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A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), localizada na Av. D. João 

VI, 275, em Brotas, com atuação circunscrita ao município de Salvador, no estado da Bahia, 

é uma instituição de ensino superior vocacionada para a área da saúde, criada pelo Decreto 

Federal n.º 32.495, publicado em 4 de abril de 1953, regendo-se pela legislação federal 

vigente, pelo estatuto de sua mantenedora e pelo seu regimento geral. 

É mantida pela Fundação Bahiana para Desenvolvimento das Ciências (FBDC), 

pessoa jurídica de direito privado de duração indeterminada, de fins não econômicos, de 

caráter educacional, cultural, científico e assistencial, sita à Av. D. João VI, 275 - Brotas, 

com estatuto registrado no Cartório de 1º Ofício de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

protocolo nº. 8, microfilme nº 32221, no livro A15/rolo 450, em 21 de março de 2011. 

A FBDC, que viria a ser a mantenedora da Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública, foi criada em 31 de março de 1952, por um grupo de 13 sócios-fundadores 

constituído por médicos, acadêmicos, religiosos e gestores públicos, com forte apoio da 

Santa Casa de Misericórdia da Bahia, do então secretário de Educação e da Saúde do 

estado da Bahia e do Ministério da Educação e da Saúde, respondendo à necessidade 

social regional de formar mais médicos, já que havia uma só escola, com apenas 130 vagas 

disponíveis. 

A oportunidade surgiu com a saída, em 1948, da Faculdade de Medicina da Bahia (1ª 

Faculdade de Medicina do Brasil) do Hospital Santa Izabel, que funcionava como seu 

campo de prática, desde 1893, para um outro hospital, ficando assim disponível um espaço 

construído e equipado para a assistência e para o ensino, contando ainda com médicos e 

pessoal técnico já experiente na formação de novos profissionais. 

A seleção e o início da primeira turma ocorreu em 1953, com a disponibilização de 40 

vagas anuais e o reconhecimento do curso, pelo Ministério da Educação e Cultura, ocorreu 

em 23 de abril de 1958, pelo Decreto nº 43.559, publicado em Diário Oficial da União 

(D.O.U.). 

Em 1964, foram ofertadas 50 vagas anuais e, dois anos depois, firmado um convênio 

com a Santa Casa da Misericórdia que cedeu o imóvel adjacente ao Hospital Santa Izabel 

para o uso da Escola, foram oferecidas 100 vagas anuais. Em 1967, esse número de vagas 

anuais passou para 200, permanecendo assim até hoje.  Até o ano de 1969, a EBMSP 

havia diplomado 485 médicos e 92 sanitaristas, pois, nos primeiros anos da Escola, foi 

oferecido um Curso de Saúde Pública que, com a mudança da legislação, acabou sendo 

extinto. 

Em 1971, a instituição se inscreveu no Conselho Nacional de Serviço Social, Decreto 

no 254.586 e, após um ano, foi reconhecida como entidade filantrópica pelo Ministério da 

Educação e Cultura. Na mesma época, foram criados os cursos de Fisioterapia e Terapia 
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Ocupacional, o primeiro com 70 vagas e, o segundo, com 30. O funcionamento do curso de 

Fisioterapia foi autorizado em 1971, sendo reconhecido em 1º de setembro de 1975 e 

passando a oferecer 70 vagas em 1979.  O de Terapia Ocupacional também obteve 

autorização de funcionamento em 1971, seu reconhecimento ocorreu em 1º de setembro 

de 1975 e, posteriormente passou a oferecer 60 vagas anuais. Atualmente esse curso não 

está sendo ofertado por inexistência de demanda.  

Em 1973, a Instituição recebeu o título de Utilidade Pública nos âmbitos federal, 

estadual e municipal. No mesmo ano, funcionou também a primeira especialização em 

Medicina do Trabalho, que foi ministrada durante os anos de 1973 a 1982, pós-graduando 

448 médicos. 

Um marco importante na história da Instituição foi a inauguração do IPERBA (Instituto 

de Perinatologia da Bahia), em 1975, maternidade idealizada com a finalidade de ampliar 

o atendimento em obstetrícia, em especial de alto risco, no estado da Bahia e aumentar os 

campos de prática para a formação de médicos. O hospital recebeu o primeiro aparelho de 

ultrassonografia da Bahia, doado pelo governo da Suíça. Em 1986, a FBDC repassou todo 

o patrimônio do IPERBA para o governo do estado.   

Desde a década de 1970 atua em parceria com o Instituto Brasileiro de Oftalmologia 

e Prevenção da Cegueira – IBOPC, que possui um hospital especializado, apoiando o 

programa de residência em oftalmologia, reconhecido nacionalmente pela sua qualidade. 

Ainda, em 1975, foi adquirido o terreno e o prédio do antigo Preventório Santa 

Terezinha, em Brotas, que, ao longo dos anos, transformou-se em um grande ambulatório 

docente-assistencial: o Ambulatório Docente-Assistencial da Bahiana  Multiprofissional 

(ADAB Multiprofissional), do qual fazem parte as Clínicas de Fisioterapia, Psicologia e 

Terapia Ocupacional, localizado na Unidade Acadêmica Brotas e oferecendo os mais 

diversos serviços em mais de 20 especialidades médicas as áreas de puericultura, pré-

natal, em psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, diagnóstico por imagem, vacinas e 

exames laboratoriais, com conforto, qualidade e humanização do atendimento.  

No ADAB Multiprofissional funcionam centros de referência em assistência e 

pesquisa, tais como o de Reumatologia, o do Assoalho Pélvico, o de Distúrbios Miccionais, 

o de Cardiologia, o Centro de Referência para atendimento integrado e multidisciplinar de 

indivíduos portadores de HTLV-1, dirigidos por professores pesquisadores de 

reconhecimento internacional onde atuam alunos de graduação e de pós-graduação em 

formação. Neles, a população é atendida por especialistas reconhecidos e são 

desenvolvidas pesquisas de grande relevância, inclusive em colaboração com outros 

centros de pesquisa nacionais e internacionais. O Centro de HTLV-1, o primeiro criado pela 

escola, em 2002, mantém convênio com a Fiocruz-Ba e pode ser considerado um marco 
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na história da entrada da Escola Bahiana no mundo restrito das instituições de ensino que 

oferecem pós-graduação stricto sensu, em especial na área médica, formando 

pesquisadores para toda as regiões Norte/Nordeste.  

No fim dos anos 1990, foi construído o Ambulatório Docente-Assistencial da Bahiana 

em Odontologia - ADAB Odontologia, localizado na Unidade Acadêmica Cabula, que 

oferece assistência odontológica em várias especialidades, além de ensino e pesquisa. 

Esse ambulatório supera a capacidade instalada do município, realizando cerca de 200 

atendimentos e procedimentos diários em saúde bucal, incluindo cirurgias, sendo mais de 

95% totalmente gratuitos. Em convênio com a Secretaria Estadual de Saúde amplia a 

formação dos graduandos e pós-graduandos em odontologia, inserindo docentes e 

discentes no Hospital Geral Roberto Santos do estado da Bahia, em regime de internato e 

de residência iniciada em 2009, realizando cirurgias bucomaxilofaciais de grande porte.  

Também, na segunda metade dessa década, foi iniciado um trabalho de extensão no 

distrito de Pau da Lima, populoso bairro da periferia de Salvador, que seria o embrião do 

futuro Complexo Comunitário Vida Plena – CCVP e responsável pela inclusão da disciplina 

Saúde da Família no currículo do curso de Medicina, em 2000, tornando a EBMSP a 

primeira escola do Brasil a ter esse novo componente curricular.  

Em 2006, junto com o CCVP, criou a residência multiprofissional em Saúde da Família, 

desde 2013, denominada Clínica da Pessoa e da Família, sendo que, no CCVP, a Escola 

mantém com recursos próprios cinco equipes de saúde da família.  Alunos de graduação 

de diversos cursos e também de pós-graduação, incluindo a residência multiprofissional, 

cuidam de 5.890 famílias, atendem mais de 21.000 pessoas, num programa exemplar, 

dentro da estratégia de Saúde da Família. 

Os ADABs prestam mais de 80% de seus atendimentos ao Sistema Único de Saúde 

(SUS), sendo que, por meio dessa rede de serviços, que inclui o CCVP, são realizados, 

anualmente, cerca de 80 mil atendimentos totalmente gratuitos. O principal suporte para o 

ensino e a pesquisa são, portanto, essas atividades de extensão ligadas às práticas 

assistenciais e educativas, nas quais se realizam mais de mil atendimentos e 

procedimentos diários e são desenvolvidos projetos investigativos e programas de 

formação dos profissionais em todos os níveis acadêmicos.  

Os serviços oferecidos à comunidade, por esses ambulatórios, alcançaram grande 

dimensão: em 2014, foram realizados pelo SUS, no ADAB Multiprofissional, 53.492 

consultas médicas, 63.042 procedimentos e 358.156 exames laboratoriais, 4.142 consultas 

e sessões de psicologia, 4.526 consultas e sessões de terapia ocupacional, 16.800 

procedimentos em fisioterapia e 439 consultas de fisioterapia, além de aproximadamente 
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60.910 gratuitos. No ADAB Odontológico foram realizados 29.359 consultas e 

procedimentos gratuitos. 

Outras ações importantes de saúde acontecem dentro do Programa Interdisciplinar 

Candeal, nos territórios de Brotas e Cabula-Beiru. São práticas educativas em parceria com 

pontos da rede formal de assistência do SUS e em parcerias intersetoriais com escolas 

públicas, comunitárias e associações de bairro. O programa, iniciado no segundo semestre 

de 2006 como projeto de extensão, hoje faz parte da matriz curricular de todos os cursos, 

com a participação de mais de 300 alunos e 21 professores atuando em 25 grupos 

(crianças, idosos, saúde do trabalhador, pré-adolescentes e adolescentes, portadores de 

HTLV, portadores de diabetes e hipertensão, pessoas com deficiência, gestantes, 

tabagismo, redução de danos e agentes comunitários), numa ação interdisciplinar e 

intercursos que possibilita uma rica experiência de trabalho em equipe multiprofissional de 

saúde. 

A infraestrutura necessária para suportar esse crescimento levou a Escola, 

inicialmente instalada em Nazaré, a construir, de 1998 a 1999, uma nova unidade 

acadêmica, em seu terreno de Brotas, para abrigar os cursos de graduação e pós-

graduação em expansão, novas clínicas para as práticas necessárias e uma biblioteca.  

Também, em 1999, foi implantada, nessa unidade, a coordenação de pós-graduação, 

pesquisa e extensão que, no momento, devido ao grande crescimento institucional, está 

em fase de desdobramento em três coordenações específicas: Coordenação de Ensino de 

Graduação e Pós-Graduação, Coordenação de Pesquisa e Inovação e Coordenação de 

Extensão.  

Em Brotas também foi adquirido, em 1997, um imóvel onde está instalada a 

Coordenadoria Geral da FBDC, o Núcleo da Qualidade, a Assessoria de Planejamento – 

ASPLAN, as Coordenações de Ensino de Graduação e Pós-Graduação, de 

Desenvolvimento de Pessoas, de Comunicação e Marketing, Jurídica e Administrativo-

Financeira, a Diretoria da EBMSP, o Departamento Jurídico, o Núcleo de Comunicação – 

NUCOM, o Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais – CEDETE, com sala 

de videoconferência e estúdio.  

Encontram-se em fase de implantação o Núcleo de Comunicação Científica – NUCC 

e o Núcleo de Relações Acadêmicas Institucionais e Internacionalização – REAI. A 

Comissão Própria de Avaliação - CPA está sendo transferida do Pav. III da UA Brotas para 

funcionar junto a esses núcleos, também na coordenadoria.  

 Na Unidade Acadêmica Brotas funcionam, atualmente, os cursos de graduação de 

Medicina, Fisioterapia, Psicologia, parte da Enfermagem e da Biomedicina e diferentes 

cursos de pós-graduação lato e stricto sensu, além do ADAB Multiprofissional com suas 
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diversas clínicas.  Aqui também se encontram a Secretaria Geral, a Secretaria de Pós-

Graduação, Pesquisa e Extensão, a Coordenação de Pesquisa e Inovação, o Núcleo de 

Iniciação Científica e Tecnológica – NICTEC, implantado em 2015, o Núcleo de Projetos 

em Saúde – NUSP, implantado em 2012, e o Núcleo de Inovação Tecnológica – NIT, 

implantado em 2011. Há, ainda uma Unidade Administrativo-financeira e o Departamento 

de Recursos Humanos. 

Em 1998, foi comprado um amplo terreno, com uma reserva de Mata Atlântica, 

situado no Cabula e iniciada a construção de mais uma unidade acadêmica, com prédios 

dedicados aos cursos, biblioteca e memorial, área de convivência e auditórios, com um 

pequeno Centro de Convenções, além do ambulatório para as práticas do curso de 

Odontologia.  

Na Unidade Acadêmica Cabula funcionam, no momento, os cursos de Odontologia, 

Biomedicina, Enfermagem, os 1.º e 2.º semestres dos cursos de Medicina e Fisioterapia e, 

em 2015.2, o 1.º semestre de Educação Física, além de diversos cursos de pós-graduação, 

incluindo o mestrado profissional de Odontologia, cursos de extensão, qualificação e 

aperfeiçoamento profissional e o ADAB-Odontológico. Diferentes eventos científicos e 

culturais são realizados nas instalações do Centro de Convenções da Bahiana, aí 

localizado. Encontra-se em fase de estudos a implantação do Museu da Saúde da Bahiana, 

na área do Memorial. 

Hoje, a Instituição está autorizada a ofertar oito cursos de graduação: Medicina, 

Fisioterapia, Odontologia, Psicologia, Biomedicina, Enfermagem, Educação Física, em 

2015.2 e Terapia Ocupacional (suspenso temporariamente), buscando assim as pré-

condições para ser tornar uma universidade.   

Nessa mesma direção, também oferece três programas de pós-graduação stricto 

sensu, autorizados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES): o Mestrado em Tecnologias em Saúde, autorizado em dezembro de 2011; o 

Mestrado Profissional em Odontologia, iniciado, em 2006, e o Mestrado e Doutorado em 

Medicina e Saúde Humana, implantado em  2000, com o objetivo de formar mestres e 

doutores pesquisadores para uma região, ainda muito carente de cursos stricto sensu, em 

especial na área de Medicina, e prepara-se para submeter dois novos programas para 

autorização da CAPES, Mestrado Profissional em Fisioterapia  e o Doutorado em  

Tecnologias em Saúde, ampliando, assim, o número de programas necessário para sua 

pretensão de se tornar uma universidade.   

Oferece também pós-graduação lato sensu, com 17 cursos e 35 turmas de alunos, 

além de três residências, uma de Cirurgia e Traumatologia Bucomaxilofacial e duas 

multiprofissionais:  Multiprofissional em Atenção à Saúde da Pessoa Idosa e Clínica da 
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Pessoa e da Família, visando à formação continuada dos profissionais e melhor preparação 

para o mercado de trabalho. Tem ainda vários cursos de extensão de aperfeiçoamento e 

qualificação, realizados durante o ano. 

Atualmente, portanto, a IES conta com três unidades acadêmicas (UA) situadas em 

diferentes regiões da cidade: Unidades Acadêmicas Brotas, Cabula e Nazaré. Com a 

migração de parte dos cursos de graduação para as outras unidades, na UA Nazaré, a mais 

antiga, os espaços foram reformados para a instalação, em 2012, das novas estruturas do 

Laboratório de Bioquímica dos Orgânulos Celulares, do Núcleo de Estudos e Pesquisas 

Prof. Celso Figuerôa – NEP-CEF, do Núcleo de Biotecnologia, Bioprospecção e 

Propriedade Intelectual (NBBio), do Labirinto – Laboratório de Autismo, todos em processo 

inicial de transferência, provavelmente para o Parque Tecnológico da Bahia, devido a 

questões ligadas ao convênio com a Santa Casa de Misericórdia, que encontra-se sob 

judice. Outros setores que também estavam alocados nessa unidade como o Núcleo de 

Documentação - NUDOC e o Centro de Atenção à Juventude – CAJU também encontram-

se em processo de transferência para outra unidade.  

A EBMSP conta com 496 docentes, dos quais 67 % têm titulação stricto sensu. Os 

demais professores, 33 % do corpo docente, têm o título de especialista na área de atuação 

do curso que lecionam. Ressalta-se que todos os docentes da IES são contratados em 

regime de trabalho integral ou parcial, sendo que 33% encontram-se no regime integral e 

67 % no regime parcial, com mínimo de doze horas semanais.  

A IES tem 2.766 alunos de graduação e 775 de pós-graduação. Já diplomou a maior 

parte dos médicos da Bahia - 8.705, 1.873 fisioterapeutas, 602 terapeutas ocupacionais, 

561 psicólogos, 1.191 odontólogos, 306 enfermeiros e 471 biomédicos, assim como já 

titulou 216 mestres e 49 doutores na sua pós-graduação stricto sensu, sendo que na 

especialização, incluindo a residência, já certificou mais 1.500 especialistas em diversas 

áreas. Possui 666 funcionários técnico-administrativos.  

O corpo docente e discente da IES é apoiado por diferentes modalidades de bolsas, 

tais como: iniciação científica, monitoria, programas de educação tutorial, PET/Saúde-

Redes de Atenção Urgência e Emergência, especialização, mestrado, doutorado, pós-

doutorado, bolsas de produtividade científica FUNADESP e também incentivos para 

publicações, participação em eventos, cursos de extensão e cursos de graduação e pós-

graduação.  

A Escola possui também um Programa Institucional de Desenvolvimento Docente 

(PROIDD) bem estruturado e consolidado, com suas primeiras ações iniciadas em 2001, a 

partir da reforma curricular do curso de Medicina iniciada no ano de 1999.  O PROIDD 

realiza, entre outras atividades, um Fórum Pedagógico anual, cuja 11.ª edição será 
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realizada em agosto de 2015.  

Voltado para os profissionais técnico-administrativos, mas também atingindo parte 

do corpo docente, em especial aquele ligado à gestão, o Departamento de RH promove um 

programa de treinamento e capacitação também consolidado, a partir da avaliação de 

desempenho por competências, realizada anualmente, com seu corpo docente e técnico-

administrativo e um Encontro Anual de Colaboradores cuja 3.ª edição será em dezembro 

de 2015. 

Desde 1998, quando implantou a coordenação de pós-graduação, pesquisa e 

extensão, a EBMSP vem aumentando e aprimorando a oferta de cursos de qualificação 

profissional, de aperfeiçoamento, de especialização, de mestrado e doutorado oferecidos 

aos profissionais graduados e, em especial, aos seus próprios professores, buscando 

qualificá-los. Isso propiciou maiores oportunidade de integração entre discentes e docentes 

da graduação e pós-graduação em projetos de pesquisa, fortalecendo o Programa de 

Iniciação Científica (PIC), cuja primeira Jornada de IC foi realizada em 2002, sendo que a 

13.ª edição será realizada em outubro de 2015, junto com o 5.º Fórum de Pesquisadores, 

a 15.ª Mostra Científica e Cultural e o 2.ª Mostra de Extensão. 

Cumprindo com seu planejamento estratégico para dar conta da visão de transformar 

a Escola em uma universidade, uma forte área de pesquisa e inovação veio sendo gestada 

e implantada agora, em 2015, como uma área específica, com coordenação própria – a 

Coordenação de Pesquisa e Inovação. Nessa direção, foi criado, em 2011, o Núcleo de 

Inovação Tecnológica (NIT) e, em 2012, o Núcleo de Apoio à Pesquisa em Saúde (NUPS).  

A comunidade tem acesso, também, ao sistema de WebTV da CAPES, 

temporariamente suspenso por questões técnicas. O objetivo é estimular e dar suporte ao 

espírito investigativo da comunidade acadêmica por meio da divulgação de oportunidades 

de fomento e apoio à pesquisa e ao desenvolvimento de projetos e produtos e a elaboração 

de relatórios para prestação de contas.  Por meio desse conjunto de ações, na busca de 

soluções para os problemas reais enfrentados pela comunidade assistida, vem 

consolidando-se uma grande estrutura para incentivo aos projetos e ações científicas, 

fortalecendo convênios e parcerias interinstitucionais. A Escola mantém, ainda, dois 

comitês de ética, um para pesquisa em seres humanos e, outro, em animais de 

experimentação. 

As pesquisas desenvolvidas na Escola estão integradas ao ensino e à extensão e 

são desenvolvidas por docentes e discentes da graduação e da pós-graduação, utilizando 

infraestrutura própria e de parceiros, por meio de vários convênios com instituições de 

referência nacional, como a Fundação Oswaldo Cruz, a Universidade Federal da Bahia, a 

Universidade do Estado da Bahia, a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, o SENAI-
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CIMATEC, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal de Campinas 

e a Universidade São Paulo. 

A EBMSP promove ações de internacionalização a partir da promoção de parcerias, 

programa de intercâmbio e mobilidade acadêmica com IES internacionais, tais como: a 

International Euroam Community, Harvard Medical School, University of Toronto, Weill 

Cornell Medical Colege, University of Maryland, Erasmus Universsiteit Rotterdam, St. 

James’s Hospital Dublin Ireland, Groupe Hospitalier Henri Mondor, Jackson Memorial 

Hospital, Universidad Autónoma de Colombia e Insituto Allegheny General Hospital, por  

meio dos quais a comunidade acadêmica tem a oportunidade de produzir conhecimento em 

saúde, aplicado às necessidades reais da população e também realizar intercâmbios para 

aperfeiçoamento e qualificação. Dentre outras ações de internacionalizações, a EBMSP 

oferece o Programa Ciência sem Fronteiras, implantado em 2012, com participação de 40 

alunos da graduação.  

Com relação ao desenvolvimento tecnológico da IES, a EBMSP é única instituição 

particular participante dos laboratórios compartilhados do Parque Tecnológico da Bahia, 

vem fortalecendo sua integração com os centros de excelência em pesquisa e 

desenvolvimento regionais, ampliando sua articulação com o setor produtivo no âmbito da 

inovação através de seu Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT).   

Abriga 31 grupos com 142 linhas de pesquisa, mais de 300 projetos de 

desenvolvimento e oito revistas científicas eletrônicas de acesso livre (Open Journal 

System) no sistema eletrônico de editoração de revistas (SEER), recomendado pela 

CAPES, do Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Brasileiro de Informação em 

Ciência e Tecnologia (IBICT), do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq), para divulgação do conhecimento produzido intra e extramuros. No 

momento, está em fase de implantação o seu Repositório Institucional.  

A comunidade acadêmica desfruta ainda do acesso a importantes fontes e redes 

cooperativas de pesquisa como a Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) da Rede 

Nacional de Pesquisa (RNP). Integra a Rede Brasileira de Bibliotecas da Área e a Rede de 

Apoio à Educação Médica, além de dispor do acesso ao Portal de Periódicos da CAPES 

(local e remoto). Integra, também, a Rede Universitária de Telemedicina (RUTE), tendo 

inaugurado, em fevereiro de 2013, pelo Ministro da Saúde, seu Núcleo de Telemedicina e 

Telessaúde da Bahiana – NUTESB. Participa de 13 SIGs - Grupos de Interesse Especiais, 

ligados à RUTE, sendo o mais recente o da Rede Brasileira de Análise e Tecnologias em 

Saúde – REBRATS. 

Sustentando seu compromisso social com a divulgação do conhecimento, mantém, 

na Internet, um canal de informações sobre saúde e qualidade de vida para a comunidade 
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leiga – o Portal iSaúde que se localiza dentro do Portal iBahia (maior portal da Bahia), com 

artigos, entrevistas e comentários de professores e outros profissionais da área, 

assessorados por uma equipe própria de jornalistas.  

A EBMSP diferencia-se pela sua principal forma de ingresso na graduação, desde 

2009, com o Processo Seletivo Formativo (PROSEF), constituído por uma Fase Vivencial 

e uma Fase Avaliativa – o que dá ao candidato a oportunidade de aprofundar a reflexão 

sobre a sua escolha profissional. Esse processo seletivo, único no país, reflete a missão e 

os valores da EBMSP e agrega valor ao processo de formação do sujeito, mesmo antes do 

seu ingresso no ensino superior.  

Respeitando os princípios de formação e diretrizes nacionais e internacionais para 

profissionais de saúde, priorizando a qualificação docente para o ensino e a pesquisa e a 

formação de profissionais sensíveis e humanos para a atenção e o cuidado da saúde 

humana, tem grande reconhecimento regional e nacional de sua tradição e qualidade de 

ensino, pesquisa e extensão com um forte caráter humanitário e assistencial à população 

baiana, cumprindo assim sua parcela de responsabilidade social para o desenvolvimento 

das ciências e da sociedade com a qual se articula.  

Nessa trajetória histórica, ações, proposições e atividades são guiadas pelo Plano 

de Desenvolvimento Institucional, atualizado anualmente, revisado a cada cinco anos e 

acompanhado sistematicamente pela Assessoria de Planejamento (ASPLAN), com dados 

obtidos da Comissão Própria de Avaliação (CPA), dos serviços de ouvidoria, dos órgãos 

colegiados, em especial dos Conselhos de Série e dos diversos grupos de trabalho do 

Planejamento Estratégico.  

1.2. Missão      

 
Ser uma instituição de ensino vocacionada para a área da saúde, formando 

profissionais qualificados com base em princípios e valores éticos e humanísticos, em uma 

perspectiva individualizada e transdisciplinar. 

Cumprir sua responsabilidade social, contribuindo para o desenvolvimento 

sociocultural e ambiental, buscando atender às demandas da sociedade, a partir de ações 

diferenciadas de ensino, pesquisa e extensão. 

 

 

 

 

1.3 Visão 
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Ser uma universidade vocacionada para a saúde, referência nacional e internacional, 

com excelência no ensino, pesquisa, extensão e consultoria.  

 

1.4 Valores 

Servir: 

 Disponibilizar-se a ouvir e a acolher as pessoas em suas diferenças, demandas e 

necessidades, comprometendo-se com a resolutividade e com o código de ética da 

instituição; 

 Utilizar-se, prontamente, de todas as possibilidades e alternativas do conjunto dos 

serviços oferecidos pela instituição e, quando não possível, dar encaminhamento 

responsável na busca da solução; 

 Diante de novas situações/problemas buscar soluções e/ou alternativas inovadoras. 

 

Empreender: 

 Ser responsável por seu processo de trabalho, atuando de forma proativa e 

persistente na busca de soluções e alternativas para os problemas, gerando 

resultados para todos os envolvidos; 

 Estar aberto às mudanças e novas ideias, comprometendo-se com os processos de 

transformação; 

 Enxergar os problemas como desafios e oportunidades de crescimento pessoal, 

profissional e institucional. 

 

Aprender e Ensinar: 

 Disponibilizar-se para aprender com erros e acertos, compartilhando a sua 

experiência e contribuindo para o desenvolvimento pessoal e profissional de todos, 

fortalecendo a instituição como uma comunidade de aprendizagem; 

 

Comunicar: 

 Comunicar-se de forma franca e objetiva, assegurando a transparência e os 

entendimentos necessários para relações interpessoais e institucionais de 

qualidade, agregando credibilidade nas relações e respeito mútuo. 

 

 

 
 
 

1.5 Estrutura Organizacional 
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A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública dispõe de organização formal e 

modelo de gestão participativa que visa propiciar à administração agilidade e flexibilidade 

para responder às suas necessidades e às exigências da gestão contemporânea. Tal 

modelo permite, ainda, ampliar a transparência, a autonomia e a representatividade dos 

órgãos de gestão e colegiados, a participação de docentes, discentes, técnico-

administrativos e a sociedade civil organizada. 

A estrutura organizacional caracteriza-se por níveis hierárquicos responsáveis pela 

formulação, deliberação e execução das atividades institucionais, inter-relacionadas e 

direcionadas à qualificação da gestão, possibilitando o desenvolvimento e a 

sustentabilidade institucional. 

As instâncias de deliberação e de execução foram concebidas com poucos níveis 

hierárquicos, buscando tornar mais fácil a comunicação, exigindo menor controle 

burocrático, facilitando a gestão de processos e de rotinas e a delegação de competências, 

resultando em maior envolvimento da comunidade acadêmica, técnica e administrativa. 

Essa estrutura permite instaurar processos de decisão mais ágeis, com a participação dos 

diferentes segmentos da comunidade interna, delegando, a cada um dos setores, 

autonomia e responsabilidade pelas decisões adotadas.  

Em relação aos órgãos colegiados, o Conselho Superior (CONSUP) tem sua 

composição pautada na normativa legal e sua agenda de reuniões obedece a um calendário 

previamente estabelecido, respeitando a periodicidade prevista no regimento. 

Eventualmente, são convocadas reuniões extraordinárias, em função das necessidades 

emergenciais. As convocações dos conselheiros preservam os prazos regimentais, ocasião 

em que tomam ciência da pauta.  

O CONSUP, órgão de natureza normativa e deliberativa e de instância final para todos 

os assuntos acadêmicos, é constituído dos seguintes membros: diretor da IES; vice-diretor; 

coordenador de graduação; coordenador de pós-graduação, pesquisa e extensão; 

coordenador de desenvolvimento de pessoas; coordenadores dos cursos de graduação; 

três representantes dos Conselhos de Integração Curricular dos cursos de graduação, 

escolhidos entre os seus pares; dois representantes dos órgãos suplementares; um 

representante das coordenações dos cursos de pós-graduação stricto sensu, escolhidos 

entre os coordenadores dos programas em funcionamento; um representante da 

mantenedora; um representante do corpo discente. Essa composição será alterada após 

aprovação do novo Regimento Geral.  

Os representantes dos diversos segmentos da IES, indicados pelos seus respectivos 

pares, são escolhidos a cada dois anos, permitida a recondução. O representante do corpo 
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discente é escolhido para mandato de um ano, pelos representantes estudantis que 

integram todos os Conselhos de Integração Curricular da IES, entre seus pares dos 

respectivos conselhos. O CONSUP é presidido pelo diretor que o convocará por escrito, 

salvo motivo de excepcional urgência, com a antecedência mínima de 48 horas, declarando 

a ordem do dia.  

Os Núcleos Docentes Estruturantes, os Conselhos de Integração Curricular, os 

Núcleos Curriculares e os Conselhos de Série têm papel relevante na gestão acadêmica 

dos cursos de graduação e reúnem-se com a periodicidade prevista no regimento ou 

extraordinariamente, quando houver necessidade justificada. Os seus integrantes são 

convocados com antecedência, momento em que tomam ciência da pauta. Os órgãos 

colegiados dispõem de autonomia em relação à mantenedora na tomada de decisões 

referentes a assuntos de sua competência.  

Os Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) são órgãos consultivos responsáveis pela 

gestão e acompanhamento do Projeto Político-Pedagógico do Curso (PPC). É composto 

por professores e pela coordenação do curso, que respondem diretamente pela criação, 

implantação, acompanhamento e avaliação do PPC, conforme Portaria MEC nº 147/2007. 

As normas do NDE foram aprovadas pelo CONSUP. 

As atribuições do NDE são: fazer a gestão da elaboração do Projeto Político- 

Pedagógico do curso, definindo sua concepção e seus fundamentos; estabelecer o perfil 

profissional do egresso do curso; atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso; 

conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação nos Conselhos de 

Integração Curricular (CIC), sempre que necessário; supervisionar as formas de avaliação 

e acompanhamento do curso definido pelo CIC; analisar e avaliar os planos de ensino dos 

componentes curriculares, em parceria com a supervisão pedagógica e a coordenação de 

curso; promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 

curriculares estabelecidos pelo projeto pedagógico e acompanhar a indicação ou 

substituição de docentes, quando necessário. 

Os Conselhos de Integração Curricular são órgãos consultivos e deliberativos, no 

âmbito de cada curso de graduação, articulando as atividades desenvolvidas pelos 

respectivos Núcleos Curriculares que o integram. É composto por: coordenador do curso 

de graduação; chefes dos núcleos curriculares que integram o curso de graduação; um 

representante do corpo discente, escolhido para mandato de um ano, pelos representantes 

estudantis que integram todos os Núcleos Curriculares, entre seus pares dos respectivos 

núcleos. O Conselho de Integração Curricular reúne-se, ordinariamente, no mínimo, a cada 

semestre e, extraordinariamente, quando convocado pelo coordenador de curso, por 
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iniciativa própria ou a requerimento de um terço dos membros que o constituem, 

objetivando deliberar sobre o assunto específico.  

Compete ao Conselho de Integração Curricular: supervisionar a execução dos planos 

e das atividades desenvolvidas pelos respectivos Núcleos Curriculares, objetivando 

promover sua necessária integração; acompanhar, periodicamente, a execução do 

calendário escolar; propor normas complementares das atividades acadêmicas; deliberar 

sobre os recursos interpostos contra as decisões proferidas pelos respectivos núcleos, em 

matéria didático-científica; propor alterações no projeto político-pedagógico do curso, em 

consonância com o PDI e o PPPI; deliberar sobre a criação, fusão ou extinção de matérias 

ou disciplinas no âmbito do curso; aprovar a matriz curricular do curso, decidindo sobre 

questões relativas à sua aplicabilidade, observadas as Diretrizes Curriculares, fixadas pelo 

Ministério da Educação e pelo Conselho Nacional de Educação.  

Os Conselhos de Integração Curricular elegem os três representantes junto ao 

CONSUP. Os Núcleos Curriculares são constituídos por conjuntos de Componentes 

Curriculares associados por critérios de campos de saber, proximidade espacial e temporal 

na Matriz Curricular ou áreas de interesse, definidos no âmbito de cada curso e compostos 

pelos docentes dos Componentes Curriculares, que o integram e um representante do 

corpo discente. Possuem um chefe e um vice-chefe, escolhidos entre os docentes que o 

compõem, para um mandato de dois anos. O representante discente deve ser um aluno 

que esteja participando diretamente das atividades curriculares do respectivo núcleo e 

escolhido pelos representantes discentes dos Conselhos de Série com mandato de seis 

meses ou de um ano. Os Núcleos Curriculares reúnem-se, ordinariamente, no mínimo, a 

cada semestre e, extraordinariamente, quando convocados. Compete aos Núcleos 

Curriculares: analisar as ementas, os programas e os planos de ensino de seus 

componentes curriculares/disciplinas, fazendo sugestões e propondo alterações, quando 

pertinentes; acompanhar o desenvolvimento das atividades referentes ao núcleo; 

manifestar-se a respeito dos requerimentos encaminhados por alunos e/ou professores, em 

matéria didático-científica; propor e executar projetos de pesquisa e extensão. Os 

Conselhos de Série, no âmbito de cada curso, têm por objetivo dar suporte à implantação 

das ações acadêmicas e são compostos por três representantes do corpo docente da série, 

um supervisor pedagógico e dois discentes da série. Os representantes discentes são 

escolhidos pelos seus pares da série, sendo um deles designado como membro efetivo e 

o outro como suplente para participação nos Núcleos Curriculares.  

 

 

1.6 Secretaria Acadêmica  
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As secretarias acadêmicas dos cursos de graduação e as secretarias acadêmicas de 

pós-graduação, pesquisa, inovação e extensão estão localizadas nas Unidades Brotas e 

Cabula.  Têm como missão atender aos alunos dos cursos sob sua responsabilidade e 

garantir suporte para que as atividades acadêmico-pedagógicas possam ser realizadas 

plenamente. São responsáveis pelo acompanhamento e registro dos dados acadêmicos 

dos alunos.  Coordena também os processos de matrícula de alunos veteranos e calouros, 

assim como a inscrição para os Processos Seletivos de Transferência Interna, Externa e 

Matrícula Especial - Portador de Diploma.  

 

Registro Acadêmico 

 

O registro dos dados acadêmicos dos cursos de graduação e pós-graduação é de 

responsabilidade das secretarias acadêmicas sob a supervisão da secretaria geral. 

O Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (NURCA) é responsável por gerenciar os 

dados acadêmicos no que tange à vida acadêmica dos alunos. Atualmente, o NURCA é 

subdividido em duas frentes de gerência, que são:  

 NURCA/Sistema é o setor que gerencia o Sistema Operacional Acadêmico. O 

software utilizado é o Sistema de Automação e Gerência do Ensino Superior – 

SAGRES ACADÊMICO que tem como objetivo alimentar os dados relativos à vida 

acadêmica dos alunos desde a matrícula – dossiê do aluno – até a integralização da 

carga horária dos períodos do curso, o que permite a certificação e a diplomação.  

 NURCA/Documentação é responsável pelo registro de diplomas, de certificação e 

colação de grau, após a integralização da carga horária dos cursos, pelo NURCA 

Sistema.  

 

Principais Processos de Registro 

 

Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (NURCA/Sistema) 

 Matrícula de ingressantes: é realizada via web com o registro dos dossiês 

pessoais dos ingressantes no Sagres Acadêmico (início da vida acadêmica). 

 Matrícula de alunos veteranos: realizada via web com a oferta dos 

componentes curriculares a serem cursados no semestre de referência. 

 Registro e homologação das matrizes curriculares dos cursos de graduação e 

pós-graduação, de acordo com o semestre e o período. 

 Controle dos registros de cancelamento e trancamento. 
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 Homologação da integralização dos currículos para fins de certificação, 

diplomação e colação de grau. 

 Expedição de histórico escolar dos cursos de graduação e pós-graduação. 

 Emissão de relatórios com base no registro do sistema.  

 

Núcleo de Registro e Controle Acadêmico (NURCA/Documentação) 

 Confecção de certificados e declarações dos cursos de graduação, pós-

graduação e extensão. 

 Confecção de diplomas. 

 Registro de certificados e diplomas dos cursos de graduação e pós-graduação. 

 Registro de colação de grau. 

 

Secretarias Acadêmicas dos cursos de Graduação e Pós-Graduação 

 

 Gerenciamento das cadernetas eletrônicas 

 Acompanhamento dos registros dos planos de aula (caderneta eletrônica) 

 Monitoramento do registro das notas e avaliações, pelos professores, nas 

cadernetas eletrônicas. 

 Monitoramento do fechamento das cadernetas, pelos professores, no fim dos 

períodos ou semestres.  

 

O registro de dados no sistema Sagres Acadêmico permite a emissão de documentos 

em meio eletrônico com a validação da Instituição usando o certificado digital. 

 

Secretaria Digital 

 

O projeto de implantação da Secretaria Acadêmica Digital consiste na digitalização de 

toda a documentação acadêmica, inclusive de todo o arquivo físico já existente, além de 

utilizar assinatura e certificação digital dos documentos acadêmicos em meio eletrônico, a 

fim de promover o aprimoramento de seus processos de armazenamento e consulta de 

dados com validação jurídica. 

O meio eletrônico chegou a todos os seguimentos da sociedade e, também, se tornou 

uma realidade na rotina da nossa Instituição, apresentando-se como um recurso eficaz, 

dinâmico e seguro para seus usuários. Assim, a digitalização, a assinatura e a certificação 

digital constituem-se importantes ferramentas tecnológicas capazes de oportunizar a 
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excelência do atendimento e a perpetuidade dos documentos dos quais as secretarias são 

depositárias. 

São objetivos da digitalização: 

 Implantar novas técnicas de arquivamento e busca de documentos acadêmicos e 

institucionais;     

 Recuperar de forma rápida e segura os documentos digitalizados, desde os dados 

mais recentes e todo o legado que se encontra sob a responsabilidade das 

secretarias; 

 Facilitar a consulta aos dados acadêmicos e reduzir o tempo de atendimento dos 

colaboradores nas secretarias; 

 Garantir a perpetuidade dos documentos acadêmicos de acordo com a legislação 

educacional vigente; 

 Promover a utilização das ferramentas tecnológicas mais avançadas no contexto das 

secretarias acadêmicas; 

 Gerenciar o controle, o acesso e a distribuição dos dados acadêmicos em meio 

eletrônico; 

 Permitir a portabilidade e simultaneidade no acesso de informações, além de maior 

conectividade entre as secretarias acadêmicas e a secretaria geral; 

 Promover a padronização dos procedimentos de arquivo da documentação 

acadêmica e institucional na modalidade virtual; 

 

A metodologia adotada para a implantação do projeto da secretaria acadêmica digital 

consistiu na criação e manutenção de um Núcleo de Documentação - NUDOC (PORTARIA 

FBDC 04/2012) que irá centralizar o processo de gerenciamento do arquivo digital através 

da digitalização dos documentos acadêmicos em papel gerados diariamente no contexto 

das secretarias juntamente com todo legado existente nos arquivos físicos.  

 

As rotinas do processo de digitalização consistem nos seguintes passos:  

 Solicitação dos documentos físicos na respectiva secretaria acadêmica; 

 Organização dos documentos (seguindo ordem específica pré-determinada); 

 Digitalização em scanner; 

 Indexação de documentos à respectiva matrícula disposta em tabela KOFAX (em 

caso de dossiê acadêmico); 

 Exportação de lotes do KOFAX para os computadores, em pastas pré-determinadas 

pelo sistema; 
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 Assinatura de documentos eletrônicos, utilizando certificado digital com valor legal, 

através do Stoque Singer - procedimento executado pela secretária geral, que dispõe 

de assinatura digital, com certificação legal; 

 Importação de documentos dos computadores para o software de gerenciamento de 

arquivos digitais, o Stoque ECM 1.0.13.8 em concomitância com o processo de 

indexação no software livre Alfresco; 

 Recuperação de documentos, utilizando o Stoque ECM 1.0.13.8/Alfresco. 

1.7 Projeto Pedagógico Institucional 

 

O Projeto Pedagógico Institucional (PPI), como parte integrante e indissociável do 

PDI, orienta todas as políticas originadas nos segmentos e instâncias institucionais 

acadêmicas e sustenta a construção dos projetos pedagógicos de cursos. Assim, este 

instrumento político, filosófico e teórico-metodológico norteia as práticas acadêmicas, com 

vista à qualidade do ensino de graduação e pós-graduação, pesquisa e inovação e 

extensão.  

O PPI constitui-se um eixo norteador das diretrizes didático-pedagógicas e técnico-

administrativas e é o instrumento para a prática pedagógica que orienta os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs), os quais se estruturam com base nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCNs) para a área de saúde e as específicas de cada curso. Seus 

princípios pedagógicos são: interdisciplinaridade, educação interprofissional, relação entre 

teoria e prática e integração entre ensino, pesquisa e extensão, visando cumprir o papel de 

formar profissionais qualificados para o mercado, estendendo à comunidade os benefícios 

da produção do conhecimento. 

O PPI da EBMSP foi construído a partir dos resultados dos processos de autoavalição 

institucional e avaliação externa, para atender às necessidades acadêmicas e as metas 

estabelecidas para o aperfeiçoamento institucional.  

Dessa forma, o PPI abrange: 

 Concepção dos cursos – perspectiva emancipatória onde a autonomia intelectual e 

solidariedade ética constituem marco prioritário, subsidiado por pressupostos 

sociointeracionistas com princípios de interdisciplinaridade, transversalidade e 

experiências contextualizadas. A concepção pedagógica considera a diversidade de 

cenários de aprendizagem, com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS) e a realidade 

loco regional, articulando os conteúdos intra e intercursos de modo a garantir uma 

diversidade de concepções da realidade e desafiando o egresso a intervir de forma 
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interdisciplinar e multiprofissional competente, no campo da saúde, em uma proposta 

curricular inovadora com ideais humanistas e construtivistas;  

 Objetivos dos cursos – dimensionam-se para a prática profissional centrada em 

valores, atitudes, competências e habilidades com ênfase em princípios éticos, 

humanitários e democráticos, além de contemplar aspectos específicos referentes ao 

objeto de estudo de cada campo de conhecimento; 

 Perfil do egresso – atende às DCNs de cada curso e à identidade institucional para 

atuar em diferentes cenários da área da saúde, nos setores públicos e privados, 

consciente de suas responsabilidades e do seu compromisso social; 

 Recursos didáticos e metodológicos – baseados em metodologias ativas de 

aprendizado, trabalho em equipe e aprendizagem problematizadora, contextualizada, 

integrada e interdisciplinar.  

 

O ensino-aprendizagem desenvolvido nesta escola exerce um papel essencial de 

forma ímpar, pois, por meio dele é que se determinam transformações no sistema social, 

político, econômico e cultural da sociedade. Atualmente, o papel do ensino nas IES é buscar 

caminhos, que consolidem projetos pedagógicos coerentes com as exigências impostas 

pelos avanços tecnológicos e científicos, ou seja, preparar profissionais capazes de cumprir 

os desafios da modernidade, sem perder de vista as perspectivas de uma educação que 

atenda as demandas sociais da população, possibilitando, assim, uma realidade mais 

igualitária e humana.    

 

2. APRESENTAÇÃO DO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

2.1 Percurso Histórico 

 

A Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP), conhecida no universo 

acadêmico e no contexto social do estado da Bahia como Bahiana, apresenta um princípio 

político-pedagógico que entende a formação acadêmica pela relação, intricada e 

indissociável, entre a pesquisa e a atuação empírica frente à realidade social. A história 

institucional revela um olhar científico, ético e de responsabilidade social em relação ao 

universo da saúde na territorialidade brasileira, em especial, do estado da Bahia, alcance 

regional mais próximo em função da localização física do territorial da instituição. 

A graduação em Psicologia da Bahiana funciona, desde sua primeira turma, em 2000, na 

Unidade Acadêmica Brotas, situada na Av. Dom João VI, nº 275, Brotas, CEP: 40290-000, 

em Salvador, Bahia. A região de Brotas configura-se como uma espacialidade central da 



23 

 

cidade de Salvador, sendo um dos primeiros bairros ocupados pela crescente urbanização, 

a partir da década de 1950. O bairro apresenta uma paisagem complexa com construções 

comerciais e residenciais. Os dados do IBGE (2010) sinalizam que a região de Brotas é a 

segunda mais populosa da cidade. Salienta-se que a estrutura habitacional compreende 

moradias dos vários setores econômicos, abrangendo desde ocupações irregulares a 

condomínios de luxo. Assim, o lócus de funcionamento do curso permite atividades variadas 

para a formação do psicólogo pela via dos estágios supervisionados e ações acadêmicas 

de extensão.  

 

2.2 Concepção do curso  

 

O curso de Psicologia da Bahiana foi autorizado em 1998 e implementado em 2000 

quando do ingresso da primeira turma. Obteve reconhecimento pelo Parecer nº 184/2005, 

publicado no DOU de 28 de julho de 2005, após avaliação e visita à instituição da Comissão 

Verificadora do MEC que atribuiu os seguintes conceitos:  

  

 MB - Organização Didático-Pedagógica  

 B - Corpo Docente  

 B - Instalações  

Em seu parecer conclusivo, o documento do MEC, ressalta:  

 

O curso de Psicologia da Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública oferece condições adequadas de ensino, merecendo 

qualificação satisfatória, no seu todo, pelo que se verificou in loco e 

pelo que se pode antecipar para o futuro próximo (MEC, 2005). 

  

Como o seu projeto político-pedagógico foi concebido em 1997/98 e autorizado a 

funcionar no ano seguinte, obedeceu aos parâmetros legais vigentes à época para o ensino 

superior, ou seja, as determinações do Currículo Mínimo e, quando foi implementado, em 

2000, já se discutia na comunidade acadêmica uma nova proposta curricular para os cursos 

de Psicologia, sob a orientação das Diretrizes Curriculares.  

Por esse motivo, concomitantemente à implementação do curso, foram 

empreendidos esforços com a mantenedora, corpo docente, discente e técnico-

administrativo, no sentido de discutir a formação em Psicologia e de incorporar as 



24 

 

orientações propostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), embora elas só 

viessem a ser aprovadas em data posterior ao reconhecimento do curso.  

As quatro primeiras turmas que ingressaram no curso, ou seja, de 2000.1 a 2001.2, 

uma vez que os ingressos são semestrais, cursaram a matriz curricular originária com as 

adaptações, pois foi introduzido o Trabalho de Conclusão de Curso e realizadas 

modificações na proposta de estágio, implantando-se os estágios básicos e específicos, 

conforme as DCNs para o curso de Psicologia, mesmo que, ainda não aprovadas e, em 

discussão, no coletivo de psicólogos e no Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

Conselho Estadual de Educação (CES).  

A partir de 2001 até 2008.2, todas as turmas foram trabalhadas na proposta curricular 

aprovada pelo MEC no reconhecimento do curso, sendo que, em dezembro de 2006, colou 

grau a primeira turma integralmente formada por essa proposta pedagógica.  

No ano seguinte (2007), no âmbito do curso, foi deflagrada, de forma intencional e 

planejada, uma nova discussão sistemática sobre a formação em psicologia e iniciada a 

capacitação de professores para realizar uma nova reestruturação curricular com vistas à 

implantação de um currículo integrado com adoção de metodologias ativas de 

aprendizagem em consonância com um movimento de transformação que acontece em 

todos os cursos da EBMSP.  

O Projeto Político-Pedagógico (PPP) que se apresenta neste documento é o 

resultado desse processo coletivo no âmbito do curso de Psicologia e foi largamente 

discutido com a comunidade acadêmica. Implementado em 2010.1, o PPP, foi novamente 

revisado com a publicação da Resolução Nº 5, de 15 março de 2011, que instituiu as DCNs 

e constitui um documento de proposição e fundamentação institucional, mas é, acima de 

tudo, um instrumento norteador da prática pedagógica, formativa e das ênfases curriculares 

que oportunizam a concentração de estudos e estágios nos domínios da saúde, educação 

e trabalho.  

O curso oferece 100 vagas anuais, desde a sua criação até os dias atuais, com 

perspectiva de formação de duas turmas e entradas semestrais nos turnos matutino e 

vespertino. A dimensão das turmas varia em função da metodologia utilizada:  

 Componentes curriculares que utilizam metodologias ativas, a exemplo da 

Aprendizagem Baseada em Problema (ABP) e atividades práticas nos laboratórios 

institucionais (máximo de 15 alunos por professor);  

 Componentes curriculares que utilizam metodologias clássicas (máximo de 50 

alunos por turma);  
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 Componentes curriculares que contemplam atividades de internato e estágio 

(máximo de 10 alunos por professor);  

 Componentes curriculares que contemplam orientação do trabalho de conclusão de 

curso, construído individualmente. 

 

Essa estrutura curricular vigente privilegia a interação contínua da teoria e da prática, 

oferecendo ao estudante o sentido da aprendizagem pela experiência, desde o primeiro 

semestre da graduação. Simultaneamente, possibilita que o processo de amadurecimento 

pessoal se faça, tanto pelo uso de metodologias ativas quanto pela experiência nos 

estágios básicos e profissionalizantes que garantem a convivência com diferentes pessoas, 

em diferentes contextos sociais, associando, assim, a construção da identidade profissional 

à maturidade psicossocial.  

A realização dessa proposta se faz a partir de um trabalho de equipe que envolve 

coordenação, corpo docente, supervisão pedagógica e corpo discente que se 

disponibilizam a trabalhar como grupo, em reuniões periódicas que garantem a integração 

dos conteúdos, mas também o acompanhamento processual do desempenho pedagógico 

e atitudinal dos parceiros envolvidos no processo ensino-aprendizagem, dando corpo e 

organicidade ao PPP. 

Integrado à missão e propósitos institucionais, o curso de Psicologia da Bahiana 

completou, em 2015, 15 anos de prestação de serviços à comunidade baiana, já tendo 

formado mais de 1.000 profissionais, atuantes em diferentes campos e áreas nos diversos 

espaços de atenção à saúde. 

O curso de Psicologia da Bahiana é ofertado diurnamente e organizado pedagógica 

e administrativamente por 10 semestres letivos de formação, ou seja, duração regular de 

cinco anos. A instituição sempre atenta às demandas políticas e técnicas de formação no 

ensino superior, resolveu discutir e implantar, em 2010, uma nova matriz curricular, que se 

justificou pelas próprias mudanças ocorridas na psicologia, na última década, e também em 

função das transformações no perfil dos estudantes universitários no Brasil. Seu objetivo 

foi a formação de profissionais psicólogos de qualidade, concebidos como profissionais de 

saúde, atentos à sociedade, aos direitos humanos e às questões da contemporaneidade, 

sintonizados com o desenvolvimento da psicologia e da responsabilidade social, segundo 

os princípios da bioética.  

O currículo do curso de graduação é composto por componentes curriculares 

organizados a partir de eixos temáticos distribuídos ao longo dos semestres letivos que 

totalizam uma carga horária de 4.168 horas, sendo 2.328 de aulas teóricas, 804 de 
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atividades práticas interdisciplinares, 720 de estágio e 316 correspondentes a Atividades 

Complementares e tendo Libras como disciplina optativa.  

O corpo docente é composto por 34 professores, sendo 20,6% doutores, 67,6% 

mestres e 11,8% especialistas com comprovada experiência prática na área e sensíveis à 

necessidade de constante atualização que é oferecida pela instituição processualmente.  

 

2.3 Objetivos do curso  

Formar psicólogos a partir de valores éticos e humanistas, com competências 

amplas. Cidadãos que atuem como agentes transformadores na construção de uma 

sociedade mais democrática e menos desigual, trabalhando com seres humanos nas 

dimensões psicossocial, psicodinâmica, institucional e comunitária.  

O curso de graduação em Psicologia da Bahiana objetiva também a formação de 

profissionais aptos para atuar em diferentes contextos considerando as necessidades 

sociais, os direitos humanos e cônscios de que sua intervenção deve estar voltada para a 

promoção da saúde e da qualidade de vida de indivíduos, grupos, organizações e 

comunidades. 

 

2.4 Perfil do egresso  

 

O curso de Psicologia da Bahiana, por seus objetivos gerais, específicos e de 

responsabilidade social proporciona uma formação generalista e abrangente que possibilita 

aos profissionais atuarem nos campos da saúde, educação e trabalho com elevado nível 

técnico, integrados de forma crítica à sociedade, à realidade e ao mercado de trabalho. 

Para tanto, o profissional em formação deverá exercitar competências que o 

capacitem a:  

 Perceber os próprios limites individuais e profissionais;  

 Realizar autocuidado, zelando pela sua saúde física, mental e seu bem-estar como 

cidadão e profissional, inclusive gerenciando e valorizando sua carreira;  

 Comunicar-se consigo mesmo e com o outro, administrando as próprias emoções e 

sentimentos, desenvolvendo relações interpessoais e intergrupais adequadas ao 

paciente, à família, à instituição e à equipe multiprofissional;  

 Adaptar-se às mudanças e constantes transformações dos cenários;  

 Aprender a aprender continuamente, buscando oportunidades e aproveitando as 

oferecidas;  
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 Lidar criticamente com o conhecimento, com a dinâmica do mercado de trabalho e 

as políticas de saúde, tomando decisões coerentes e consequentes, a partir das 

habilidades de avaliar, sistematizar e decidir pela condição mais apropriada de 

atendimento, acompanhamento, treinamento dos sujeitos ou grupos envolvidos;  

 Promover ações de saúde, prevenindo agravos e danos na comunidade, na família, 

no trabalho e no indivíduo.  

Espera-se que, ao final do curso de Psicologia, o estudante tenha incorporado as 

seguintes competências:  

 Compreender as múltiplas determinações dos seres humanos e, 

consequentemente, do processo saúde-doença;  

 Entender como se constrói o universo simbólico e como se constitui o fenômeno 

psicológico;  

 Compreender a sociedade como uma rede de significados simbólicos e conhecer 

os direitos humanos;  

 Conhecer o Sistema Único de Saúde e os distintos campos de atuação do 

psicólogo;  

 Compreender a psicologia como instituição social necessária ao desenvolvimento 

da sociedade;  

 Compreender o significado da promoção da saúde de forma a identificar o 

psicólogo como promotor de saúde;  

 Trabalhar em equipe, com capacidade para tomar decisões, atuar como líder e se 

comunicar com habilidade;  

 Gerenciar e administrar recursos humanos, físicos, materiais, assim como 

informações;  

 Realizar pesquisas no campo da psicologia e da saúde pública;  

 Analisar o campo de atuação profissional de forma crítica, incluindo os desafios 

contemporâneos;  

 Identificar as demandas de natureza psicológica, diagnosticar, elaborar projetos, 

planejar, registrar dados de forma coerente com os referenciais teóricos e as 

peculiaridades da população atendida;  

 Selecionar e utilizar instrumentos e procedimentos para coleta de dados de forma 

apropriada e ética;  

 Planejar e conduzir observações e entrevistas em diferentes contextos e considerar 

as singularidades envolvidas;  

 Coordenar e manejar grupos em diferentes contextos e com diferentes populações;  
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 Elaborar relatórios científicos, pareceres técnicos, laudos psicológicos e outras 

comunicações profissionais de maneira ética e coerente com as circunstâncias e 

contextos;  

 Atuar em equipes inter e multiprofissionais;  

 Escutar as distintas expressões da subjetividade sempre atento ao contexto 

sociohistórico;  

 Levantar informações bibliográficas em indexadores, periódicos, livros, manuais 

técnicos e outras fontes que garantam a educação permanente, o manejo e 

produção do conhecimento científico.  

 

2.5 Organização curricular  

O currículo do curso de Psicologia da Bahiana está organizado de forma a considerar 

a experiência curricular direcionada para o aprender-a-refletir-fazendo. Trata-se de uma 

visão prática e interdisciplinar sobre a experiência de aprender e ensinar. No trajeto da 

formação do psicólogo, dialoga com diferentes teorias e diferentes lócus de atenção à 

saúde e, mais especificamente, ao fenômeno psicológico e com a mediação do professor, 

o estudante é desafiado a aprender de forma contextualizada na saúde, na educação e no 

universo do trabalho.  

O exercício de formação do psicólogo da Bahiana prioriza a inserção do aluno em 

diversas comunidades de ação pedagógica voltada para a observação, pesquisa e ação do 

trabalho em psicologia. Todas essas atividades ocorrem sob a orientação de um docente 

que estabelece a mediação entre o trabalho e os sujeitos sociais pertencentes às 

comunidades. Caracteriza-se como um trabalho que associa as dimensões técnica, política 

e cultural, uma vez que a experiência ocorre em um lugar com identidade própria que requer 

um olhar mais do que técnico para a compreensão do real. Nesse processo de formação, 

a concepção de psicólogo generalista está associada à possibilidade de perceber a cultura 

em dimensão ampla e diversa, buscando, no processo, o desenvolvimento de atitudes de 

compreensão e consequente respeito e coexistência com a diversidade.  

Essa compreensão aponta uma relação dialógica da psicologia com outras ciências, 

a exemplo da sociologia e da antropologia. Embora, tanto a sociologia como a antropologia 

confiram legado teórico para a compreensão da realidade social, a primeira enfatiza a 

compreensão das forças que se conflitam e se arranjam no social, ou seja, a dinâmica de 

poder; a segunda, fundamental para a percepção dos arranjos culturais que se processam 

na realidade, destacando, tanto os processos discriminatórios como os exemplos de 

inclusão e superação dos preconceitos.  
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Nessa perspectiva, a formação do psicólogo como profissional de saúde não se isola 

em uma rede tecnicista, ao contrário, insere-se em um campo aberto que percebe o sujeito 

em sua dimensão integral, em especial, sua condição sociohistórica e como essa 

implicação rebate no entendimento de uma psicologia como elemento promotor de saúde.  

 

2.5.1 Estrutura Curricular  

 

No que tange aos componentes curriculares de natureza teórica – em sua maioria, 

organizados a partir de metodologias ativas – estão integrados ao longo dos semestres a 

partir de eixos temáticos e dentro de cada semestre pelas experiências práticas.  

No campo da estruturação dos componentes curriculares, onde se coloca a 

singularidade do projeto, professores e estudantes têm o desafio de construir um espaço 

coletivo de prática entre os componentes de natureza teórica e realizam em níveis 

crescentes de complexidade ao longo do curso. A partir do primeiro semestre, o estudante 

é inserido em diferentes contextos de atuação do psicólogo com o objetivo de desenvolver, 

gradualmente, competências e habilidades próprias ao desempenho da profissão. A 

experiência de inserção nesses contextos se dá em três níveis com objetivos diferenciados: 

as Práticas Interdisciplinares, o Internato e o Estágio Específico. A seguir, encontra-se a 

apresentação da primeira, sendo que as duas últimas estão expostas no item 2.5.4. 

 

Práticas Interdisciplinares (Estágio Básico)  

Configura-se como campo de prática interdisciplinar na qual o estudante pode 

colocar em movimento o conteúdo das disciplinas do semestre, de forma a estabelecer uma 

relação entre elas, durante os seis primeiros semestres do curso. Nesses componentes 

curriculares, o estudante desenvolve atividades solidárias de natureza educacional voltadas 

à promoção da saúde de diferentes pessoas e comunidades com uma carga horária de 54 

horas semestrais.  

Essa experiência está contemplada nas DCNs a partir da concepção de estágio 

básico. Na Bahiana, constituem-se como componentes curriculares e estão denominados 

como Técnicas e Práticas de Investigação em Psicologia de I a V e Práticas 

Interprofissionais em Saúde. Realizam-se, ao longo dos seis primeiros semestres, a partir 

dos Projetos de Extensão no Distrito Sanitário em que a instituição se insere, no ADAB, em 

Unidades Básicas de Saúde, creches e escolas (ensino fundamental e médio), vinculadas 

à estratégia do Programa de Saúde da Família (PSF) ou em Organizações não 

Governamentais (ONGs) nas quais a instituição mantém parcerias de pesquisa.  
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Na proposta didática, o estágio básico está associado aos temas de estudo do 

semestre e se constitui também como uma atividade de grupo entre os docentes. Sob a 

tutoria de, pelo menos, um professor, os estudantes, semanalmente, durante três horas, 

desenvolvem atividades em espaços próprios à ação do psicólogo, as quais estão 

associadas aos conteúdos do eixo curricular Desenvolvimento do Ciclo de Vida e ao 

desenvolvimento de habilidades como observação, entrevista, registros em psicologia, 

aplicação de instrumentos de investigação e pesquisa.  

No fim ou ao longo do semestre, os participantes têm a responsabilidade de produzir, 

no mínimo, uma atividade de retorno para a comunidade ou instituição onde a experiência 

se realizou. Essas atividades têm valor avaliativo e são criadas e produzidas juntamente 

com o maior número possível de componentes curriculares do semestre, variando com o 

semestre e a possibilidade do grupo. As atividades produzidas contemplam ações 

educativas ou de promoção de saúde como coleta de dados para trabalhos de pesquisa, 

palestras, cartilhas informativas, entrevistas de triagem e intervenções em sala de espera. 

 

2.5.2 Eixos Norteadores e Componentes Curriculares  

 

A estrutura curricular está dada a partir de componentes curriculares norteados por 

seis eixos temáticos distribuídos ao longo dos semestres e estruturados de forma a 

abranger as diferentes teorias, áreas de conhecimento, métodos de investigação, 

intervenção e pesquisa em psicologia.  

Estão assim descritos os respectivos eixos:  

I. Ser Humano e Ciclo de Vida  

II. Fundamentos em Psicologia  

III. Psicologia, Sociedade e Cultura  

IV. Intervenções em Psicologia  

V. Pesquisa em Psicologia  

VI. Práticas Pré-Profissionalizantes  

 

Eixo Temático I – Ser Humano e Ciclo de Vida  

Estudo do ser humano nas diversas fases de sua existência, o que inclui a 

multideterminação do processo saúde-doença e, especificamente, do fenômeno 

psicológico. Inclusão e aprofundamento das diferentes teorias do desenvolvimento, a 
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fisiologia, neurologia, genética e psicopatologia, sempre atentos aos diferentes contextos 

sociais. 

 DESENVOLVIMENTO DO CICLO DE VIDA I: início da vida  

 DESENVOLVIMENTO DO CICLO DE VIDA II: infância  

 DESENVOLVIMENTO DO CICLO DE VIDA III: criança escolar  

 DESENVOLVIMENTO DO CICLO DE VIDA IV: adolescência  

 DESENVOLVIMENTO DO CICLO DE VIDA V: mundo dos adultos  

 DESENVOLVIMENTO DO CICLO DE VIDA VI: envelhecimento  

 NEUROCIÊNCIAS APLICADA A PSICOLOGIA I 

 NEUROCIÊNCIAS APLICADA A PSICOLOGIA II 

 NEUROCIÊNCIAS APLICADA A PSICOLOGIA III 

 

Eixo Temático II – Fundamentos em Psicologia  

Estudo das bases epistemológicas da psicologia a partir de fundamentos históricos, 

filosóficos, socioantropológicos e dos marcos teóricos indispensáveis à compreensão da 

psicologia como profissão.  

 FUNDAMENTOS DE PSICOLOGIA  

 FUNDAMENTOS SOCIOANTROPOLÓGICOS  

 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS E ÉTICOS EM PSICOLOGIA  

 FUNDAMENTOS DE PSICANÁLISE  

 FUNDAMENTOS DO HUMANISMO  

 ANÁLISE EXPERIMENTAL DO COMPORTAMENTO  

 PROCESSOS PSICOLÓGICOS BÁSICOS  

 PROCESSOS PSICOLÓGICOS E APRENDIZAGEM  

 MEDIDAS EM PSICOLOGIA  

 

Eixo Temático III – Psicologia, Sociedade e Cultura  

Estudo do corpo teórico que embasa o campo da psicologia enquanto ciência e 

profissão, considerando a relação dialógica entre o ser humano, a cultura e o fenômeno 

psicológico.  

 PROCESSOS PSICOSSOCIAIS E SAÚDE  

 PROCESSOS PSICOSSOCIAIS E DIREITOS HUMANOS  

 PROCESSOS PSICOSSOCIAIS E EDUCAÇÃO  

 PROCESSOS PSICOSSOCIAIS E TRABALHO  
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 PROCESSOS PSICOSSOCIAIS E HOSPITALIZAÇÃO  

 PSICOLOGIA DO TRABALHO E DAS ORGANIZAÇÕES  

 PSICOLOGIA NO BRASIL E ÉTICA PROFISSIONAL  

 SAÚDE MENTAL  

 

Eixo Temático IV – Intervenções em Psicologia  

Estudo de diferentes técnicas e instrumentos de atuação do psicólogo que envolve 

modelos de observação, entrevista, manejo de grupo, avaliação psicológica em contextos 

de saúde e trabalho. Estudo das especificidades teóricas e técnicas psicoterápicas 

tradicionais e emergentes.  

 TÉCNICA E PRÁTICAS DE INVESTIGAÇÃO EM PSICOLOGIA I  

 TÉCNICA E PRÁTICAS DE INVESTIGAÇÃO EM PSICOLOGIA II  

 TÉCNICA E PRÁTICAS DE INVESTIGAÇÃO EM PSICOLOGIA III  

 TÉCNICA E PRÁTICAS DE INVESTIGAÇÃO EM PSICOLOGIA IV  

 TÉCNICA E PRÁTICAS DE INVESTIGAÇÃO EM PSICOLOGIA V  

 PRÁTICAS INTERPROFISSIONAIS EM SAÚDE  

 TEORIAS E TÉCNICAS EM ANÁLISE DO COMPORTAMENTO  

 TEORIAS E TÉCNICAS EM TERAPIA JUNGUIANA  

 TEORIAS E TÉCNICAS EM PSICANÁLISE  

 TEORIAS E TÉCNICAS EM TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL  

 TEORIAS E TÉCNICAS EM PSICOLOGIA HUMANISTA  

 AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA   

 AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA I 

 TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA I  

 TÓPICOS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA II  

 

Eixo Temático IV – Pesquisa em Psicologia 

Estudo de métodos e técnicas de produção e comunicação do conhecimento científico.  

 METODOLOGIA INSTRUMENTAL  

 METODOLOGIA DE PESQUISA I  

 METODOLOGIA DE PESQUISA II  

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC I e II 

 ESTATÍSTICA NA PESQUISA CIENTÍFICA 
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Eixo Temático IV – Práticas Pré-Profissionalizantes  

Aprendizagem em serviços como experiência de integração entre teoria e prática de 

natureza processual e aumento gradativo de complexidade em diferentes contextos de 

atuação do psicólogo.  

 PSICOLOGIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE  

 PSICOLOGIA NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA À SAÚDE   

 PSICOLOGIA NA ATENÇÃO TERCIÁRIA À SAÚDE 

 PSICOLOGIA NO TRABALHO E NAS ORGANIZAÇÕES 

 ESTÁGIO ESPECÍFICO I  

 ESTÁGIO ESPECÍFICO II  

 

2.5.3 Plano de Curso dos Componentes Curriculares 

Componentes 
Curriculares 

Ementa Referências Básicas 
Referência 

Complementares 

ESTÁGIO 
ESPECÍFICO II    

Trabalho: 
Aprofundamento do 
estudo e aplicação de 
diferentes estratégias, 
técnicas e instrumentos 
no campo do trabalho e 
da saúde do trabalhador. 
Desenvolvimento de 
competências inerentes 
ao papel do psicólogo do 
trabalho e da 
organização a partir do 
exercício de práticas 
profissionais.    Saúde: 
Aprofundamento do 
estudo e da aplicação de 
técnicas de atendimento 
psicológico com 
abordagens teóricas 
específicas em contextos 
de atuação do psicólogo 
sob supervisão. 
Desenvolvimento de 
competências inerentes 
ao papel do psicólogo da 
saúde a partir do 
exercício de práticas 
profissionais. 

  *BRAGA, Ana 
Aparecida Nascimento 
Martinelli. O tempo em 
análise !!!. In: 
Psicologia, ciência e  
profissão, 1998, 
vol.18, no.3, p.42-
47(SCIELO).    *O 
saber do psicanalista. 
Salvador: Associação 
Científica Campo 
Psicanalítico, 2002.   
*FREUD, Sigmund. 
Edição Standard 
Brasileira das Obras 
Psicológicas 
Completas de 
Sigmund Freud. Rio 
de Janeiro: Editora 
Imago, 1977.   
*MANNONI, Maud. A 
Primeira Entrevista 
em Psicanálise. Rio 
de Janeiro: Editora 
Campus, 1980.   
*QUINET, Antônio. As 
4+1 Condições da 
Análise. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1991. (O 
Campo Freudiano no 
Brasil). 

* Alógica da 
interpretação. 
Salvador: Associação 
Científica Campo 
Psicanalítico, 2012.   
*Quando uma criança 
precisa de análise?. 
São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2003.   
*BIRMAN, Joel. 
Psicanálise, uma 
Estilística da 
Existência? In: Por 
uma Estilística da 
Existência. São Paulo: 
Editora 34, 1996.   
*CHEMAMA, Roland. 
Dicionário de 
Psicanálise. Porto 
Alegre: Editora Artes 
Médicas, 1985.   
*LACAN, Jacques. O 
Seminário. Texto 
estabelecido por 
Jacques Alain Miller. • 
Livro 1:  Os Escritos 
Técnicos de Freud. Rio 
de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor, 1983. • 
Livro 8:  A 
Transferência. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1992. • Livro 11: 
Os Quatro Conceitos 
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Fundamentais da 
Psicanálise. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1979. • Escritos. 
São Paulo: Editora 
Perspectiva S.A., 1978.   
*LAPLANCHE, J., 
PONTALIS, J. B. 
Vocabulário da 
Psicanálise. São Paulo 
Editora Martins Fontes, 
1985.    *NASIO, Juan-
David. Como Trabalha 
um Psicanalista? Rio 
de Janeiro: Jorge 
Zahar Editor, 1999. 
(Transmissão da 
Psicanálise).   
*ROUDINESCO, E., 
PLON, N. Dicionário de 
Psicanálise. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1998. 

ESTÁGIO 
ESPECÍFICO II     

Trabalho: 
Aprofundamento do 
estudo e aplicação de 
diferentes estratégias, 
técnicas e instrumentos 
no campo do trabalho e 
da saúde do trabalhador. 
Desenvolvimento de 
competências inerentes 
ao papel do psicólogo do 
trabalho e da 
organização a partir do 
exercício de práticas 
profissionais.    Saúde: 
Aprofundamento do 
estudo e da aplicação de 
técnicas de atendimento 
psicológico com 
abordagens teóricos 
específicas em contextos 
de atuação do psicólogo 
sob supervisão. 
Desenvolvimento de 
competências inerentes 
ao papel do psicólogo da 
saúde a partir do 
exercício de práticas 
profissionais. 

1.BORGES, L. O.; 
MOURÃO, L. (Orgs.). 
O trabalho e as 
organizações: 
atuações a partir da 
psicologia. Porto 
Alegre: Artmed, 2013. 
2.AZEVEDO, B. M.; 
CRUZ, R. M. O 
processo de 
diagnóstico e de 
intervenção do 
psicólogo do trabalho. 
Cadernos de 
Psicologia Social do 
Trabalho, [on line], 
2006, v. 9, n. 2, p. 89-
98  3. D’ÁVILA, G. C.; 
RÉGIS, H. P.; 
OLIVEIRA, L. M. B. 
Redes Sociais e 
Indicações para 
Processos de 
Recrutamento e 
Seleção: uma Análise 
pela Perspectiva dos 
Candidatos. Revista 
Psicologia: 
Organizações e 
Trabalho, [on line], v. 
10, n. 1, jan-jun, 2010, 
p. 65-80. 4.NAVES, F. 
L.; MAFRA, L. A. S.; 
GOMES, M. A. O.; 
AMÂNCIO, R. 
Diagnóstico 

1.ABREU, C. V.; 
CARVALHO-FREITAS, 
M. N. Seleção por 
Competências: A 
percepção dos 
profissionais de rh 
sobre o método de 
seleção por 
competências. 
Pesquisas e Práticas 
Psicossociais, [online], 
v. 3, n. 2, São João 
del-Rei, Mar., 2009, p. 
225-234. 
2.BOWDITCH, J. L.; 
BUONO, A. F. 
Elementos de 
comportamento 
organizacional. São 
Paulo: Pioneira, 2004. 
3.DAVEL, E. 
VERGARA, S. C. 
Gestão com pessoas e 
subjetividade. São 
Paulo: Atlas, 2001. 
4.ROBBINS, S. P. 
Comportamento 
organizacional. São 
Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 14 ed., 
2010. 5.ZANELLI, J. C. 
O psicólogo nas 
organizações de 
trabalho. Porto Alegre: 
Artmed, 2002. 
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organizacional: 
potenciais e limites na 
análise de 
organizações. O & S, 
[on line], v.7, n.19, 
Setembro/Dezembro, 
2000, p. 53-66.  
5.PADILHA, S.; 
NORONHA, A. P. P.; 
FAGAN, C. Z. 
Instrumentos de 
avaliação psicológica: 
uso e parecer de 
psicólogos. Avaliação 
Psicológica, [on line], 
2007, v. 6, n. 1, p.69-
76. 6.SIQUEIRA, M. 
M. M. (Org.). Medidas 
do comportamento 
organizacional: 
ferramentas de 
diagnóstico e de 
gestão. Porto Alegre: 
Artmed, 2008. 
7.ZANELLI, J. C.; 
BORGES-ANDRADE, 
J. E.; BASTOS, A. V. 
B. Psicologia, 
organizações e 
trabalho no Brasil. 2. 
ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2014. 

ESTÁGIO 
ESPECÍFICO II     

Trabalho: 
Aprofundamento do 
estudo e aplicação de 
diferentes estratégias, 
técnicas e instrumentos 
no campo do trabalho e 
da saúde do trabalhador. 
Desenvolvimento de 
competências inerentes 
ao papel do psicólogo do 
trabalho e da 
organização a partir do 
exercício de práticas 
profissionais.    Saúde: 
Aprofundamento do 
estudo e da aplicação de 
técnicas de atendimento 
psicológico com 
abordagens teóricos 
específicas em contextos 
de atuação do psicólogo 
sob supervisão. 
Desenvolvimento de 
competências inerentes 
ao papel do psicólogo da 
saúde a partir do 

SIMONETTI, A. 
Manual de Psicologia 
hospitalar: o mapa da 
doença. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 
2004.  ROMANO, 
B.W. (org.) Manual de 
Psicologia Clínica 
para Hospitais. São 
Paulo, Casa do 
Psicólogo, 2008.     

BOTEGA, J. Neury. 
Prática Psiquiátrica no 
Hospital Geral.  SP: 
ARTMED, 2002. 
CAMON,Valdemar A. 
A.(org.).Psicologia da 
Saúde - Um novo 
significado para a 
prática clínica. São 
Paulo, Pioneira, 2002. 
__________________
_______. E a 
psicologia entrou no 
hospital. São Paulo, 
Pionera1996. 
__________________
_______. A Ética na 
Saúde. São Paulo, 
Pioneira, 2002. 
__________________
_______. Urgências 
Psicológicas no 
Hospital. São Paulo, 
Pioneira, 2002. 
CASTRO, Débora, 
Azenha de. Psicologia 
e Ética em Cuidados 
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exercício de práticas 
profissionais. 

Paliativo, S. Psicologia  
Ciência e Profissão, 
2001; 21 (4) 44-51. 
FRANCO,M.H.P. A 
psicoterapia em 
situações de perdas e 
luto KOVÁCS, Maria J. 
Educação para a 
Morte: temas e 
reflexões. Casa do 
Psicólogo: Fapesp. 
São Paulo, 2003. 
LEITGEL-GILLE, 
Marluce (org.). Boi da 
Cara Preta. Crianças 
no hospital. Ed. 
Ágalma, Salvador, 
2003. MEIRA, Yolanda. 
As Estruturas Clínicas 
e a Criança. Casa do 
Psicólogo, São Paulo, 
2004. MANNONI, 
Maud. O Nomeável e o 
Inominável. Jorge 
Zahar Editor. Rio de 
Janeiro, 1995. 
MOURA, Marisa Decat 
de (org.). Psicanálise e 
Hospital 1, 2, 3. Minas 
Gerais. REVINTER, 
2003. OLIVEIRA, M. F. 
P. & ISMAEL, S. M. C. 
(Orgs). Rumos da 
psicologia hospitalar 
em cardiologia. 
Papirus, São Paulo, 
1996. PINHEIRO, 
Nadja. N.B. 
Psicanálise, Teoria e 
Clínica: Reflexões 
sobre sua Proposta 
Terapêutica. Psicologia 
Ciência e Profissão, 
1999, 19 (2), 20-29.    
QUAYLE, Julieta. As 
interações do Doente 
com sua Doença. Ed. 
Atheneu, São Paulo, 
2003. WINTER, 
Themis Regina. O 
Enigma da Doença: 
uma conversa a luz da 
psicossomática 

FUNDAMENTOS 
DE PSICOLOGIA     

Apresentação dos 
fundamentos históricos, 
científicos e filosóficos 
da diversidade teórica e 
tecnológica que 

CANGULHEM, 
Georges.  Estudos de 
história e de filosofia 
das ciências, 
concernentes aos 
vivos e à vida. Rio de 

BAITELLO Jr. Norval. 
O animal que parou os 
relógios, ensaios sobre 
comunicação, cultura e 
mídia. São Paulo: Ed. 
Annablume, 1999. 
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caracteriza a psicologia 
enquanto prática social. 

Janeiro: Ed. Forense, 
2011. FIGUEIREDO, 
L.C. e de Sabti, P. L. 
R. Psicologia: uma 
nova introdução. SP: 
Educ, 2011. SCHUTZ, 
D.P., SCHULTZ,  S.E.  
. História da 
Psicologia Moderna. 
SP: CENGAGE 
Learning, 2011. 

COHEN, Jeffrey 
Jerome. Pedagogia 
dos monstros, os 
prazeres e os perigos 
da confusão de 
fronteiras. Belo 
Horizonte: Autêntica, 
2000. FIGUEIREDO, L. 
C. Matrizes do 
Pensamento 
Psicológico. Petrópolis: 
Vozes, 2005. 
GREINER, Christine. O 
corpo, pistas para 
estudos indisciplinares. 
São Paulo: Ed. 
Annablume, 2005. 
JACÓ-VILELA, A. M., 
FERREIRA, A. A. L. e 
PORTUGAL, F. T. 
(org). História da 
Psicologia: rumos e 
percursos. São Paulo: 
Nau Editora, 2006. 
Filmes DVD: Estamira.; 
Dir. Marcos Prado, 
2004/116 min.;  Freud 
além da alma.Dir. John 
Huston, 1962/135 min.; 
Vênus Negra. 
Abdellatif Kechiche, 
2009/165 min. 

FUNDAMENTOS 
SOCIOANTROPO
LÓGICO 

Contexto histórico, 
formação política e 
desenvolvimento do 
pensamento 
socioantropológico na 
contemporaneidade. A 
cultura como campo de 
análise da complexidade 
e diversidade do ser 
humano e, mais 
especificamente, no 
processo saúde-doença. 
As teorias sociológicas e 
antropológicas e suas 
repercussões para a 
compreensão da 
territorialidade da saúde. 

CUCHE, Denys. A 
noção de cultura nas 
ciências sociais. 2ed. 
São Paulo: EDUSC, 
2002.   LARAIA, 
Roque de Barros. 
Cultura: um conceito 
antropológico. Rio 
Janeiro: Jorge Zahar, 
2007.  QUITANEIRO, 
Tânia. Um toque de 
Clássicos. Belo 
horizonte, UFMG. 
2007. 

ALVES, Paulo César; 
Rabelo, Miriam 
Cristina. (orgs) 
Antropologia da Saúde: 
Traçando Identidade e 
Explorando Fronteiras. 
Rio de Janeiro: 
Fiocruz; Relume 
Dumará, 1998.  
BATISTA, Luís 
Eduardo e ett ali. 
Saúde da população 
negra. Petrópolis: BPN, 
2012.  DURKHEIM, 
Emile. As Regras do 
método Sociológico. 28 
ed. São Paulo: Ática, 
2008.  MARTINS, 
Carlos Benedito. O que 
é Sociologia. 38 ed. 
São Paulo: Brasiliense, 
1994.  RABELO, 
Miriam Cristina ET alli. 
Experiência de doença 
e narrativa. Rio de 
Janeiro: Fiocruz;  2006. 
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FUNDAMENTOS 
SOCIOANTROPO
LÓGICO 

Contexto histórico, 
formação política e 
desenvolvimento do 
pensamento 
socioantropológico na 
contemporaneidade. A 
cultura como campo de 
análise da complexidade 
e diversidade do ser 
humano e, mais 
especificamente, no 
processo saúde-doença. 
As teorias sociológicas e 
antropológicas e suas 
repercussões para a 
compreensão da 
territorialidade da saúde. 

CUCHE, Denys. A 
noção de cultura nas 
ciências sociais. 2ed. 
São Paulo: EDUSC, 
2002.   LARAIA, 
Roque de Barros. 
Cultura: um conceito 
antropológico. Rio 
Janeiro: Jorge Zahar, 
2007.  QUITANEIRO, 
Tânia. Um toque de 
Clássicos. Belo 
horizonte, UFMG. 
2007. 

ALVES, Paulo César; 
Rabelo, Miriam 
Cristina. (orgs) 
Antropologia da Saúde: 
Traçando Identidade e 
Explorando Fronteiras. 
Rio de Janeiro: 
Fiocruz; Relume 
Dumará, 1998.  
BATISTA, Luís 
Eduardo e ett ali. 
Saúde da população 
negra. Petrópolis: BPN, 
2012.  DURKHEIM, 
Emile. As Regras do 
método Sociológico. 28 
ed. São Paulo: Ática, 
2008.  MARTINS, 
Carlos Benedito. O que 
é Sociologia. 38 ed. 
São Paulo: Brasiliense, 
1994.  RABELO, 
Miriam Cristina ET alli. 
Experiência de doença 
e narrativa. Rio de 
Janeiro: Fiocruz;  2006. 

FUNDAMENTOS 
SOCIOANTROPO
LÓGICO 

Contexto histórico, 
formação política e 
desenvolvimento do 
pensamento 
socioantropológico na 
contemporaneidade. A 
cultura como campo de 
análise da complexidade 
e diversidade do ser 
humano e, mais 
especificamente, no 
processo saúde-doença. 
As teorias sociológicas e 
antropológicas e suas 
repercussões para a 
compreensão da 
territorialidade da saúde. 

CUCHE, Denys. A 
noção de cultura nas 
ciências sociais. 2ed. 
São Paulo: EDUSC, 
2002.   LARAIA, 
Roque de Barros. 
Cultura: um conceito 
antropológico. Rio 
Janeiro: Jorge Zahar, 
2007.  QUITANEIRO, 
Tânia. Um toque de 
Clássicos. Belo 
horizonte, UFMG. 
2007. 

ALVES, Paulo César; 
Rabelo, Miriam 
Cristina. (orgs) 
Antropologia da Saúde: 
Traçando Identidade e 
Explorando Fronteiras. 
Rio de Janeiro: 
Fiocruz; Relume 
Dumará, 1998.  
BATISTA, Luís 
Eduardo e ett ali. 
Saúde da população 
negra. Petrópolis: BPN, 
2012.  DURKHEIM, 
Emile. As Regras do 
método Sociológico. 28 
ed. São Paulo: Ática, 
2008.  MARTINS, 
Carlos Benedito. O que 
é Sociologia. 38 ed. 
São Paulo: Brasiliense, 
1994.  RABELO, 
Miriam Cristina ET alli. 
Experiência de doença 
e narrativa. Rio de 
Janeiro: Fiocruz;  2006. 

PROCESSOS 
PSICOSSOCIAIS 
E SAÚDE       

Estudo das dimensões 
psicológicas, sociais e 
culturais do processo de 
saúde-doença-cuidado. 
Análise histórica da 
construção do direito 

Angerami-Camon,V.A. 
Psicologia da saúde: 
um novo significado 
para a prática clínica 
(2005).  Almeida, L.D. 
Suscetibilidade: novo 

Barreto, M.L; Carmo, 
E.H. Padrões de 
adoecimento e de 
morte da população 
brasileira: os 
renovados desafios 
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universal à saúde e a 
reforma sanitária 
brasileira. Mapeamento 
da organização do 
sistema de serviços de 
saúde no Brasil, com 
ênfase no Sistema 
Unificado de Saúde – 
SUS. Panorama da 
atuação do psicólogo na 
promoção da saúde, 
proteção e recuperação. 

sentido para a 
vulnerabilidade. 
Revista Bioética 2010; 
18(3): 537 - 48.  
Brasil. Ministério da 
saúde: Cartilha 
Humaniza-SUS- 
Política nacional de 
humanização. 
Brasília-DF,2004. 
Disponível em 
WWW.saude.gov.br.  
Barreto, M.L. 
Sucessos e fracassos 
no controle de 
doenças infecciosas 
no Brasil: o contexto 
social e ambiental, 
políticas, intervenções 
e necessidades de 
pesquisa?. The 
Lancet: Série: A 
saúde no Brasil, 2011.  
Benevides, R. A 
psicologia e o sistema 
único de saúde: quais 
interfaces? Psicologia 
e sociedade; 17(2):21-
25, 2005. Disponível 
em WWW.scielo.br  
Buss, P.M. Pellegrini 
Filho, A. A Saúde e 
seus Determinantes 
Sociais. PHYSIS: Rev. 
Saúde Coletiva, Rio 
de Janeiro, 17(1):77-
93, 2007. Gomes, 
A.M.A, Nations MK, 
Luz MT. Pisada como 
pano de chão: 
experiência de 
violência hospitalar no 
Nordeste Brasileiro. 
Saúde Soc 2008; 
17:61-72.  Nations, 
M.K, Gomes AMA. 
Cuidado, “cavalo 
batizado” e crítica da 
conduta profissional 
pelo paciente-cidadão 
hospitalizado no 
Nordeste brasileiro. 
Cad Saúde Pública 
2007; 23:2103-12.   
Paim, J; Travassos C, 
Almeida; C, Bahia L; 
Macinko J. O sistema 
de saúde brasileiro: 
história, avanços e 

para o Sistema Único 
de Saúde. Ciência & 
Saúde Coletiva, 12 
(Sup): 1779-1790, 
2007. Brasil. Ministério 
da saúde: Saúde 
Mental no SUS: os 
centros de atenção 
psicossocial/ ministério 
da saúde. Secretaria 
de atenção à saúde, 
departamento de 
ações programáticas 
estratégicas. Brasília-
DF,2004. Disponível 
em 
WWW.saude.gov.br  
Brasil. Ministério da 
saúde: Promoção de 
saúde: Declaração de 
Alma-Ata, carta de 
Ottawa, declaração de 
Adelaide, Declaração 
de Sundswall, 
declaração de Santa 
Fé de Bogotá, 
declaração de Jacarta, 
Rede de Megapaíses e 
declaração do México. 
Brasília-DF,2001. 
Disponível em 
WWW.saude.gov.br  
Camargo-Borges, C.; 
Cardoso,C.L. A 
psicologia e a 
estratégia saúde da 
família: compondo 
saberes e fazeres. 
Psicologia e 
sociedade; 17(2): 26-
32;2005. Disponível 
em www.scielo.br  
Caprara, 
A.;Franco,A.L.S. A 
relação paciente-
médico:para uma 
humanização na 
prática médica. Cad. 
Saúde Pública, v15 (3), 
os 647-654, Rio de 
Janeiro, 1999.  
Deslandes, S. Análise 
do discurso oficial 
sobre a humanização 
da assistência 
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nascimento até os 6 
anos. ARTMED, São 
Paulo, 2011.  NASIO, 
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CRIANÇA 
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afetivo-emocionais e 
sócio-históricos 
implicados no processo 
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teóricas acerca dos 
processos estruturais e 
desenvolvimentais da 
criança nessa etapa do 
ciclo de vida. 

ANHÃO, P. P. G. - O 
processo de interação 
social na inclusão 
escolar de crianças 
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contribuições da 
Psicologia. 16ed. Rio 
de Janeiro: Vozes, 
2002.   BRASIL. Casa 
Civil. Estatuto da 
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DE ANÁLISE DO 
COMPORTAMEN
TO   
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comportamental em 
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metodológicos do 
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Princípios Básicos de 
Análise do 
Comportamento. 
Porto Alegre: Artmed, 
2007.  GUIMARÃES, 
R. P. Deixando o 
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Disponível em: 
www.scielo.br 

Coleção Sobre 
Comportamento e 
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comportamento, 
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MEDIDAS EM 
PSICOLOGIA 

Estudo sobre o 
fundamento histórico e 
bases teóricas dos 
instrumentos de 
avaliação psicológica e 
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Introdução aos conceitos 
da estatística e sua 
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AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA 

Estudo dos fundamentos 
teóricos das técnicas 
projetivas e 
psicométricas nos 
âmbitos da clínica, 
educação e trabalho. 
Atenção aos princípios 
éticos e às etapas do 
processo de avaliação 
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em versão digital no 
World Wide Web. 
URL:          
http://www.pol.org.br/a
rquivos_pdf/código_de
_ética_formatado.pdf.
1996 • CUNHA, J. A. 
& cols. 
Psicodiagnóstico V. 
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Orientação vocacional: 
A estratégia clínica 
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Manuais de Testes 
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Disponíveis no Serviço 
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Universitária LTDA., 
1984.   . Cartilha: 
Avaliação Psicológica, 
Conselho Federal de 
Psicologia, 2013, 
disponível em: 
http://www.cfp.org.br 

PROCESSOS 
PSICOSSOCIAIS 
E EDUCAÇÃO 

Estudo da educação 
como processo 
psicossocial, 
considerando as tramas 
de poder  
contemporâneos 
exercidas na direção do 
consenso, do conflito e 
da negociação nos 
contextos educativos 
escolares e não 
escolares. 
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TEORIAS E 
TÉCNICAS NA 
ANÁLISE DO 
COMPORTAMEN
TO 
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procedimentos de 
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comportamentos 
humanos complexos e 
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PSICOLOGIA NO 
BRASIL E ÉTICA 
PROFISSIONAL 

Estudo do processo 
histórico, político e social 
do desenvolvimento da 
Psicologia no Brasil. 
Apresentação do 
panorama atual da 
diversidade da 
Psicologia no país. 
Reflexão sobre os 
aspectos éticos e da 
legislação que envolve o 
exercício da profissão no 
cotidiano. 
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http://www.abrapso.org
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Associação de Ensino 
em Psicologia 
http://www.abepsi.org.b
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DCV - 
DESENVOLVIME
NTO DO CICLO 
DE VIDA IV - 
ADOLESCÊNCIA 

Abordagem da 
Adolescência 
considerando as 
complexas modificações 
enfrentadas pelo jovem 
nos diversos domínios: 
corporal, psíquico, 
social, intelectual; 
Considerações aos 
diversos contextos 
socioculturais. 
Abordagem histórica 
culminando na avaliação 
da inserção do 
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ERICKSON, E. O ciclo 
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adolescente na 
sociedade 
contemporânea. Estudo 
da esfera dos conflitos 
enfrentados e da 
psicopatologia própria. 

de Janeiro. Conselho 
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2002. 4. KNOBEL, M. 
A. & ABERASTURY, 
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GROPPO, L.A. 
Juventude - ensaios 
sobre sociologia e 
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DESENVOLVIME
NTO DO CICLO 
DE VIDA IV - 
ADOLESCÊNCIA 

Abordagem da 
adolescência 
considerando as 
complexas modificações 
enfrentadas pelo jovem 
nos diversos domínios: 
corporal, psíquico, 
social, intelectual; 
Considerações aos 
diversos contextos 
socioculturais. 
Abordagem histórica 
culminando na avaliação 
da inserção do 
adolescente na 
sociedade 
contemporânea. Estudo 
da esfera dos conflitos 
enfrentados e da 
psicopatologia própria. 

1. ABERASTURY, A. 
e col.; Adolescência. 
Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1982. 2. 
ALBERTI, S. Esse 
sujeito adolescente. 
Rio de Janeiro: 
Relume Dumará, 
2009. 3. CONTINI, M 
(coord.); KOLLER, S. 
(org). Adolescência e 
psicologia: 
concepções práticas e      
reflexões críticas. Rio 
de Janeiro. Conselho 
Federal de Psicologia, 
2002. 4. KNOBEL, M. 
A. & ABERASTURY, 
A.; Adolescência 
Normal. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1974. 
5. PALADINO, E. O 
adolescente e o 
conflito de gerações 
na sociedade 
contemporânea. São 
Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2005. 6. 
RAPPAPORT, C.R. 
Adolescência, 
abordagem 
psicanalítica. São 
Paulo: EPU, 1993. 

1. BIRMAN, J. O mal 
estar na Modernidade. 
Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 
1998. 2. DOLTO, F. A 
causa dos 
adolescentes. Rio de 
Janeiro: Nova 
Fronteira, 1996. 3. 
__________ Palavras 
para adolescentes. Rio 
de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1991.  4. 
ERICKSON, E. O ciclo 
da vida completo. 
Porto Alegre: Artmed, 
1998. 5. _________ 
Identidade, Juventude 
e Crise. Rio de Janeiro: 
Zahar,1982. 6. 
GROPPO, L.A. 
Juventude - ensaios 
sobre sociologia e 
história das juventudes 
modernas. Rio de 
Janeiro: Difel, 2000. 7. 
SAGGESE, E. 
Adolescência e 
Psicose: 
transformações sociais 
e os desafios da 
clínica. Rio de Janeiro: 
Companhia de Freud, 
2001. 8. WINNICOTT, 
D. A Família e o 
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Desenvolvimento 
Individual. São Paulo: 
Martins Fontes, 1983. 

TÉCNICAS E 
PRÁTICA DE 
INVESTIGAÇÃO 
EM PSICOLOGIA 
IV 

Estudo de técnicas de 
observação e 
intervenção em 
psicologia com vivências 
práticas na atenção ao 
adolescente. 

Hutz, C. S. (Org) 
(2009). Avanços e 
Polêmicas em 
Avaliação Psicológica. 
São Paulo: Editora 
Casa do Psicólogo.  
TRINCA, W. (org.) 
Diagnostico 
Psicológico – A 
Prática Clínica: São 
Paulo, Editora 
Pedagógica e  
Universitária LTDA., 
1984.  Trinca, W. 
(org.) Procedimento 
de Desenhos-
Estórias: formas 
derivadas, 
desenvolvimentos e 
expansões. São 
Paulo,Vetor:2013 
Trinca, W. (org.) 
Formas 
Compreensivas de 
Investigação 
psicológica: 
procedimento de 
desenhos-estórias e 
procedimentos de 
desenhos de família 
com estórias. São 
Paulo,Vetor:2013 

1. BIRMAN, J. O mal 
estar na Modernidade. 
Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 
1998. 2. DOLTO, F. A 
causa dos 
adolescentes. Rio de 
Janeiro: Nova 
Fronteira, 1996. 3. 
__________ Palavras 
para adolescentes. Rio 
de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1991.  4. 
ERICKSON, E. O ciclo 
da vida completo. 
Porto Alegre: Artmed, 
1998. 5. _________ 
Identidade, Juventude 
e Crise. Rio de Janeiro: 
Zahar,1982. 6. 
GROPPO, L.A. 
Juventude - ensaios 
sobre sociologia e 
história das juventudes 
modernas. Rio de 
Janeiro: Difel, 2000. 7. 
SAGGESE, E. 
Adolescência e 
Psicose: 
transformações sociais 
e os desafios da 
clínica. Rio de Janeiro: 
Companhia de Freud, 
2001. 8. WINNICOTT, 
D. A Família e o 
Desenvolvimento 
Individual. São Paulo: 
Martins Fontes, 1983. 

AVALIAÇÃO 
PSICOLOGICA I   

Estudo dos fundamentos 
teóricos das técnicas 
projetivas e 
psicométricas nos 
âmbitos da clínica, 
educação e trabalho. 
Atenção aos princípios 
éticos e às etapas do 
processo de avaliação. 

• ANASTASI, A. 
Testes Psicológicos. 
São Paulo: EPU, 
2003. • CUNHA, J. A. 
& cols. 
Psicodiagnóstico V. 
Porto Alegre: 
ARTMED, 2000. • 
RAIMUNDO, V.P. 
Construção e 
validação de 
instrumentos: um 
desafio para a 
psicolinguística. 
Letras de Hoje, Porto 
Alegre, v. 44, n. 3, p. 
86-93, jul./set. 2009. • 

• CONSELHO 
FEDERAL DE 
PSICOLOGIA. Sistema 
de Avaliação de testes 
Psicológicos: 
SATEPSI.  • 
Resoluções do CFP: - 
CFP n° 015/96, n° 
012/97; n.º 012/2000 e 
Resolução, nº. 
25/2001; nº. 30/2001, 
nº. 01/2002, nº. 
16/2002, nº. 17/2002, 
nº. 02/2003 e nº. 
07/2003. • PASQUALI, 
L. Técnicas de Exame 
Psicológico: TEP. 
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URBINA, S. 
Fundamentos da 
testagem psicológica. 
Porto Alegre: 
ARTMED, 2007. 

Fundamentos das 
Técnicas Psicológicas. 
Vol. I. São Paulo: Casa 
do Psicólogo, 2011. • 
PRIMI, R. Avaliação 
psicológica no Brasil: 
fundamentos, situação 
atual e direções para o 
futuro. Psicologia: 
Teoria e Pesquisa, 
2010, v.26, no.spe, 
p.25-35. • VILLEMOR-
AMARAL, A. E. & 
PASQUALINI-
CASADO,L. A 
cientificidade das 
técnicas projetivas em 
debate. Psico-USF, v. 
11, n. 2, 2006.   • 
SITIOS DA REDE 
VIRTUAL: • 
http://site.cfp.org.br/ • 
www.pol.org.br/satepsi/ 

PROCESSOS 
PSICOSSOCIAIS 
E TRABALHO 

Estudo do trabalho como 
um processo 
psicossocial, 
considerando sua 
evolução histórica, 
concepções teóricas, 
transformações no 
funcionamento das 
organizações e nas 
condições de trabalho. 
Inserção do indivíduo 
(jovem e adulto) no 
mercado de trabalho 
contemporâneo e os 
impactos na saúde e 
bem-estar do 
trabalhador.   

BORGES, L. O.; 
GUIMARÃES, L. A. 
M.; SILVA; S. S. 
Diagnóstico e 
promoção da saúde 
psíquica no trabalho. 
In: BORGES, L. O.; 
MOURÃO, L. (Orgs). 
O trabalho e as 
organizações: 
atuações a partir da 
psicologia. Porto 
Alegre: Artmed, 2013. 
BORGES, L. O.; 
YAMAMOTO, O. H. 
Mundo do trabalho: 
construção histórica e 
desafios 
contemporâneos. In: 
ZANELLI, J. C.; 
BORGES-ANDRADE, 
J. E.; BASTOS, A. V. 
B. (Orgs.) Psicologia, 
organizações e 
trabalho no Brasil. 
Porto Alegre: Artmed, 
2014.    

DITTRICH, A. 
Psicologia 
organizacional e 
globalização: os 
desafios da 
reestruturação 
produtiva. Psicologia: 
Ciência e profissão, v. 
19, n. 1, 1999. 

1) SILVA, L. S.; 
PINHEIRO, T. M. M.; 
SAKURAI, E. 
Reestruturação 
produtiva, impactos na 
saúde e sofrimento 
mental: o caso de um 
banco estatal em 
Minas Gerais, Brasil. 
Cad. Saúde Pública,  v. 
23, n. 12, 2007. 2) 
MERLO, A.L.C.; 
BARBARINI, N. 
Reestruturação 
produtiva no setor 
bancário brasileiro e 
sofrimento dos caixas 
executivos: um estudo 
de caso. Psicologia & 
Sociedade; 14 (1): 103-
122; jan./jun.2002. 3) 
RUEDA, F. J. M.; 
MARTINS, L. J.; 
CAMPOS, K. C. L. 
Empregabilidade: o 
que os alunos 
entendem sobre isto? 
Psicologia: Teoria e 
Prática, 6(2), 2004.   4) 
AZEVEDO, J. T.; 
BOGRE, M. C.; 
BOMBARDI, V. M.; 
CHEN, M. C.; MAMPO, 
E. Y.; MARTINS, A. N.; 
MORAES, A. L.; 
SILVA, A. P. O.; 
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GONDIN, S. M. G.; 
SIQUEIRA, M. M. M. 
Emoções e afetos no 
trabalho. In: ZANELLI, 
J. C.; BORGES-
ANDRADE, J. E.; 
BASTOS, A. V. B. 
(Orgs.) Psicologia, 
organizações e 
trabalho no Brasil. 
Porto Alegre: Artmed, 
2014. MORIN, E. M. 
Os sentidos do 
trabalho. Revista de 
Administração de 
Empresas, [on line] 
Jul./Set./2001, São 
Paulo v. 41, n. 3, p. 8-
19. TAMAYO, A. 
Valores 
organizacionais, In: 
Tamayo, Alvaro; 
Borges-Andrade, Jairo 
Eduardo; Codo, 
Wanderley (org): 
Trabalho, 
organizações e 
cultura. Rio de 
Janeiro: ANPEPP, 
1996. SIQUEIRA, M. 
M. M.; GOMIDE 
JÚNIOR, S. Vínculos 
do indivíduo com o 
trabalho e com a 
organização. In: 
ZANELLI, J. C.; 
BORGES-ANDRADE, 
J. E.; BASTOS, A. V. 
B. (Orgs.) Psicologia, 
organizações e 
trabalho no Brasil. 
Porto Alegre: Artmed, 
2014.  STEPANSKY, 
D. V.; FRANÇA, L. 
Trabalho e Vida 
Pessoal: o equilíbrio 
necessário. B. Téc. 
Senac: a R. Educ. 
Prof., Rio de Janeiro,  
v. 34, n.1, jan./abr. 
2008. 

SILVA, M. F. N. As 
estratégias de 
sobrevivência e de 
busca de emprego 
adotadas pelos 
desempregados. 
Cadernos de 
Psicologia Social e do 
Trabalho, 1(1), 15-42, 
1998. 5) BASTOS, A. 
V. B.; PINHO, A. P. M.; 
COSTA, C. A. 
Significado do trabalho: 
um estudo entre 
trabalhadores inseridos 
em organizações 
formais. Revista de 
Administração de 
empresas, São Paulo, 
35(6), 1995. 6) MORIN, 
E.; TONELLI, M. J.; 
PLIOPAS, A. L. V. O 
trabalho e seus 
sentidos. Psicologia & 
Sociedade,  Porto 
Alegre, v. 19, n. spe, 
2007. 7) MENDES, A. 
M.; TAMAYO, A. 
Valores 
organizacionais e 
prazer-sofrimento no 
trabalho. Psico-USF, 
6(1), 39-46, 2001. 8) 
RIBAS, F. T. T.; 
RODRIGUES, C. M. C. 
Valores 
organizacionais 
declarados e 
implantados: uma 
percepção entre o real 
e o desejado. Revista 
Iberoamericana de 
Engenharia Industrial, 
vol.1, no 2, p. 43-60, 
2009. 9) BASTOS, 
A.V.B.; BORGES-
ANDRADE, J.E. 
Comprometimento com 
o trabalho: padrões em 
diferentes contextos 
organizacionais. RAE, 
42(2), 2002. 10) Brito, 
A. P. M. P., & Bastos, 
A. V. B. (2001). O 
schema de 'trabalhador 
comprometido' e 
gestão do 
comprometimento: um 
estudo entre gestores 
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de uma organização 
petroquímica. 
Organizações e 
Sociedade, 8(22), 177-
193. 11) GONDIM, S. 
M. G.; BORGES-
ANDRADE, J. E. 
Regulação emocional 
no trabalho: um estudo 
de caso após desastre 
aéreo. Psicologia, 
Ciência e Profissão, 
2009, 29 (3), 512-533. 
12) MACHADO, H. V. 
Expressão emocional 
no exercício da 
atividade 
empreendedora por 
mulheres. O&S, 
13(38), 2006. 13) 
Santujá, G. & Barham, 
E. J. (2005). Uma 
análise do equilíbrio 
trabalho e família no 
contexto brasileiro. 
Revista Nucleus, 3, 
1,53-62. 14) 
JONATHAN, E. G.; 
SILVA, T. M. R. 
Empreendedorismo 
feminino: tecendo a 
trama de demandas 
conflitantes. Psicologia 
& Sociedade, 19(1), 
77-84, 2007. 

TEORIAS E 
TÉCNICAS EM 
ANÁLISE 
JUNGUIANA 

Estudo da teoria e de 
técnicas da Psicologia 
de C.G. Jung e suas 
aplicabilidades na 
sociedade 
contemporânea. 

Jung. Carl G. O 
Homem e seus 
símbolos. Rio de 
Janeiro: Nova 
Fronteira, 1977. --------
--------. O 
desenvolvimento da 
personalidade.  Rio de 
Janeiro: Nova 
Friburgo, 2011. 
_________.  
Fundamentos da 
Psicologia Analítica. 
Petrópolis: Vozes, 
2008. _________.  
Psicologia do 
Inconsciente. 
Petrópolis: Vozes, 
1989.  Grinberg, L.P. 
Jung, O Homem 
criativo. São Paulo: 
FTD, 1997. 

Byington, C.A.B. A 
construção amorosa do 
saber: O Fundamento 
e a Finalidade da 
Pedagogia Simbólica 
Junguiana. São Paulo: 
W11 Editores, 2004, 
367 pgs. Guggenbühl-
Craig, A. O abuso do 
poder nas profissões 
de ajuda. São Paulo: 
1998. Hall, J.A. Jung e 
a interpretação dos 
sonhos – Manual de 
teoria e prática. 
(A.Cabral, trad.) São 
Paulo: Cultrix, 1993. 
Jacobi, M. O encontro 
analítico – 
Transferência e 
relacionamento 
humano. São Paulo: 
Cultrix, 1987.  Revista 
Junguiana. Publicação 
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da Sociedade 
Brasileira de Psicologia 
Analítica. ISSN 0103-
0825 www.sbpa.org.br 
Storr, A. As ideias de 
Jung. São Paulo: 
Cultrix, 1978. 

TEORIAS E 
TÉCNICAS EM 
PSICANÁLISE 

Estudo dos fundamentos 
da clínica psicanalítica. 

• FREUD, Sigmund. 
Edição Standard 
Brasileira das Obras 
Completas de 
Sigmund Freud. Rio 
de Janeiro: Ed. Imago, 
1977. • KAUFMANN, 
Pierre. Dicionário 
Enciclopédico de 
Psicanálise: O legado 
de Freud e Lacan. Rio 
de Janeiro: Jorge 
Zahar Editora, 1996. • 
LAPLANCHE, Jean; 
PONTALIS, Jean.-
Baptiste. Vocabulário 
da Psicanálise. São 
Paulo: Martins Fontes 
Editora, 1998. • 
ROUDINESCO, 
Elisabeth. Dicionário 
de Psicanálise. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1998. 

• BIRMAN, Joel. 
Relançando os dados: 
a psicopatologia na 
pós-modernidade, 
novamente. In: 
VIOLANTE, Maria L. V. 
(org.). O (im)possível 
diálogo psicanálise-
psiquiatria. São Paulo: 
Via Lettera, 2002, p. 
47-63 • DOR, Joel. 
Introdução à leitura de 
Lacan: O inconsciente 
estruturado como 
linguagem. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 
1992. • JORGE, Marco 
Antônio C.. 
Fundamentos da 
Psicanálise de Freud a 
Lacan (as bases 
conceituais). Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 2000. • LACAN, 
Jacques. O Seminário. 
Livro 11: Os quatro 
conceitos 
fundamentais da 
psicanálise. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1988. • 
MANNONI, Maud. A 
primeira entrevista em 
psicanálise. Rio de 
Janeiro: Editora 
Campus, 1980. • 
NASIO, Juan-David. 
Lições sobre os sete 
conceitos cruciais da 
psicanálise. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1995. • 
QUINET, Antonio. As 4 
+ 1 Condições da 
Análise. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar 
Editor, 1995. • 
SAURET, Marie-Jean. 
Psicanálise, 
psicoterapias... ainda. 
In: ALBERTI, Sonia; 
FIGUEIREDO, Ana 
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Cristina. Psicanálise e 
saúde mental: uma 
aposta. Rio de Janeiro: 
Companhia de Freud, 
2006. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.or
g/scielo.php?script=sci
_arttext&pid=S1808-
42812008000100004&l
ng=es&nrm=iso&tlng=e
s#1n 

TEORIAS E 
TÉCNICAS EM 
TERAPIA 
COGNITIVO- 
COMPORTAMEN
TAL 

Estudo dos fundamentos 
da Psicoterapia 
Cognitivo-
Comportamental e sua 
prática clínica. 

Barlow DH. Manual 
Clínico de Transtornos 
Psicológicos. Artes 
Médicas. 1999, Porto 
Alegre.  • BECK JS. 
Terapia Cognitiva: 
Teoria e Prática.  
Artmed, 1997, Porto 
Alegre.  BECK AT; 
RUSH AJ; SMAW BF; 
EMERY G. Terapia 
Cognitiva da 
Depressão. Artes 
Médicas. 1997. Porto 
Alegre.  RANGÉ B. 
Psicoterapias 
Cognitivo-
Comportamentais: um 
diálogo com a 
psiquiatria. Artmed 
2011 Porto Alegre. 

BECK JS. Terapia 
Cognitiva para 
Desafios Clínicos: o 
que fazer quando o 
básico não funciona. 
Artmed. 2007. Porto 
Alegre.   BECK, A e 
FREEMAN, A. Terapia 
Cognitiva dos 
Transtornos da 
Personalidade. Artes 
Médicas, 2011. 2.ed. 
Porto Alegre. 

DCV - 
DESENVOLVIME
NTO DO CICLO 
DE VIDA V - 
MUNDO DOS 
ADULTOS 

Abordagem histórica, 
conceitual e contextual 
do Adulto Jovem e de 
Meia Idade. Estudo dos 
processos estruturais, 
psicossociais e 
desenvolvimentais dessa 
etapa do Ciclo de Vida a 
partir da confrontação de 
distintas contribuições 
teóricas em Psicologia, 
incluindo a 
Psicopatologia. 

EIZIRIK, C.L.; 
KAPCZIINSKI, F.; 
BASSOLS, A.M.S. 
(org.). O ciclo da vida 
humana: uma 
perspectiva 
psicodinâmica. Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 
MENDES, A.M.; 
BORGES, L.O.; 
FERREIRA, M.C. 
(orgs.). Trabalho em 
transição, saúde em 
risco. Brasília: 
Universidade de 
Brasília, 2002. 
PEREIRA, A.M.T.B. 
(org.). Burnout: 
quando o trabalho 
ameaça o bem-estar 
do trabalhador. São 
Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2002. 

BEE, H. O ciclo vital. 
Porto Alegre: Artmed, 
7. ed., 1997. BIRMAN, 
J. Arquivos do mal 
estar e da resistência. 
Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 
2006. ERICKSON, E. 
O ciclo da vida 
completo. Porto Alegre: 
Artmed, 1998. 
MENDES, A.M. (org.). 
Psicodinâmica do 
trabalho: teoria, 
método e pesquisas. 
São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2007. 
ROSSI, A.M.; 
PERREWÉ, P.L.; 
SAUTER, S.L. (orgs). 
Stress e qualidade de 
vida no trabalho: 
perspectivas atuais da 
saúde ocupacional. 
São Paulo: Atlas, 2005. 
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DCV - 
DESENVOLVIME
NTO DO CICLO 
DE VIDA V - 
MUNDO DOS 
ADULTOS 

Abordagem histórica, 
conceitual e contextual 
do Adulto Jovem e de 
Meia Idade. Estudo dos 
processos estruturais, 
psicossociais e 
desenvolvimentais dessa 
etapa do Ciclo de Vida a 
partir da confrontação de 
distintas contribuições 
teóricas em Psicologia, 
incluindo a 
Psicopatologia. 

EIZIRIK, C.L.; 
KAPCZIINSKI, F.; 
BASSOLS, A.M.S. 
(org.). O ciclo da vida 
humana: uma 
perspectiva 
psicodinâmica. Porto 
Alegre: Artmed, 2001.  
MENDES, A.M.; 
BORGES, L.O.; 
FERREIRA, M.C. 
(orgs.). Trabalho em 
transição, saúde em 
risco. Brasília: 
Universidade de 
Brasília, 2002.  
PEREIRA, A.M.T.B. 
(org.). Burnout: 
quando o trabalho 
ameaça o bem-estar 
do trabalhador. São 
Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2002. 

BEE, H. O ciclo vital. 
Porto Alegre: Artmed, 
7. ed., 1997.  BIRMAN, 
J. Arquivos do mal 
estar e da resistência. 
Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 
2006.  ERICKSON, E. 
O ciclo da vida 
completo. Porto Alegre: 
Artmed, 1998.  
MENDES, A.M. (org.). 
Psicodinâmica do 
trabalho: teoria, 
método e pesquisas. 
São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2007.  
ROSSI, A.M.; 
PERREWÉ, P.L.; 
SAUTER, S.L. (orgs). 
Stress e qualidade de 
vida no trabalho: 
perspectivas atuais da 
saúde ocupacional. 
São Paulo: Atlas, 2005. 

DCV - 
DESENVOLVIME
NTO DO CICLO 
DE VIDA V - 
MUNDO DOS 
ADULTOS   

Abordagem histórica, 
conceitual e contextual 
do Adulto Jovem e de 
Meia Idade. Estudo dos 
processos estruturais, 
psicossociais e 
desenvolvimentais dessa 
etapa do Ciclo de Vida a 
partir da confrontação de 
distintas contribuições 
teóricas em Psicologia, 
incluindo a 
Psicopatologia. 

EIZIRIK, C.L.; 
KAPCZIINSKI, F.; 
BASSOLS, A.M.S. 
(org.). O ciclo da vida 
humana: uma 
perspectiva 
psicodinâmica. Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 
MENDES, A.M.; 
BORGES, L.O.; 
FERREIRA, M.C. 
(orgs.). Trabalho em 
transição, saúde em 
risco. Brasília: 
Universidade de 
Brasília, 2002. 
PEREIRA, A.M.T.B. 
(org.). Burnout: 
quando o trabalho 
ameaça o bem-estar 
do trabalhador. São 
Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2002. 

BEE, H. O ciclo vital. 
Porto Alegre: Artmed, 
7. ed., 1997. BIRMAN, 
J. Arquivos do mal 
estar e da resistência. 
Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 
2006. ERICKSON, E. 
O ciclo da vida 
completo. Porto Alegre: 
Artmed, 1998. 
MENDES, A.M. (org.). 
Psicodinâmica do 
trabalho: teoria, 
método e pesquisas. 
São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2007. 
ROSSI, A.M.; 
PERREWÉ, P.L.; 
SAUTER, S.L. (orgs). 
Stress e qualidade de 
vida no trabalho: 
perspectivas atuais da 
saúde ocupacional. 
São Paulo: Atlas, 2005. 

DCV - 
DESENVOLVIME
NTO DO CICLO 
DE VIDA V - 
MUNDO DOS 
ADULTOS   

Abordagem histórica, 
conceitual e contextual 
do Adulto Jovem e de 
Meia Idade. Estudo dos 
processos estruturais, 
psicossociais e 
desenvolvimentais desta 
etapa do Ciclo de Vida a 

EIZIRIK, C.L.; 
KAPCZIINSKI, F.; 
BASSOLS, A.M.S. 
(org.). O ciclo da vida 
humana: uma 
perspectiva 
psicodinâmica. Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 

BEE, H. O ciclo vital. 
Porto Alegre: Artmed, 
7. ed., 1997. BIRMAN, 
J. Arquivos do mal 
estar e da resistência. 
Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 
2006. ERICKSON, E. 
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partir da confrontação de 
distintas contribuições 
teóricas em Psicologia, 
incluindo a 
Psicopatologia. 

MENDES, A.M.; 
BORGES, L.O.; 
FERREIRA, M.C. 
(orgs.). Trabalho em 
transição, saúde em 
risco. Brasília: 
Universidade de 
Brasília, 2002. 
PEREIRA, A.M.T.B. 
(org.). Burnout: 
quando o trabalho 
ameaça o bem-estar 
do trabalhador. São 
Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2002. 

O ciclo da vida 
completo. Porto Alegre: 
Artmed, 1998. 
MENDES, A.M. (org.). 
Psicodinâmica do 
trabalho: teoria, 
método e pesquisas. 
São Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2007. 
ROSSI, A.M.; 
PERREWÉ, P.L.; 
SAUTER, S.L. (orgs). 
Stress e qualidade de 
vida no trabalho: 
perspectivas atuais da 
saúde ocupacional. 
São Paulo: Atlas, 2005. 

NEUROCIÊNCIAS 
APLICADA À 
PSICOLOGIA I 

Estudo sobre o 
funcionamento dos 
sistemas 
neurofisiológicos e sua  
influência no 
comportamento e nas 
estruturas mentais. 

- BEAR, M. F. 
Neurociências: 
Desvendando o 
Sistema Nervoso. 
Porto Alegre: Artmed, 
2002. - LAMBERT, K; 
KINSLEY, CH. 
Neurociências clínica: 
as bases biológicas 
dos transtornos 
mentais. Porto Alegre: 
Artmed, 2005. - 
MALLOY-DINIZ, L. F. 
et al. Avaliação Neuro 

- ABRISQUETA,G; 
SANTOS, J; HELOISA, 
F. Reabilitação 
neurospicológica. São 
Paulo, Artes médicas: 
2006. - ANDRADE, 
Vivian Maria; SANTOS, 
Flávia Heloísa dos. 
Neuropsicologia hoje. 
São Paulo: Artes 
Médicas, 2004 - GIL, 
R. Neuropsicologia. 
São Paulo: Livraria 

PROCESSOS 
PSICOSSOCIAIS 
E 
HOSPITALIZAÇÃ
O 

Estudo da psicologia 
aplicada ao contexto da 
saúde com ênfase no 
processo da 
hospitalização, 
considerando aspectos 
psicossociais e os 
enfoques teóricos, 
metodológicos e práticos 
do processo saúde-
doença e morte. 

BOTEGA, N.J. (org.). 
Prática Psiquiátrica no 
Hospital Geral. Ed. 
ARTMED. São Paulo, 
2002. MORETTO, M. 
L. T. O que pode um 
analista no hospital? 
Casa do Psicólogo. 
São Paulo, 2002. 
MOURA, M. D. de 
(org.). Psicanálise e 
Hospital.ED. 
Revinter.Minas 
Gerais,1996. 

CAJADO, M. C. V. 
Doar ou não doar, eis a 
questão: impasses 
subjetivos no processo 
de doação de órgãos e 
tecidos para 
transplantes. 
Dissertação de 
Mestrado – Disponível 
em: UCSAL – 
Mestrado em Família 
na Sociedade 
Contemporânea, 2011. 
FRANCO M. H. 
P.(org.) Formação e 
rompimento de 
vínculos: o dilema das 
perdas na atualidade. 
Summus Editorial. São 
Paulo, 2010. ISMAEL, 
S. C. (org.) A prática 
psicológica e sua 
interface com as 
doenças. Casa do 
Psicólogo. São Paulo, 
2005. KOVÁCS, M. J. 
Educação para a 
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Morte: temas e 
reflexões. Casa do 
Psicólogo: Fapesp. 
São Paulo, 2003. 
LANGE, E. (org.) 
Contribuições à 
Psicologia Hospitalar: 
desafios e paradigmas. 
VETOR Editora. São 
Paulo, 2008. LEITGEL-
GILLE, M. (org.). Boi 
da Cara Preta. 
Crianças no hospital. 
Ed. Ágalma. Salvador, 
2003. MOURA, M. D. 
(Org.). 
ONCOLOGIA/clínica 
de limites 
terapêuticos?Psicanáli
se & Medicina. Artesã. 
Belo Horizonte, 2013.  
NIGRO, M. 
Hospitalização: o 
impacto na criança, no 
adolescente e no 
psicólogo hospitalar. 
Casa do Psicólogo. 
São Paulo, 2004. 
QUAYLE, J. As 
interações do Doente 
com sua Doença. Ed. 
Atheneu. São Paulo, 
2003. ROMANO, B. 
Manual de Psicologia 
Clínica para Hospitais. 
Casa do Psicólogo. 
São Paulo, 2008. 
SIMONETTI, A. 
Manual de Psicologia 
hospitalar: o mapa da 
doença. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 
2004.  WANDERLEY, 
D. (org.) O Cravo e a 
Rosa. A Psicanálise e 
a Pediatria: um diálogo 
possível? Ed. Ágalma. 
Salvador, 2008.   

PSICOLOGIA DO 
TRABALHO E 
ORGANIZAÇÕES  

Estudo das 
Organizações enquanto 
espaços onde o trabalho 
se realiza como 
processo psicossocial. 
Análise das práticas 
tradicionais e das 
emergentes no campo 
da Psicologia 
Organizacional e do 
Trabalho. Ênfase na 

BITENCOURT, C. 
(org.). Gestão 
Contemporânea de 
Pessoas: novas 
práticas, conceitos 
tradicionais. -2. ed. 
Porto Alegre: 
Bookman, 2010. GIL, 
A.C. Gestão de 
Pessoas: Enfoque nos 
Papéis Profissionais.  

BOOG, G. (org.). 
Manual de 
Treinamento e 
Desenvolvimento 
ABTD. -3. ed. São 
Paulo: Makron, 1999. 
CHANLAT, J.F. Modos 
de gestão, saúde e 
segurança no trabalho. 
In: DAVEL (org) 
Recursos Humanos e 
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perspectiva 
multiprofissional, voltada 
para a promoção de 
saúde e para 
desenvolvimento pessoal 
e profissional dos 
indivíduos e da 
organização. 

7. reimp. São Paulo: 
Atlas, 2007. 
ROBBINS, S.P., 
JUDGE, T.A., 
SOBRAL, F. 
Comportamento 
Organizacional: teoria 
e prática no contexto 
brasileiro. -14. ed. São 
Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2010. 
SIQUEIRA, M.M.M. 
(org.). Medidas do 
Comportamento 
Organizacional: 
ferramentas de 
diagnóstico e de 
gestão. Porto Alegre: 
Artmed, 2008. 
ZANELLI, J.C., 
BORGES – 
ANDRADE, J.E., 
BASTOS, A.V.B. 
(org.). Psicologia, 
Organizações e 
Trabalho. Porto 
Alegre: Artmed 
Editora, 2004. 

Subjetividade, 1997. 
FLEURY, M.T.L. (org.). 
As Pessoas na 
Organização. São 
Paulo: Gente, 2002. 
LIMONGI-FRANÇA, 
A.C. Práticas de 
Recursos Humanos – 
Conceitos, 
Ferramentas e 
Procedimentos. São 
Paulo: Atlas, 2008. 
PASCHINI, S. 
EstRHatégia: 
alinhando cultura 
organizacional e 
estratégia de RH à 
estratégia de negócio. 
Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2006. 
Revista Psicologia: 
Organizações e 
Trabalho. Publicação 
semestral vinculada ao 
Programa de Pós-
graduação em 
Psicologia da Univ. 
Federal de Santa 
Catarina. VERGARA, 
S.C. Gestão de 
Pessoas. -7. ed. São 
Paulo: Atlas, 2009. 

TEORIAS E 
TÉCNICAS EM 
PSICOLOGIA 
HUMANISTA    

Estudo dos fundamentos 
da Psicoterapia 
Humanista e sua prática 
clínica. 

JULIANO, J. C. A arte 
de restaurar histórias.. 
S.P.: Summus, 1999. 
PERLS, F. S 
Abordagem 
Gestáltica: 
testemunha ocular da 
terapia.2ed. R.J.: 
L.T.C. Livros Técnicos 
Científicos, 1988.  
MORENO, Jacob 
Levy. Psicodrama. 
São Paulo: Cultrix, 
2009.  BERTOLUCCI, 
Eliana. Psicologia do 
sagrado: psicoterapia 
transpessoal. São 
Paulo: Àgora, 1991. 

GINGER, S. & A. 
Gestalt: uma terapia do 
contato. -3 ed. São 
Paulo: Summus, 1995. 
HYCNER, R., De 
pessoa a pessoa.. SP; 
Summus, 1995. 
HYCNER, R. & 
JACOBS, L. Relação e 
cura em Gestalt 
terapia.. S.P.: 
Summus, 1997. 
PERLS, F. S. Gestalt 
Terapia Explicada.7 
ed. S.P.:Summus, 
1977. 
__________,HEFFERL
INE, R. & GOODMAN, 
P. Gestal-Terapia.. 
S.P.: Summus.1997. 
RIBEIRO, J. P. Gestalt 
Terapia de Curta 
Duração.2 ed.  S.P.: 
Summus, 1999. 
___________  O Ciclo 
do Contato. 2 ed. S.P.: 
Summus, 1977. 
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YONTEF, J. 
Awareness, Diálogo e 
Processo.2 ed. S.P.: 
Summus, 1988. 
_______, J. O 
Processo Criativo em 
Gestalt terapia.. S.P.: 
Summus, 2007. 

TEORIAS E 
TÉCNICAS EM 
PSICOLOGIA 
HUMANISTA 

Estudo dos fundamentos 
da Psicoterapia 
Humanista e sua prática 
clínica. 

JULIANO, J. C. A arte 
de restaurar histórias.. 
S.P.: Summus, 1999. 
PERLS, F. S 
Abordagem 
Gestáltica: 
testemunha ocular da 
terapia.2ed. R.J.: 
L.T.C. Livros Técnicos 
Científicos, 1988.  
MORENO, Jacob 
Levy. Psicodrama. 
São Paulo: Cultrix, 
2009.  BERTOLUCCI, 
Eliana. Psicologia do 
sagrado: psicoterapia 
transpessoal. São 
Paulo: Àgora, 1991. 

GINGER, S. & A. 
Gestalt: uma terapia do 
contato. -3 ed. São 
Paulo: Summus, 1995. 
HYCNER, R., De 
pessoa a pessoa.. SP; 
Summus, 1995. 
HYCNER, R. & 
JACOBS, L. Relação e 
cura em Gestalt 
terapia.. S.P.: 
Summus, 1997. 
PERLS, F. S. Gestalt 
Terapia Explicada.7 
ed. S.P.:Summus, 
1977. 
__________,HEFFERL
INE, R. & GOODMAN, 
P. Gestal-Terapia.. 
S.P.: Summus.1997. 
RIBEIRO, J. P. Gestalt 
Terapia de Curta 
Duração.2 ed.  S.P.: 
Summus, 1999. 
___________  O Ciclo 
do Contato. 2 ed. S.P.: 
Summus, 1977. 
YONTEF, J. 
Awareness, Diálogo e 
Processo.2 ed. S.P.: 
Summus, 1988. 
_______, J. O 
Processo Criativo em 
Gestalt terapia.. S.P.: 
Summus, 2007. 

DCV - 
DESENVOLVIME
NTO DO CICLO 
DE VIDA VI - 
ENVELHECIMENT
O 

Abordagem histórica, 
conceitual, contextual e 
neuropsicológica do 
processo de 
envelhecimento. Estudo 
dos processos 
estruturais, psicossociais 
e desenvolvimentais 
dessa etapa do ciclo de 
vida, a partir da 
confrontação de distintas 
contribuições teóricas 
em psicologia, incluindo 
a psicopatologia e as 
políticas públicas 

1. EIZIRIK, C.L.; 
KAPCZIINSKI, F.; 
BASSOLS, A.M.S. 
(org.). O ciclo da vida 
humana: uma 
perspectiva 
psicodinâmica. Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 
2. FREITAS, E. V. et 
al. Tratado de 
Geriatria e 
Gerontologia. Rio de 
Janeiro: Guanarabara 
Koogan, 2006. 3. 
PERRACINI, Mônica 

1. BEE, H. O ciclo vital. 
Porto Alegre: Artmed, 
7. ed., 1997 2. 
BEAUVOIR, Simone 
de. A Velhice. Rio de 
Janeiro, Nova 
Fronteira, 1990 3. 
Cruz, Rosana Cancelo 
da and Ferreira, Márcia 
de Assunção Um certo 
jeito de ser velho: 
representações sociais 
da velhice por 
familiares de idosos. 
Texto contexto - 
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relacionadas a essa 
etapa do ciclo de vida. 

Rodrigues; FLÓ, 
Claúdia Marina. 
Fisioterapia: Teoria e 
Prática Clínica 
Funcionalidade e 
Envelhecimento. Rio 
de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 
2009 4. STUART-
HAMILTON, I. A 
Psicologia Do 
Envelhecimento - 
Uma Introdução. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 

enferm., Mar 2011, 
vol.20, no.1, p.144-
151. ISSN 0104-0707 
4. ESTATUTO DO 
IDOSO - LEI Nº 
10.741, OUT DE 2003 
5. Guccione, Andrew 
A. Fisioterapia 
Geriátrica. Rio de 
Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2002 6. Leite, 
Marinês Tambara et al. 
Idosos residentes no 
meio urbano e sua 
rede de suporte 
familiar e social. Texto 
contexto - enferm., Jun 
2008, vol.17, no.2, 
p.250-257. ISSN 0104-
0707 7. Liberalesso 
Neri, A. 
Desenvolvimento e 
envelhecimento: 
perspectivas 
biológicas, psicológicas 
e sociológicas. Rio de 
Janeiro, Papirus, 2008. 

DCV - 
DESENVOLVIME
NTO DO CICLO 
DE VIDA VI - 
ENVELHECIMENT
O 

Abordagem histórica, 
conceitual, contextual e 
neuropsicológica do 
processo de 
envelhecimento. Estudo 
dos processos 
estruturais, psicossociais 
e desenvolvimentais 
dessa etapa do ciclo de 
vida, a partir da 
confrontação de distintas 
contribuições teóricas 
em psicologia, incluindo 
a psicopatologia e as 
políticas públicas 
relacionadas a essa 
etapa do ciclo de vida. 

1. EIZIRIK, C.L.; 
KAPCZIINSKI, F.; 
BASSOLS, A.M.S. 
(org.). O ciclo da vida 
humana: uma 
perspectiva 
psicodinâmica. Porto 
Alegre: Artmed, 2001. 
2. FREITAS, E. V. et 
al. Tratado de 
Geriatria e 
Gerontologia. Rio de 
Janeiro: Guanarabara 
Koogan, 2006. 3. 
PERRACINI, Mônica 
Rodrigues; FLÓ, 
Claúdia Marina. 
Fisioterapia: Teoria e 
Prática Clínica 
Funcionalidade e 
Envelhecimento. Rio 
de Janeiro: 
Guanabara Koogan, 
2009 4. STUART-
HAMILTON, I. A 
Psicologia Do 
Envelhecimento - 
Uma Introdução. Porto 
Alegre: Artmed, 2002. 

1. BEE, H. O ciclo vital. 
Porto Alegre: Artmed, 
7. ed., 1997 2. 
BEAUVOIR, Simone 
de. A Velhice. Rio de 
Janeiro, Nova 
Fronteira, 1990 3. 
Cruz, Rosana Cancelo 
da and Ferreira, Márcia 
de Assunção Um certo 
jeito de ser velho: 
representações sociais 
da velhice por 
familiares de idosos. 
Texto contexto - 
enferm., Mar 2011, 
vol.20, no.1, p.144-
151. ISSN 0104-0707 
4. ESTATUTO DO 
IDOSO - LEI Nº 
10.741, OUT DE 2003 
5. Guccione, Andrew 
A. Fisioterapia 
Geriátrica. Rio de 
Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2002 6. Leite, 
Marinês Tambara et al. 
Idosos residentes no 
meio urbano e sua 
rede de suporte 
familiar e social. Texto 
contexto - enferm., Jun 
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2008, vol.17, no.2, 
p.250-257. ISSN 0104-
0707 7. Liberalesso 
Neri, A. 
Desenvolvimento e 
envelhecimento: 
perspectivas 
biológicas, psicológicas 
e sociológicas. Rio de 
Janeiro, Papirus, 2008. 

TÉCNICAS E 
PRÁTICA DE 
INVESTIGAÇÃO 
EM PSICOLOGIA 
VI 

Estudo de técnicas de 
observação e 
intervenção em 
psicologia com vivências 
práticas na atenção à 
saúde mental. 

BRASIL. MINISTÉRIO 
DA SAÚDE. Manual 
para a organização da 
Atenção Básica. 
Brasília: Ministério da 
Saúde, 1999. 
__________________
______. Lei Federal 
10.216/01. Reforma 
Psiquiátrica, 2001. 
BRASIL. Saúde 
Mental no SUS: os 
centros de atenção 
psicossocial. Brasília: 
Ministério da Saúde. 
Secretaria de Atenção 
à Saúde. 
Departamento de 
Ações Programáticas 
e Estratégicas, 2004. 
CANGUILHEM, G. O 
Normal e o 
Patológico. RJ: 
Forense-Universitária, 
2002.    

ALBERTI, Sonia e 
FIGUEIREDO, Ana 
Cristina(Orgs).Psicanál
ise e Saúde Mental: 
uma aposta. Rio de 
Janeiro: Companhia de 
Freud, 2006. BIRMAN, 
J. Subjetividades 
Contemporâneas. In: 
Arquivos do mal-estar 
e da resistência. Rio de 
Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2006. 
BRASIL. Ministério da 
Saúde. Secretaria de 
Atenção à Saúde. 
Política Nacional de 
Humanização da 
Atenção e Gestão do 
SUS. Clínica ampliada 
e compartilhada / 
Ministério da Saúde, 
Secretaria de Atenção 
à Saúde, Política 
Nacional de 
Humanização da 
Atenção e Gestão do 
SUS. – Brasília : 
Ministério da Saúde, 
2009. 64 p.: il. color. – 
(Série B. Textos 
Básicos de Saúde) 
FOUCAULT, M. 
História da loucura na 
Idade Clássica. São 
Paulo: Perspectiva, 
1977 

NEUROCIÊNCIAS 
APLICADA À 
PSICOLOGIA 

Abordagem 
neuropsicológica dos 
sistemas fisiológicos e 
do envelhecimento e 
suas influências sobre o 
comportamento 

MACHADO, Ângelo. 
Neuroanatomia 
funcional. 3 ed. São 
Paulo: Atheneu, 2013.    
LENT, Robert. 
Neurocências da 
mente e do 
comportament. Rio de 
Janeiro: Guanabara 
Koogan, 2008   

Bear, Mark. 
Neurociências: 
desvendando o 
sistema nervoso. 3º ed. 
- Porto Alegre: Artmed, 
2008.  PURVES, Dale, 
et al. Neurociências. 3º 
edição, Porto Alegre, 
2005.  GAZZANIGA, 
Michael; IVRY, 
Richard, MANGUN, 
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George. Neurociência 
Cognitiva: a biologia da 
mente. 2º edição, Porto 
Alegre, Artmed, 2006.  
LENT, Robert. Cem 
Bilhões de Neurônios? 
Conceitos 
fundamentais em 
neurociências. 2ª 
edição, São Paulo: 
Atheneu 2010. 

TÓPICOS 
ESPECIAIS EM 
PSICOLOGIA - I 

Estudo de temas 
emergentes no campo 
da psicologia. 

YAMAMOTO, 
Oswaldo Hajime; 
OLIVEIRA, Isabel 
Fernandes de. Política 
Social e Psicologia: 
uma trajetória de 25 
anos. Psic.: Teor. e 
Pesq.,  Brasília ,  v. 
26, n. spe,   2010 .   
Available from 
<http://www.scielo.br/s
cielo.php?script=sci_a
rttext&pid=S0102-
37722010000500002
&lng=en&nrm=iso>. 
access on  19  Jan.  
2015.  
http://dx.doi.org/10.15
90/S0102-
37722010000500002. 
. pág. 81-
105.ABRAPSO – 
Associação Brasileira 
de Psicologia Social 
http://www.abrapso.or
g.br/siteprincipal/ 
ANPEPP-Associação 
Nacional de Pesquisa  
e Pós-Graduação em 
Psicologia 
http://www.anpepp.org
.br/ Biblioteca Virtual 
da Psicologia – PEPSI 
- Periódicos 
Eletrônicos 
http://www.bvs-
psi.org.br Conselho 
Federal de Psicologia. 
Psicologia e Direitos 
Humanos: desafios 
contemporâneos. São 
Paulo: Casa do 
Psicólogo, 2008. 
CREPOP – Centro de 
Referências Técnica 
em Psicologia e 
Polícias Públicas 
http://crepop.pol.org.br

ABEP – Associação de 
Ensino em Psicologia 
http://www.abepsi.org.b
r/web/artigos.aspx 
BRASIL. Secretaria 
Especial dos Direitos 
Humanos da 
Presidência da 
República. Programa 
Nacional de Direitos 
Humanos (PNDH-3) / 
Brasília: SEDH/PR, 
2010.  BRASIL. 
MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL E COMBATE 
À FOME. Secretaria 
Nacional de 
Assistência Social. 
Política Nacional de 
Assistência Social 
(PNAS/ 2004). Norma 
Operacional Básica 
NOB/SUAS/ Brasília, 
Novembro 2005. 
COIMBRA, M.B.C.(org) 
Psicologia e Direitos 
Humanos. Práticas 
Psicológicas: 
compromissos e 
comprometimentos. 
São Paulo: Casa do 
Psicólogo, Brasília: 
CFP, 2001. DULTRA, 
E. Considerações 
sobre as significações 
da psicologia clínica na 
contemporaneidade. 
Estudos de Psicologia, 
2004, 9(2), p.381-387. 
SABADIN, A.Z.P.; 
SAMPAIO, M.I.C.; 
KOLLER, S.H (orgs.).  
Publicar em Psicologia 
: um enfoque para a 
revista cientifica . São 
Paulo: Associação 
Brasileira de Editores 
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/publique/cgi/cgilua.ex
e/sys/start.htm?tpl=ho
me. Fórum de 
Entidades Nacionais 
da Psicologia 
Brasileira - FENPB   
http://www.fenpb.org/p
ortal/ IBAP (2003). 
Documento de 
Diretrizes para o Uso 
de Testes: 
International Test 
Comission, versão em 
Português. 
RESOLUÇÃO CFP 
N.º 007/2003. (2003). 
Manual de elaboração 
de Documentos 
escritos produzidos 
pelo psicólogo, 
decorrentes de 
avaliação psicológica. 

Científicos de 
Psicologia / Instituto de 
Psicologia da 
Universidade de São 
Paulo, 2009. 
Disponível em 
http://www.ip.usp.br/po
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2.5.4 Estágio Curricular Supervisionado/Internato  

O Internato e o Estágio Curricular se constituem em dois momentos do curso de 

psicologia, nos quais os alunos ampliam e aprofundam o fazer do psicólogo. No 7º e 8º 

semestres são realizados os quatro Internatos e, no 9º e 10º, dois semestres de práticas de 

estágio obrigatório. 

Internato  

A experiência acadêmica sob a forma de internato realiza a proposta de aprender-a-

refletir-fazendo. Consiste em vivência de transição que tem como propósito o 

desenvolvimento gradual das competências e habilidades básicas ao desempenho da 

profissão, na perspectiva do profissional de saúde, generalista. A transição refere-se a uma 

situação de ação com relativa continuidade que garante aos alunos viver situações diversas 

em determinadas instituições de trabalho. Esse vínculo permite uma visão generalista, sem 

prejuízo para o aprofundamento de demandas que sejam mais compatíveis com 

determinadas formações ou desejos que se processam no âmbito do curso e encaminham 

para uma especialização ou uma área de concentração de estudos. Trata-se de uma 
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experiência absolutamente rica em apresentação da realidade, uma vez que qualquer 

situação concreta é hiper-real, maior que qualquer previsibilidade projetada, que possibilita 

ao estudante conhecer as ênfases oferecidas pelo curso. Essa dinâmica estimula a atitude 

de busca e pesquisa, tanto no corpo discente como docente, fertilizando um ambiente 

acadêmico frutífero em debate, pesquisa e circulação do conhecimento.  

A experiência, como está desenhada, possibilita ao estudante conhecer dois campos 

de prática da psicologia: saúde e trabalho, ênfases oferecidas pelo curso, mas que se 

realizam em diferentes contextos de prática. Dessa forma, espera-se oferecer ao estudante 

um olhar fidedigno sobre o campo formativo, garantindo uma experiência generalista, 

evitando a especialização precoce, como frequentemente ocorre num currículo tradicional, 

cheio de teorias, apresentadas de forma fragmentada em disciplinas que, muitas vezes, 

não conversam.  

Ao contrário, o internato não apresenta a fronteira disciplinar para análise, mas se 

constitui numa paisagem real com todas as suas implicações de referências múltiplas e 

contraditórias, onde é possível ao estudante ter acesso ao trabalho do psicólogo como 

promotor de saúde e qualidade de vida independentemente do contexto de saúde ou 

trabalho.  

Esses componentes curriculares estão organizados numa modalidade didática que 

pressupõe a observação da prática, a discussão de casos reais, desenvolvimento de ações, 

sob a supervisão de tutores que acompanharão o máximo de 12 alunos, por turma, 

garantindo a responsabilidade técnica e política no acompanhamento da prática. 

Os internatos acontecem no 7º e 8º semestres e cumprem um calendário acadêmico 

específico. A atividade se inicia após uma semana de preparação. O estudante é inserido 

em um dos quatro cenários de prática oferecidos e nele permanecerá por 10 semanas, 

onde deverá cumprir 12 horas semanais, sob a supervisão direta de um tutor de campo.  

Os cenários de prática – unidades de saúde, escolas, comunidades ou organizações 

– estão alimentados por projetos de intervenção desenvolvidos por um tutor ou por um 

grupo de professores, que acolhem os estudantes e possibilitam que os conteúdos teórico-

práticos, relacionados aos campos de saúde e trabalho, sejam assegurados até o fim da 

10ª semana, no contexto em que ele está inserido. Ao final de cada período, os estudantes 

são reunidos para aprofundar os estudos referentes às atividades desenvolvidas, 

integrando a experiência. Os alunos são avaliados processualmente e produzem, a cada 

experiência, um relatório analítico.  

Nessa fase do curso, o estudante participa e desenvolve ações de promoção, proteção, 

prevenção e diagnóstico e de tratamento ou intervenção, na condição de acompanhar o 
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tutor. Entende-se que os estudantes, após três anos de curso, possam a dominar os 

conhecimentos técnico-científicos inerentes à matriz biopsicossocial subjacente à prática 

do psicólogo, assim como competências individuais e coletivas básicas que lhes permitem 

estar aptos para a formação em serviço, onde têm a oportunidade de articular os 

conhecimentos adquiridos inseridos em um contexto profissional.  

A experiência permite ao estudante construir, de forma progressiva, independência e 

segurança para articular a passagem do papel de estudante para o de profissional, 

integrando competências, assim como favorece a escolha mais consciente por uma das 

ênfases oferecidas pelo curso no estágio específico.  

Estágio Específico  

Enquanto Componente Curricular do processo de formação acadêmica, o estágio 

específico acontece no 9º e 10º semestres e estão regulamentados pelas leis de estágio do 

Ministério do Trabalho e, no curso de psicologia, são desenvolvidos em diferentes contextos 

e de acordo com uma das ênfases escolhidas. Esses estágios permitem ao estudante 

experimentar a práxis no mundo laboral, participando e intervindo de forma a integrar as 

competências desenvolvidas ao longo do curso. A referida experiência é acompanhada por 

um supervisor de campo, com carga horária mínima de 16 horas semanais acrescidas de 

quatro horas de supervisão acadêmica.  

A supervisão dos Estágios Específicos é dimensionada com uma carga horária de oito 

horas semanais, o que permite ao supervisor encontrar-se semanalmente com seu grupo 

de estagiários para quatro horas de atividades teórico-práticas. Contempla, também em 

outro turno de quatro horas, a visita do supervisor acadêmico ao local de estágio do 

estudante e supervisões individuais, quando necessário, bem como a realização de outras 

atividades, como por exemplo, observação em sala de espelho. Cada supervisor terá, no 

máximo, 10 estagiários e, no mínimo, quatro, por semestre letivo.  

Os encontros de supervisão acadêmica são registrados na caderneta eletrônica e as 

atividades diárias do estudante são registradas na caderneta de campo. Esse 

acompanhamento permite uma administração transparente da gestão do conhecimento no 

estágio, estando aberta entre o docente e o discente.  

O Estágio Específico deve capacitar o estudante nos domínios fundamentais e nas duas 

ênfases definidas pelo curso: saúde e trabalho.  

Estágio Específico com Ênfase em Saúde  

Esse estágio cumpre o papel de síntese dos componentes curriculares que integram a 

grade curricular na respectiva ênfase e tem como objetivo oportunizar ao estudante 
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subsídios teórico-metodológicos e práticos para a realização de intervenções clínicas em 

distintos contextos de saúde, e seu desenho pedagógico propõe o desenvolvimento das 

seguintes competências:  

 Compreender e praticar o autocuidado;  

 Estar comprometido com os princípios éticos que regulamentam a profissão de 

psicólogo;  

 Consolidar a competência de comunicações interpessoais;  

 Consolidar a competência para fazer registros escritos no campo da psicologia;  

 Manejar entrevistas individuais e trabalhos em grupo;  

 Realizar diagnóstico identificando as possibilidades de atuação no nível individual 

e/ou coletivo;  

 Planejar a intervenção, salientando os instrumentos e procedimentos a serem 

adotados sempre referenciados em uma abordagem teórica;  

 Capacidade para planejar, executar, avaliar e realizar procedimentos e intervenções 

em níveis primário, secundário e terciário da saúde, com base nas diferentes teorias 

e técnicas em psicologia;  

 Possibilidade de promover a capacitação de indivíduos, grupos, instituições e 

comunidades para protegerem e promoverem saúde e qualidade de vida;  

 Realizar avaliações psicológicas, psicodiagnósticos, aconselhamento e devolução;  

 Manusear e diferenciar técnicas psicoterápicas básicas;  

 Realizar pesquisa na área de saúde e psicossocial e divulgar os conhecimentos 

produzidos através de publicações.  

Os estágios em saúde podem se realizar nas dependências do Ambulatório Docente-

Assistencial da Bahiana (ADAB), em Organizações Governamentais de Assistência à 

Saúde (primária, secundária ou terciária) ou Organizações Não Governamentais (ONGs).  

 

Estágio Específico com Ênfase em Trabalho  

Essa linha de estágio também cumpre o papel de síntese dos componentes curriculares 

que integram a grade curricular na respectiva ênfase e visa subsidiar a intervenção do aluno 

em contextos organizacionais e do trabalho. Tem como objetivo promover ações de suporte 

teórico-prático ao aluno para a realização das atividades desenvolvidas nos respectivos 

estágios curriculares e desenvolvimento das seguintes competências:  

 Compreender e praticar o autocuidado;  
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 Estar comprometido com os princípios éticos que regulamentam a profissão de 

psicólogo;  

 Consolidar a competência de comunicações interpessoais gerais;  

 Consolidar a competência para fazer registros escritos no campo da psicologia;  

 Manejar entrevistas individuais e trabalhos em grupo;  

 Consolidar práticas psicológicas aplicadas às organizações de trabalho;  

 Realizar diagnóstico organizacional, identificando as possibilidades de atuação em 

nível individual e/ou coletivo;  

 Planejar a intervenção no campo do trabalho, salientando os instrumentos e 

procedimentos a serem adotados;  

 Construir uma proposta de intervenção organizacional em contextos formais e não 

formalizados;  

 Consolidar o uso da avaliação psicológica;  

 Avaliar, em diferentes níveis (organizacional, grupal e individual) situações 

inerentes à atuação do psicólogo do trabalho.  

Cabe ao coordenador de estágio articular e mediar as relações entre a IES e os campos 

de estágio específico por meio de visitas e reuniões com vistas a assegurar o 

desenvolvimento das competências estabelecidas no planejamento das atividades de 

estágio.  

2.5.5 Trabalho de Conclusão de Curso  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular fundamental 

para a formação do estudante em psicologia da Bahiana. A construção do TCC caracteriza-

se em um momento de elaboração e sistematização do conhecimento; nesse processo, o 

estudante tem a oportunidade de fazer o registro científico de uma experiência de 

aprendizagem relevante para a sua formação acadêmica. O desenvolvimento do trabalho 

parte de uma concepção de efetiva iniciação científica da graduação. O estudante, nas 

etapas de construção, passa por um processo de vivência acadêmica que estimula a 

produção e a comunicação do conhecimento pela via da pesquisa orientada.  

A atividade faz parte do Eixo de e Pesquisa em Psicologia que se inicia, no 1º semestre, 

com os componentes curriculares: Metodologia Instrumental, depois com Metodologia da 

Pesquisa I e II e TCC. Em termos de conteúdo, a cadeia de TCC contempla a elaboração 

do projeto de pesquisa, a revisão de literatura especializada, a definição de instrumentos 

metodológicos, a coleta de dados, avaliação, análise e interpretação dos resultados e 

escrita do artigo científico. O TCC é apresentado oralmente para uma banca examinadora, 

no 9º semestre.  
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O TCC consiste, pois, em uma produção escrita individual e posterior apresentação oral, 

pública e deve ser orientado por um professor do curso de Psicologia que, 

preferencialmente, deve ter experiência em orientação de trabalhos científicos na 

graduação ou na pós-graduação, em nível de especialização, mestrado ou doutorado. 

Esses professores-orientadores são indicados pela coordenação do TCC com a 

aquiescência da coordenação de curso, levando-se em consideração a disponibilidade de 

carga horária e a aproximação com o tema proposto pelo aluno. Na perspectiva de um 

intercâmbio com a comunidade acadêmica exterior à Bahiana, não raro, as bancas de 

avaliação do TCC contam com um professor externo.  

A conclusão do trabalho realiza-se no formato de artigo, podendo ser elaborado em três 

modalidades diferentes, quais sejam: Relato de pesquisa (Resultados da pesquisa de 

campo), Relato de experiência (relacionado ao estágio básico/específico e/ou projeto de 

intervenção realizado até o semestre anterior à execução do TCC), Revisão de Literatura 

(Sistemática ou não).  

As normas que orientam o TCC foram elaboradas pelo coletivo de professores da 

instituição, atividade desenvolvida no curso, juntamente com a bibliotecária da instituição, 

em consonância com as normas da ABNT e aprovadas pelo Conselho de Integração 

Curricular. Entre elas, pode-se destacar:  

 O TCC configura-se como requisito necessário à conclusão do curso de Psicologia;  

 É obrigatória a frequência do aluno aos horários agendados de orientação de TCC, 

que se realiza nas dependências da Instituição. Para tanto, o professor deverá fazer 

o registro diário das atividades desenvolvidas. A ausência do aluno, a partir de 25% 

do total de orientações, configura reprovação, devendo matricular-se novamente no 

semestre seguinte;  

 A nota do componente TCC será dada pelo professor-orientador de acordo com 

critérios relacionados à produção e à participação do aluno nas atividades 

desenvolvidas nesse semestre;  

 Na defesa, o texto final, só será entregue para encaminhamento à banca 

examinadora após a aprovação do orientador. Para tanto, a entrega será feita na 

coordenação do curso em três vias impressas e em CD, acompanhada de um ofício 

de encaminhamento, sob protocolo, em data previamente determinada e divulgada 

pela coordenação;  

 A coordenação de TCC, em conjunto com o professor-orientador, define a banca 

examinadora de cada trabalho, que será composta pelo professor-orientador e mais 

dois profissionais ligados à sua área temática. A avaliação será feita segundo 
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Barema e a nota do TCC, uma composição do trabalho escrito (6,0) e apresentação 

(4,0);  

 O trabalho corresponde a texto original e é desenvolvido individualmente, sob a 

orientação de um docente da Instituição;  

 A nota final do componente curricular TCC corresponde à média aritmética das notas 

do professor-orientador e da banca avaliadora. Será considerado aprovado o aluno 

que obtiver média igual ou superior a 7,0;  

 Quando o trabalho envolver intervenção com seres humanos, deverá ser 

encaminhado para aprovação do Comitê de Ética da Bahiana ou da instituição onde 

será realizada a coleta de dados, seguindo a Resolução 466/12, do Conselho 

Nacional de Saúde e do Ministério da Saúde, cuja autorização deverá constar como 

anexo do trabalho.  

2.5.6 Atividade Complementares  

No curso de Psicologia da Bahiana, as atividades complementares são consideradas 

de natureza acadêmica formal da graduação, de caráter obrigatório, constituindo-se em um 

espaço curricular para que os alunos desenvolvam projetos ou programas relacionados 

com a consolidação de conhecimentos e domínios téorico-práticos necessários à sua 

formação e ao desempenho profissional, concomitantes à realização do curso.  

Entende-se por atividades de natureza teórico-prática, aquelas que integram o saber 

acadêmico à prática profissional, possibilitando o aprimoramento de habilidades e 

competências necessárias ao futuro desempenho das atividades profissionais. Assim, as 

atividades complementares têm natureza formativa e estabelecem uma relação de suporte 

à estrutura curricular do curso. Nessa perspectiva, tais atividades necessitam ser 

reconhecidas por um corpo técnico docente da Bahiana para sua validade. Assim, as 

atividades complementares são norteadas pelas seguintes diretrizes:  

I. Ampliar e atualizar os conhecimentos em áreas específicas ou afins;  

II. Constituir-se em mecanismo de integração teoria e prática, visando à qualidade do 

desempenho profissional do aluno;  

III. Valorizar as experiências interdisciplinares e intercursos (e) que integrem ensino, 

pesquisa e extensão;  

IV. Atender ao que preconiza a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no que se 

refere aos aspectos pertinentes à valorização das experiências extensivas à universidade;  

V. Permitir ao aluno autonomia com relação à escolha das atividades complementares a 

serem cumpridas.  
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Totalizando 316 horas, as atividades complementares devem manter afinidade com as 

disciplinas da área específica da psicologia e exigem comprovação de frequência e de 

aprovação do aluno nas atividades realizadas. É possível cursá-las dentre as opções 

oferecidas pelo curso e há também a possibilidade de realizar aproveitamento de estudos 

para atividades realizadas pelo estudante fora do âmbito da instituição. Cada aluno deverá 

cursar, pelo menos, três das possibilidades apresentadas. 

2.6 Metodologia Didático-Pedagógica 

Os princípios metodológicos adotados são interativos, na busca de autonomia 

intelectual, pois o homem é compreendido como um ser ativo e de relações. Assim, o papel 

do docente é o de mediador do processo ensino-aprendizagem e a ação de ensinar é 

definida na relação com a ação de aprender. 

Os princípios metodológicos adotados pela Instituição possibilitam uma trajetória de 

autoaprendizagem mediada, que incentiva a autodeterminação, a iniciativa e o respeito ao 

outro, a cooperação e a solidariedade, por meio de uma educação para a compreensão do 

mundo, do outro e de si mesmo.   

Nesse sentido, o processo ensino-aprendizagem utiliza metodologias ativas, entre as 

quais se destacam: a ABP (Aprendizagem Baseada em Problemas) e o TBL (Team Based 

Learning), atividades práticas em campo e laboratórios de ensino, ações interprofissionais, 

avaliações e clínicas estruturadas (OSCE) e miniavaliação clínica (Mini-Cex). 

No curso de Psicologia, a APB está presente em todo o eixo do Desenvolvimento do 

Ciclo de Vida, convocando docente e discente para assumirem um novo lugar no processo 

de ensino e aprendizagem. A cada semana um problema é disponibilizado para os 

discentes identificarem os seus objetivos de aprendizagem. A referida experiência motivou 

a criação da I Jornada do Ciclo de Vida. A segunda edição acontecerá em agosto do 

corrente ano. Ao longo do quarto e quinto ano, mais precisamente no internato e estágio 

específico, os discentes identificam o ganho que obtiveram com a metodologia, sinalizando 

o desenvolvimento de competências necessárias para as experiências práticas 

supervisionadas. 

A aprendizagem significativa, baseada na problematização e na contextualização das 

práticas de formação, é o elemento central das graduações oferecidas pela Escola, na 

busca de maior motivação para o aprendizado, do estímulo ao desenvolvimento do 

raciocínio, da estruturação do conhecimento em contexto, do trabalho em equipe e do 

desenvolvimento de habilidades de autoaprendizagem.   
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Além disso, o desenvolvimento de ferramentas digitais possibilita a intensificação da 

utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o acesso remoto aos Periódicos 

CAPES e a participação dos alunos de determinados componentes curriculares, nos 

denominados Grupos de Interesse Especial (SIGs), da RUTE - Rede de Telemedicina.  

A educação interprofissional é desenvolvida nos componentes curriculares comuns 

aos cursos de graduação e atividades extensionistas e curriculares intercursos, em especial 

o componente, prática interprofissional em saúde. 

Nessa direção, é imprescindível:  

 Uma prática contextualizada, como imperativo de aprendizagem significativa e 

efetiva; 

 Utilização de procedimentos metodológicos emancipatórios, indispensáveis ao 

exercício de tomada de decisões; 

 Reforço à interação precoce com a realidade e seus cenários diversificados; 

 Privilégio à abordagem por eixos temáticos em detrimento de conteúdos disciplinares 

isolados; 

 Exercícios em rede de conhecimento interdisciplinares. 

 

2.6.1 Inovações Significativas / Flexibilização e Integralização do Currículo 

 

Com o objetivo de formar profissionais competentes e com capacidade de atender às 

reais necessidades da população, a EBMSP apresenta projetos pedagógicos flexíveis, que 

levam em consideração as regiões, os traços culturais, socioeconômicos, políticos, as 

demandas do mercado e da sociedade e as identidades institucionais e pessoais. 

Em relação a flexibilização dos currículos, a EBMSP mantem um olhar crítico, com 

eliminação da rigidez estrutural das matrizes curriculares, mediante a redução dos pré-

requisitos. 

No que se refere a integralização dos cursos, a EBMSP segue os princípios legal do 

MEC, expressos nos projetos pedagógicos dos cursos, respeitando a carga horária mínima 

estabelecida.  Outra oportunidade de integralização do curso é a possibilidade do discente 

cursar componentes curriculares comuns entre os cursos da Escola. 

No caso dos discentes transferidos, interna ou externamente, ocorre o aproveitamento 

de estudo conforme legislação vigente.  
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No que diz respeito às inovações significativas em relação aos projetos integradores, 

a prática pedagógica dos cursos da EBMSP busca o desenvolvimento de competências e 

habilidades. Assim, o projeto integrador constitui-se em uma estratégia de ensino-

aprendizagem, que objetiva proporcionar a interdisciplinaridade dos conteúdos abordados, 

refletir os conhecimentos de forma crítica e articular a integração entre ensino, pesquisa e 

extensão. São exemplos dos projetos integradores realizados pela EBMSP, as atividades 

acadêmicas do componente curricular comum, prática interprofissional em saúde e as 

atividades acadêmicas realizadas na unidade Complexo Comunitário Vida Plena 

 

2.7 Avaliação do Processo Ensino-Aprendizado 

  

O sistema de avaliação está pautado nos mesmos princípios norteadores da prática 

educativo-pedagógica do curso e, portanto, privilegia uma prática avaliativa reflexiva e 

investigativa, contemplando compreensão, entendimento, consciência crítica, exercícios de 

mediação, avaliações intermediárias e variados instrumentos de avaliação como critérios 

norteadores do processo. São trabalhados os domínios cognitivo, procedimental e atitudinal 

que se configuram nas dimensões do saber, saber fazer e saber ser.  

A avaliação do desempenho e rendimento escolar observa os dispositivos legais 

nacionais e as determinações regimentais. A média de curso em cada componente 

curricular considera a média aritmética ou ponderada das notas atribuídas pelos diversos 

instrumentos e atividades. A nota é expressa em grau numérico de 0,00 a 10,00 (zero a 

dez). Para ser aprovado, o aluno deve obter média de curso igual ou superior a 7,00, caso 

em que a média final será igual à média de curso. O aluno que obtenha média de curso 

inferior a 7,00 e superior a 1,67 será submetido a um exame final sendo que a média final 

deve ser igual ou superior a 5, obtida entre a média de curso, com peso 6 e a nota atribuída 

ao exame final, com peso 4.  

Independentemente dos demais resultados obtidos, é considerado reprovado no 

componente curricular o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 75% das aulas 

e demais atividades programadas. Nos campos de estágios, a frequência exigida é de 

100% e, nas monitorias e atividades de iniciação científica e extensão, 80%. As avaliações 

intermediárias são formas de avaliação que têm o objetivo de garantir a observância dos 

critérios norteadores do processo avaliativo, contemplando os aspectos diagnóstico, 

formativo e somativo. São considerados os aspectos teóricos, comportamentais e as 

atividades práticas laboratoriais ou clínico-profissionais, utilizando-se de variados 

instrumentos, tais como: provas escrita e prática, avaliação clínica, relatórios, estudo, 

encaminhamentos, resolução de casos e situações-problema, pesquisas bibliográficas e de 
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campo, elaboração e apresentação de TCC, apresentação de seminários, observação do 

professor em sala de espelho e outras atividades definidas previamente no plano de ensino. 

O curso vem estimulando a realização de avaliações interdisciplinares, além de considerar 

que a avaliação do desempenho escolar incide sobre a frequência e o aproveitamento.  

 

2.8 Instâncias Colegiadas de Acompanhamento e Avaliação de Curso  

 

O curso de psicologia se utiliza de algumas instâncias colegiadas de 

acompanhamento e avaliação. As internas, a saber, o Núcleo Docente-Estruturante, o 

Conselho de Integração Curricular, o Colegiado do Curso, o Conselho de Série e a 

Comissão Própria de Avaliação, encontram-se descritas no item 2.8.1, a seguir.  

 

2.8.1 Instâncias Internas 

  

O Núcleo Docente-Estruturante (NDE) foi constituído a partir das diretrizes da 

Portaria MEC N°. 147/2007. Diante dessa legislação foram definidos os professores com 

formação e titulação: pós-graduação stricto sensu, contratados em tempo integral e parcial 

que asseguram a elaboração, implantação e consolidação do projeto pedagógico do curso 

em questão.  

O Conselho de Integração Curricular (CIC) é o órgão consultivo e deliberativo, no âmbito 

do curso de psicologia que articula as atividades desenvolvidas pelos respectivos Núcleos 

Curriculares que o integram. Composto pelos chefes dos Núcleos Curriculares e um 

representante discente, esse conselho contempla e responde pela estrutura administrativa 

e pedagógica do curso, envolve professores e alunos em diferentes etapas do processo 

formativo, suas atividades estão definidas no regimento do curso, aprovado pelo próprio 

CIC e os Núcleos estão denominados da seguinte forma:  

 Núcleo Desenvolvimento do Ciclo de Vida  

 Núcleo de Pesquisa  

 Núcleo do Internato  

 Núcleo de Estágio Específico  

A estrutura organizacional do curso é composta por órgãos colegiados, executivos e de 

representação:  

I. Coordenação de Curso;  

II. Conselho de Integração Curricular;  
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III. Núcleos Curriculares;  

IV. Conselhos de Série;  

V. Comissão Própria de Avaliação (CPA).  

A coordenação de curso é exercida por docente designado pelo diretor da Escola 

que seja portador de título de pós-graduação, experiência em educação, com mandato de 

quatro anos e direito à recondução.  

Os Conselhos de Série, no âmbito de cada curso, têm por objetivo dar suporte à 

implantação das ações acadêmicas. Composto por dois representantes do corpo docente 

da série; pelo coordenador do curso; pela supervisão pedagógica e por dois representantes 

discentes da série, constitui-se como um instrumento de diálogo fundamental na 

organização e no cotidiano acadêmico do curso.  

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) é uma comissão interna da Escola que 

compõe o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior/SINAES e tem atuação 

autônoma em relação aos demais órgãos colegiados da Escola.  

3. COORDENAÇÃO DO CURSO  

 

Desde 1 de novembro de 2014, a coordenação do curso está sob a responsabilidade 

da professora Sylvia Maria Barreto da Silva, psicóloga graduada pela Universidade Federal 

da Bahia (UFBA), terapeuta cognitiva, especialista em Administração pela Universidade 

Salvador (UNIFACS) e mestranda em Medicina e Saúde pela Escola Bahiana de Medicina 

e Saúde Pública. Encontra-se inscrita no Conselho Regional de Psicologia sob o nº 

03/01759. 

Ingressou na EBMSP em 2009, como responsável técnica pelo Serviço de 

Psicologia. Como docente, atuou no curso de Enfermagem no componente curricular 

Psicodinâmica do Cuidar e no curso de Psicologia no componente Psicologia na Atenção 

Secundária à Saúde, umas das áreas do rodízio do internato. É membro do grupo de 

pesquisa Projeto de Estudo sobre Excesso de Peso (PEPE). 

Possui experiência na gestão, iniciando sua trajetória profissional na área de 

Recursos Humanos. Atuou durante sete anos como membro de equipes de saúde na área 

de oncologia e obesidade. 
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4. CORPO DOCENTE 

4.1 Titulação e Regime de Trabalho  

 

Todos os 34 professores do curso de psicologia da Bahiana são empregados 

contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), como mensalistas. 

Desse grupo, mais de 67,7% atuam em regime de 40 horas/semanais, 14,7% em 30 horas, 

5,9% em 20 horas e apenas 3% possuem uma jornada de 35, 24, 22 e 12 horas, exclusivas 

do curso de Psicologia.  

No que refere à titulação do quadro docente, a grande maioria possui mestrado 

(67,6%) seguida de 20,6% de doutores, conforme apresentado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Titulação dos docentes do curso de Psicologia 

TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE N % 

Especialização 4 11,8 

Mestrado 23 67,6 

Doutorado 7 20,6 

TOTAL 34 100,0 

 

4.2 Experiência Profissional e de Magistério Superior  

 

O corpo docente tem comprovada experiência prática na área e está atento à 

necessidade de constante atualização. Nesse grupo, 61,7% possuem mais de cinco anos 

de docência na própria EBMSP, sendo que 41,2% possuem mais de 10 anos de vínculo na 

instituição.  

 

4.3 Produção Científica, cultural, artística ou tecnológico  

 

Nos anos de 2012 a 2014 foram registradas 543 produções do tipo artística, cultural, 

bibliográfica e técnica entre os docentes do curso de Psicologia da Bahiana, sendo a 

maioria 64,6% das publicações realizadas por professores com titulação de doutor; 40,9% 

(222) das produções foram de docentes com regime de trabalho integral e 59,1% (321) de 

docentes com regime de trabalho parcial. 
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A média de produção total dos docentes do curso de Psicologia ficou em torno de 

cinco produções ao ano por professor, considerando um total de 34 professores (Quadro 

2). A maior parte das produções nos três anos foi do tipo técnica (294 produções), seguida 

pela bibliográfica (141 produções). Na distribuição da produção técnica foram encontrados 

registros nos currículos dos professores de 173 apresentações de trabalhos em eventos 

científicos, 24 trabalhos técnicos e 37 organizações de eventos. Os trabalhos publicados 

em anais de evento responderam por 61% (86) das produções bibliográficas, seguidos 

pelos artigos completos publicados em periódicos 35% (49); foram registrados também, 33 

capítulos de livros publicados pelos docentes. 

Os dados demonstram os resultados positivos do investimento pedagógico 

institucional no estímulo à produção científica e a formação strictu sensu no curso. O 

crescimento coincide com a criação da Revista Psicologia, Diversidade e Saúde e o 

fortalecimento do Eixo Pesquisa em Psicologia. 

No momento, no curso de Psicologia, os trabalhos de pesquisa integram um grupo 

de pesquisa Psicologia, Diversidade e Saúde, que conta com a participação de docentes, 

discentes e egressos do curso. O grupo mantém as seguintes linhas de pesquisa:  

 Memória, Cultura e Subjetividade;  

 Formação e Trabalho de Profissionais de Saúde 

 Laboratório Interdisciplinar: Cuidado e Saúde Mental (LICS) 

Além desse movimento coletivo, os outros trabalhos de pesquisa e iniciação 

científica vêm sendo desenvolvidos por professores de forma individual, estimulados por 

programas de bolsas de Iniciação Científica, tanto internas quanto do PIBIC e FAPESB. 

Essa iniciativa será ampliada à medida que esse projeto vai sendo implementado, semestre 

a semestre.  

Assim, a inserção do Núcleo de Pesquisa no curso de Psicologia da EBMSP objetiva 

promover um novo modo de pensar a complexidade que caracteriza o mundo atual e, em 

especial, o universo das relações humanas, lócus da psicologia. A partir daí, emerge uma 

consciência diferenciada da realidade, que resulta em intercâmbio de diferentes 

conhecimentos e saberes, pautada na busca de informações que se sustentam na atividade 

exploratória da pesquisa acadêmica introdutória que prepara o pesquisador. 
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Quadro 1- Distribuição de produções por titulação máxima do autor informada no CV-Lattes 

Titulação máxima informada no CV-Lattes Total de produções 

Doutorado 351 (64,6%) 

Mestrado acadêmico 165 (30,4%) 

Especialização 23 (4,3%) 

Mestrado profissional 4 (0,7%) 

TOTAL 543 (100%) 

 

Quadro 2 - Distribuição das produções ao ano por docente do curso de Psicologia da BAHIANA 

Ano da produção Total de produções 
Média de Produção por 

docentes/ por ano 

2012 192 5,6 

2013 170 5,0 

2014 162 4,8 

 

4.4 Plano de Cargos, Carreira e Remuneração – PCCR  
 

O Plano de Carreira do corpo docente da Instituição está inserido no Plano de Cargos, 

Carreira e Remuneração (PCCR), o qual foi publicado e homologado no Diário Oficial da 

União, pela Portaria de nº 15, em 12 de dezembro de 2012, por intermédio da 

Superintendência Regional do Trabalho e Emprego na Bahia. Está adequado à legislação, 

aos acordos coletivos trabalhistas, às melhores políticas e práticas de mercado e à 

necessidade de desenvolvimento da Instituição e de seus colaboradores. 

Os descritivos de cargos e a avaliação de desempenho são pautados na metodologia 

de Gestão por Competências.  

Os cargos efetivos que possibilitam a carreira do corpo docente estão distribuídos em 

sete grupos ocupacionais, conforme a seguir: 

Grupo 1: Professor Auxiliar - primeiro cargo da carreira docente, representa a 

categoria de professores graduados e com título de pós-graduação e/ou especialista. 

Grupo 2: Professor Assistente - representa a categoria de professores com título de 

mestrado. 

Grupo 3: Professor Adjunto -  representa a categoria de professores com título de 

doutorado ou livre-docência. 

Grupo 4: Professor Titular - representa a categoria de professores com título de 

doutorado ou livre-docência e tempo mínimo de experiência com docência em Instituição 

de nível superior, acima de 10 anos, mas depende de disponibilidade de vaga e processo 

seletivo interno para acesso ao cargo. 
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Grupo 5: Professor Coordenador de Curso – representa a categoria de professores 

na coordenação das atividades relacionadas ao curso de graduação, realizando a gestão 

do corpo docente e discente com título de graduação completa e título de especialista, 

mestrado, doutorado ou título de livre-docência completo na área-fim de atuação. O acesso 

ao cargo está atrelado à designação pelo diretor da EBMSP, sendo imprescindível a 

experiência do indicado com docência, definido um mandato de quatro anos e direito à 

recondução, conforme especificações do estatuto. 

Grupo 6: Vice-Coordenador de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão – representa a 

categoria de professor que atua como suporte ao professor coordenador de pós-graduação, 

substituindo-o, sempre que necessário, com título de graduação completa e título de 

especialista, mestrado, doutorado ou título de livre-docência completo na área-fim de 

atuação. O acesso ao cargo está atrelado à designação pelo diretor da EBMSP, sendo 

imprescindível a atuação como docente da Instituição, com qualificação acadêmica e 

experiência na área educacional, conforme especificações do estatuto. 

Grupo 7: Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão – representa a categoria de 

professor responsável pela gestão das atividades relacionadas aos cursos de graduação 

e/ou pós-graduação, pesquisa e extensão, com título de graduação completa e título de 

especialista, mestrado, doutorado ou título de livre-docência completo na área- fim de 

atuação. O acesso ao cargo está atrelado à designação pelo diretor da EBMSP, nomeado 

pelo presidente da mantenedora, sendo imprescindível a atuação como docente da 

Instituição, com qualificação acadêmica e experiência na área educacional, conforme 

especificações do estatuto. 
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Procedimentos de Progressão na Carreira 

 

A progressão é o ato de acesso do colaborador a um cargo ou nível de provimento 

efetivo, imediatamente superior, ou dentro da mesma carreira do seu grupo ocupacional. 

As evoluções ocorrerão mediante resultado líquido do exercício da Instituição, na 

condição de positivo, e resultado das avaliações de desempenho. 

A Progressão Horizontal ocorre de um nível salarial para outro dentro da mesma 

classe, quando o colaborador demonstra as competências técnico-comportamentais 

descritas em seu cargo/função e se destaca por meio da avaliação de desempenho e 

demais critérios, especificados abaixo, em relação aos seus pares. Critérios de progressão 

horizontal: 

 Atualização do Currículo Lattes; 

 Preenchimento do questionário de Avaliação Institucional semestral; 

 Resultado da avaliação de desempenho por competência tendo obtido o mínimo de 

80% de convergência com o cargo/função atual;  

 Periódico atualizado no Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho (SESMT); 

 Não apresentar promoções de cargo e/ou salariais em período igual ou inferior a 12 

meses, a partir da admissão ou última ascensão salarial; 

 Ausência de restrições disciplinares nos últimos 12 meses; 

 Preenchimento dos requisitos de titulação exigidos para a função.  

 

A Progressão Vertical ocorre de um grupo ocupacional para outro, quando da 

comprovação da titulação e/ou existência de vaga, em conformidade com os seguintes 

critérios: 

As promoções devem estar condicionadas a: 

 Comprovação de titulação necessária para o grupo ocupacional posterior por meio 

de certificação; 

 Atualização do Currículo Lattes; 

 Preenchimento do questionário de avaliação institucional semestral; 

 Resultado da avaliação de desempenho por competência com um mínimo de 80% 

de convergência com o cargo atual; 

 Periódico atualizado no Serviço de Medicina e Segurança do Trabalho; 

 Preenchimento, pelo profissional, dos requisitos de acesso essenciais definidos para 

o cargo de acordo com a curva de maturidade; 

 Ausência de restrições disciplinares nos últimos 12 meses; 
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 Para a função de PROFESSOR TITULAR pressupõem-se a existência de vaga e o 

processo seletivo interno, além dos critérios acima descritos.  

 

5. CORPO DISCENTE 

 

5.1 Representação Estudantil  

A representação estudantil está apresentada no item 2.8.1, especialmente na 

instância do Colegiado do Curso, pelos Conselhos de Série de cada semestre. 

5.2 Programa de Monitoria  

A monitoria é uma atividade discente, de âmbito acadêmico, vinculada ao 

desenvolvimento curricular e à formação do graduando. Desenvolve-se como um conjunto 

de atividades teóricas e práticas de caráter pedagógico, que pode se expressar por meio 

do ensino, da pesquisa e da extensão, sob a orientação de docentes, favorecendo a 

aprendizagem cooperativa e, ao mesmo tempo, a autonomia do aluno. O exercício da 

monitoria segue o regulamento institucional. (Apêndice I) 

 

5.3 NÚCLEO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA - NICTEC 

  

O Núcleo de Iniciação Científica e Tecnológica, setor vinculado à Coordenação de 

Pesquisa & Inovação da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública foi criado para 

estimular e acompanhar os alunos da graduação no processo de investigação científica e 

de inovação tecnológica, sobretudo, a partir dos Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação Científica (PIBIC) e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (PIBIT). 

O programa de iniciação científica (IC) é voltado para o desenvolvimento do 

pensamento científico dos alunos de graduação da EBMSP e destina-se a todos os 

discentes da instituição que tenham interesse em ingressar na área da pesquisa, sendo 

orientados por um professor pesquisador. 

  

Objetivos:  

 Estimular o espírito crítico e investigativo dos futuros profissionais de saúde; 

 Despertar vocação científica e incentivar talentos potenciais entre os graduandos, 

mediante participação em projetos de pesquisa, orientados por docentes 

qualificados; 
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 Proporcionar ao estudante a aprendizagem teórica e prática das etapas, técnicas e 

métodos correlatos ao desenvolvimento de um projeto de pesquisa científica ou 

tecnológico; 

 Contribuir para a formação de recursos humanos para a pesquisa e inovação; 

 Possibilitar maior integração da graduação com a pós-graduação;Promover a 

geração de novos conhecimentos no âmbito acadêmico. 

  

A BAHIANA dispõe de duas modalidades de Iniciação Científica (IC): 

  

·    IC voluntária: o aluno não recebe bolsa, entretanto, desfrutará de todos os benefícios 

acadêmicos e científicos relativos ao trabalho, inclusive certificação comprobatória. 

·      IC Bolsista: o aluno recebe uma bolsa financiada, oriunda de fontes de fomento de pesquisa 

(50 bolsas PIBIC-FAPESB, 5 bolsas PIBIC-CNPq, 5 bolsas PIBIT-CNPq, além daquelas 

vinculadas aos projetos de pesquisa aplicados pelos docentes (PIBIC-Cota Projeto e PIBIT-

Cota Projeto) ou por concessão de bolsas pela própria instituição (35 bolsas PIBIC-

Bahiana). 

  

Os alunos interessados ingressam, exclusivamente, por seleção via edital, divulgado no site 

da EBMSP, posteriormente a uma seleção realizada por um professor orientador, ambos 

vinculados a um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq e certificados pela instituição. Os 

editais são baseados nas exigências dos órgãos de fomento para a realização de pesquisas 

e contêm as informações necessárias referentes a cada seleção 

 

5.4 Atendimento ao Discente  

 

O atendimento ao discente dá-se por meio de algumas instâncias, como o Núcleo de 

Supervisão Pedagógica (NUSP) e o Núcleo de Atenção Psicopedagógica (NAPP)  

O NUSP atua na atenção ao processo ensino-aprendizagem, considerando a 

singularidade do curso. É papel da supervisão, oferecer assessoria pedagógica à 

coordenação do curso, assim acompanhar o fazer pedagógico docente, assistindo-os 

desde a construção do plano de ensino até seu desenvolvimento na prática. Acompanha 

também o processo acadêmico-pedagógico dos estudantes de forma individual ou coletiva.  

O NUSP coordena os Conselhos de Série (CS), um espaço, constituído por 

representações docentes e discentes de cada semestre, com participação da coordenação 

do curso. O CS tem como objetivo discutir e acompanhar as questões cotidianas do 

processo ensino-aprendizagem, a saber: métodos avaliativos, relação professor-aluno, 
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planejamento, aprendizagem e outros temas pertinentes ao processo pedagógico. Trata-se 

de um instrumento dialógico e democrático que permite aos distintos grupos envolvidos 

avaliar e intervir, de forma contínua, no projeto político pedagógico do curso. 

Formado por uma equipe multiprofissional composto por psicólogos, pedagogos, 

psicopedagogos, e psiquiatra, o NAPP tem como objetivo macro promover a saúde mental 

e assistencial da comunidade acadêmica envolvida na formação profissional. 

Adicionalmente, se propõe a: 

 Estimular projetos culturais que impliquem na convivência dos estudantes com a 

diversidade biopsicossocial;  

 Enriquecer o processo de formação profissional de acordo com as novas tendências 

pedagógicas na perspectiva da complementaridade e colaboração entre os saberes;  

 Criar espaços de reflexão sobre a realidade contemporânea a partir da formação 

profissional;  

 Realizar pesquisas que contribuam para implementação dos objetivos citados, 

fazendo convergir áreas de conhecimento que fundamentam a psicopedagogia.  

Para assegurar a integração das ações de atenção psicopedagógica, o NAPP 

desenvolve programas, projetos e atividades dirigidas para o corpo docente e discente da 

BAHIANA. 

 

5.4.1 Programa de Nivelamento  

 

O entendimento da instituição sobre nivelamento de estudantes traduz-se por oferta 

de condições para igualdade de desempenho individual em relação as questões cognitivas, 

habilidades intelectuais de comunicação e expressão – verbal e/ou escrita, habilidades de 

pensar de forma lógica, critica, reflexiva e criativa, por parte do estudante, como condição 

imprescindível ao ingressante universitário. 

Neste sentido, esta IES optou por um “nivelamento de entrada” por meio de seu 

Processo Seletivo Formativo que, em seu formato, evidencia o potencial dos candidatos a 

alunos de seus cursos, no que diz respeito a domínio da língua culta em suas modalidades 

de expressão verbal, escrita e de comunicação interpessoal, de modo a garantir as relações 

psicossociais; a isto se acresce a exigência da presença de habilidades cognitivas e 

intelectuais de pensar de forma lógica, crítica, reflexiva e criativa, expressa nas dinâmicas, 

vivencias, análises fílmicas e redação, realizadas por ocasião do referido processo seletivo. 

Consciente das responsabilidades expressas nos objetivos de ensino superior, esta 

IES não se propõe a corrigir as deficiências de escolaridades anteriores, tendo hoje um 
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processo seletivo que, de fato, seleciona candidatos com potenciais e capacidades para 

acompanhar satisfatoriamente, as atividades acadêmicas dos cursos oferecidos. 

Os resultados deste processo Seletivo de entrada têm garantido um padrão de 

desempenho satisfatório, indispensável à realização e enfretamento das atividades 

acadêmicas dos nossos cursos. 

Assim, mantendo um “padrão de comportamento de entrada” dos estudantes que 

seleciona, é necessário administrar, apenas, as dificuldades oriundas do processo de 

formação, que não são poucas, dada a complexidade da área em que atua. 

Por outro lado, a meta, após a entrada, é reforçar, ampliar e focar esse potencial 

básico de caráter geral e, na sequência, estender aos aspectos específicos de cada curso, 

durante o processo de formação.  

Com este objetivo, é oferecido aos estudantes um Programa Permanente de 

Nivelamento (Propen), que se inicia na semana da chegada do aluno e vai até o final do 

curso. 

O Programa é constituído basicamente por dois tipos de ações, variáveis conforme a 

necessidade e o momento do aluno no curso: 

 Ações voltadas a grupos específicos de alunos; 

 Ações individualizadas.  

 

Ações voltadas para grupos específicos de alunos 

 

a) Acolhimento aos Calouros - “Os Novos da Bahiana”: coordenada pelo Núcleo de 

Atenção Psicopedagógica (NAPP), oferece atividades pedagógicas diversas 

voltadas para o nivelamento de todo o grupo de ingressantes e atividades 

específicas para os grupos de alunos, por curso. Este trabalho envolve professores, 

coordenadores de curso, supervisores pedagógicos, do Serviço de Supervisão 

Pedagógica, pedagogos, psicopedagogos, psicólogos do NAPP e profissionais do 

Centro de Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais (CEDETE) e do Núcleo 

de Tecnologia da Informação.  Entre outros objetivos, é oferecida aos alunos a 

oportunidade de discutir suas escolhas profissionais e suas motivações para o 

curso. Como vários alunos são oriundos de outras cidades, nesta oportunidade 

também se inicia a integração destes alunos com a cidade e os estudantes locais, 

o que auxilia na resolução dos problemas de moradia e transporte. 

b) Algumas atividades deste período também são voltadas para o nivelamento de 

conhecimentos necessários ao início do curso como informática para a saúde, com 

a apresentação de ferramentas para pesquisa usando ferramentas de internet, 
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ferramentas do Ambiente Virtual de Aprendizagem, além de conhecimentos sobre 

metodologias de ensino/aprendizagem que serão utilizadas.   

c) “Os Novos de Novo” – voltado para alunos transferidos de outras IES tem objetivos 

e ações semelhantes ao anterior.  

d) Cursos especiais – quando, após uma avaliação realizada por professores, 

coordenadores de curso e supervisores pedagógicos, é detectada uma dificuldade 

específica, em uma determinada turma, que impede o aproveitamento num 

componente curricular, são oferecidos cursos especiais para a turma com o objetivo 

de nivelar o conhecimento. Estes cursos podem ser presenciais ou a distância, 

usando o AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem), como no Curso de Atualização 

sobre a última reforma gramatical da Língua Portuguesa. 

e) Grupos de discussão temáticos – oferecidos pelo NAPP, trabalha com alunos que 

apresentam dificuldades ou interesses específicos em relação a um determinado 

tema. 

f) Grupos de resolução de problemas – oferecidos pelo NAPP para uma determinada 

turma que apresenta um problema específico relacionado ao curso e/ou à turma, 

num determinado momento. 

g) Dependência – é uma oportunidade de recuperação do estudante que não obteve 

aprovação nos componentes curriculares/módulos, podendo cursar de uma a duas 

dependências por semestre, de acordo com a suas características, aplicando-se a 

ele as regras de avaliação específicas de cada curso de graduação, respeitadas as 

normas gerais.  São duas modalidades de dependência: 

 

 Dependência regular: ofertada somente nos casos em que o horário escolar do 

semestre ao qual o estudante será promovido o permitir, para que ele possa 

cursar integralmente todas as disciplinas desse semestre, além da dependência 

que estará submetida às mesmas normas do curso regular.  

 

 Dependência em Curso Especial: tem caráter de trabalho independente, com 

realizações pessoais, pelo aluno, e prática pedagógica orientada e 

acompanhada pelo grupo de professores do componente curricular 

correspondente. É realizada por meio de um programa personalizado que consta 

de atividades presenciais e a distância, de caráter teórico e/ou prático, de acordo 

com o componente curricular/módulo, sendo obrigatório o cumprimento de todas 

as etapas propostas pelo programa e vedada apenas a aplicação de provas. 
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h) Tutorial de nivelamento do PET Biomedicina: Os petianos do programa de 

educação tutorial do curdo de graduação de Biomedicina realizam tutoria semanal 

na área de química, matemática, física e biologia para os alunos que necessitam 

de reforço em conteúdos básicos e introdutórios para os componentes curriculares 

do curso: microbiologia, química e bioquímica estrutural, física e biofísica, genética 

e bioestatística.  

 

Ações Individualizadas 

 

a) Acompanhamento individualizado permanente: oferecido, pelo Serviço de 

Supervisão Pedagógica, a todos os alunos, o que permite detectar precocemente 

necessidades de orientação e reforço personalizado, diante das dificuldades 

percebidas em um ou mais componentes curriculares, incluindo orientação 

pedagógica, cursos e atividades especiais, para permitir a progressão. 

b) Acompanhamento individualizado permanente: oferecido pelo Núcleo de 

Supervisão Pedagógica para alunos transferidos, oferecendo oportunidades de 

nivelamento em relação aos alunos da própria IES, por meio de orientação 

pedagógica, cursos e atividades especiais, para permitir a progressão.  

c) Dependência individualizada: oferecida aos alunos em determinados componentes 

curriculares, possibilita a progressão do aluno ao semestre seguinte mesmo que 

este tenha sido reprovado no componente curricular, possibilitando nivelamento. O 

aluno acompanha um programa específico, individualizado, segundo regras pré-

definidas de programa, acompanhamento e avaliação. 

d) Acompanhamento psicopedagógico: oferecido pelo NAPP, permite um 

acompanhamento a portadores de dificuldades de ordem psicológica, psiquiátrica 

ou psicopedagógica, orientando as ações pedagógicas que possibilitem um 

nivelamento específico para este aluno, com o objetivo de permitir sua permanência 

e progressão no curso (item 6.2. – Programa de Apoio Pedagógico e Financeiro 

deste PDI). 

 

5.4.2 Programas de Apoio ao Desenvolvimento Científico, Acadêmico e Esportivo 

 

Com o objetivo de incentivar a participação dos discentes e em eventos científicos, 

estudantis, culturais e esportivos, tais como congressos, jornadas, simpósios, encontros, 

seminários, competições, visitas técnicas, Ligas Acadêmicas, assim como a capacidade de 

realizar, produzir, organizar e gerenciar seus eventos, a EBMSP oferece, a partir de normas 
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estabelecidas, apoio financeiro, material e infraestrutura.  Os discentes solicitam o apoio na 

secretaria acadêmica, que encaminha os requerimentos para avaliação ao setor 

competente. 

 

5.4.3 Ouvidoria  

A Ouvidoria é um meio para que discentes, docentes, colaboradores, usuários e a 

comunidade em geral manifestem opinião sobre os serviços educacionais e assistenciais 

ofertados, que contribui para a solução de problemas e melhoria dos serviços prestados. 

No website, é possível enviar mensagens por meio de formulário específico. Outros canais 

de escuta incluem o Fale Conosco e as Caixas de Sugestões. É gerenciada pelo Núcleo de 

Relacionamento Institucional (RELACI), que emite relatórios sistemáticos para todos os 

setores envolvidos. 

5.5 Programas de Egresso 

A EBMSP se propõe, através desse programa, compreender o impacto da formação 

profissional desenvolvida pela IES na formação de profissionais na área de saúde, 

acompanhando os êxitos e fragilidades em relação às exigências verificadas no mercado 

de trabalho. Por meio dele podem ser identificadas competências complementares 

necessárias à formação oferecida, levando à revisão do seus projetos pedagógicos e 

institucionais, a partir das informações dos egressos. 

As ações institucionais de acompanhamento dos egressos buscam ampliar o 

relacionamento entre a EBMSP e seus ex-alunos, conhecer a qualidade da inserção dos 

mesmos no mercado de trabalho e obter indicadores para a melhoria da qualidade do 

ensino de graduação, além de identificar demandas para oferta de cursos de pós-

graduação e extensão. 

Gerenciado pelo RELACI e em parceria com os Coordenadores de Cursos, o 

programa é responsável por: 

• atualizar o mailing de ex-alunos da instituição. 

• manter registros atualizados dos egressos na IES; 

• administrar o Portal de Ex-alunos da EBMSP por meio de sugestões de pauta para 

área de comunicação, publicação de Oportunidades de Emprego, de envio de newsletters 

informando sobre Oportunidades de Emprego e E-mails Marketing sobre cursos de 

extensão e pós-graduação.  
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• apoiar às coordenações de cursos na realização de encontro de ex-alunos, na 

instituição. 

• realizar pesquisa com ex-alunos dos cursos da EBMSP para identificar a sua atuação 

profissional do ambiente sócio-econômico, como está inserido no mercado de trabalho, 

como tem dado continuidade a sua formação profissional e quais as áreas de conhecimento 

despertam mais interesse nesse grupo no momento de escolher cursos de extensão e pós-

graduação. 

• orientar os ex-alunos para a participação em processos de  recrutamento e seleção 

de vagas no mercado de trabalho; 

• realizar pesquisa com ex-alunos do curso de Medicina para obter indicadores sobre 

a aprovação do egresso da EBMSP em residências médicas. Esses indicadores são 

utilizados pela coordenação do curso para avaliar a qualidade da formação oferecida. 

• atender ao dispositivo legal nº.10.861 de 14/04/2004 ; 

O egresso tem acesso ao Portal do Ex-aluno, através do site da EBMSP,               

(www.bahiana.edu.br/portalexalunos) que oferece  informações  sobre as profissões da 

área de saúde, ofertas de emprego, acesso à publicações, cursos e eventos e links de 

interesse, tais como dos conselhos profissionais. 

Os egressos da EBMSP estão inseridos no mercado de trabalho, com atuação em 

importantes Unidades de Saúde, Públicas e Privadas, além de empresas de diferentes 

setores, Instituições de Ensino, em âmbito local e nacional, além de estarem inseridos na 

própria instituição. 

No quadro docente e técnico-administrativo da EBMSP, atualmente existem um 

expressivo contingente de profissionais egressos da graduação e da pós-graduação da 

instituição, o que denota a confiabilidade na formação desses profissionais e reforça a 

política de responsabilidade social e cidadania da IES. No corpo docente são 130 médicos, 

10 odontólogos, 02 enfermeiros, 20 fisioterapeutas, 03 psicólogos e 11 biomédicos.  

Existem ainda 07 psicólogos no Serviço de Psicologia, 01 enfermeira e 01 médica no 

Recursos Humanos, 02 psicólogos e 01 médico no NAPP, 12 fisioterapeutas na Clínica 

Avançada de Fisioterapia e 05 Terapeutas Ocupacional no Serviço de T.O., totalizando  205 

profissionais formados na Instituição. 

O programa de egressos do curso de Psicologia desenvolve uma importante ação 

para a inserção do profissional no mercado de trabalho e consolidação da sua formação, 

em parceria com o curso de graduação em Psicologia. O egresso tem a oportunidade de 
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atuar, por dois anos, no Serviço de Psicologia do ADAB, sob regime de clínica social,  o 

que implica na cobrança de valores pelo atendimento,  abaixo dos vigentes. Seguindo os 

pilares da prática da Psicologia Clínica, o egresso deve também realizar: supervisão teórica, 

curso de formação e/ou especialização na área clínica e trabalho pessoal (psicoterapia). 

Além da infraestrutura física e administrativa do Serviço, a instituição disponibiliza um 

psicólogo do Serviço para realizar a supervisão do manejo clínico, assegurando, assim, o 

bom desempenho  profissional deste egresso. 

Na Clínica Avançada de Fisioterapia do ADAB, os ex-alunos são contratados como 

pessoas jurídicas, e tem o acompanhamento de profissionais para o desenvolvimento 

profissional. 

 
6. PROGRAMAS DE APOIO ACADÊMICO- PEDAGÓGICO E PSICOPEDAGÓGICO AOS 
DISCENTES E DOCENTES 

 
O Projeto Político Pedagógico da EBMSP contempla programas específicos de apoio 

aos estudantes, tanto na dimensão acadêmica quanto psicopedagógica, inseridos nos 

Núcleo de Supervisão Acadêmico-Pedagógica - NUSP e Núcleo de Atenção 

Psicopedagógico - NAPP.  As estratégias e ações desenvolvidas nos Núcleos dão suporte 

permanente ao processo de ensino e aprendizagem, prestando atendimento individualizado 

e em grupo ao professor e ao aluno.  

Os Núcleos são compostos por equipes especializadas de psicólogos, pedagogos, 

psicopedagogos e psiquiatra que oferecem suporte pedagógico para estudantes, 

professores e coordenadores de curso. 

O NUSP e o NAPP trabalham de forma integrada, em rede, com as coordenações de 

curso, o Serviço Social, as secretarias acadêmicas, com os órgãos colegiados, tais como o 

Conselho de Integração Curricular, Núcleos Curriculares, Conselhos de Série, e setores 

afins. 

 

6.1 Núcleo de Supervisão Acadêmico-Pedagógica - NUSP 

 
O Serviço de Supervisão Acadêmico-Pedagógica foi implantado em 2001, tendo se 

transformado, ao longo do tempo, no Núcleo de Supervisão Acadêmico-Pedagógica 

(NUSP), composto por uma equipe de pedagogos especializados que oferece suporte 

pedagógico para estudantes, professores e coordenadores de curso.  

Os atendimentos são realizados, diariamente, pela equipe presente nas unidades 

acadêmicas. Desenvolve diversas ações e, entre as quais, destacam-se:  

 assessoramento e representatividade pedagógica nos Conselhos de Série;  
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 assessoramento pedagógico aos coordenadores de curso;  

 atendimento aos discentes;  

 atendimento aos docentes;  

 atendimento e deferimento de solicitações de 2ª Chamada;  

 atendimento, acompanhamento e encaminhamento de solicitações acadêmico 

pedagógicas: trancamento, cancelamento, reabertura de matrícula, justificativa de 

faltas;  

 acompanhamento, registro, encaminhamento e devolutiva aos discentes das 

demandas depositadas na caixa de sugestões;  

 acompanhamento dos planejamentos de ensino e de aula;  

 acompanhamento de alunos nos estágios e no internato;  

 participação em projetos interdisciplinares;  

 participação em reuniões acadêmico-pedagógicas;  

 intervenções pedagógicas em parceria com o NAPP e setores afins;  

 participação em eventos institucionais (PROSEF, Novos da BAHIANA, BAHIANA por 

um dia, Mostra Científica e Cultural, Fórum Pedagógico etc.);  

 participação na comissão do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  

 

6.2 Núcleo de Atenção Psicopedagógico - NAPP 

 

A longa trajetória da EBMSP na formação de profissionais de saúde evidenciou a 

importância de cuidar da saúde dos sujeitos que se predispõem a cuidar do outro, tarefa 

esta que, por sua natureza, é mobilizadora. Assim, em 2000, foi criado o NAPP com o 

propósito de promover a saúde mental  da comunidade acadêmica mediante ações 

interdisciplinares preventivas e assistenciais, a partir dos eixos pedagógico e clínico, 

articulados entre si pela perspectiva psicopedagógico. Sua atuação tem como horizonte a 

autonomia do sujeito e o cuidado de si, o que implica dedicar atenção às condições em que 

se dá o processo ensino aprendizagem, tendo em vista o entrelaçamento entre a 

subjetividade e a aprendizagem.  

O NAPP tem por objetivos: 

 assessorar e/ou realizar atividades que favoreçam a relação entre os cursos, visando 

a interdisciplinaridade; 

 promover ações institucionais de caráter científico, cultural e psicopedagógico, em 

parceria com os setores afins da instituição e da comunidade;  

 realizar atendimentos/acompanhamentos clínicos em psicologia, psiquiatria e 

psicopedagogia, individual e/ou em grupo, de acordo com as demandas; 
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 oferecer atendimento focal em Grupos de Reflexão a partir de temas e/ou situações 

apresentadas pelos cursos, seja por estudantes ou por professores. 

 realizar pesquisas a partir das atividades desenvolvidas pelo núcleo nos eixos clínico 

e pedagógico; 

 promover a capacitação contínua dos profissionais que compõem o Núcleo. 

A equipe tem como fundamento principal o diálogo, permitindo a troca e a construção 

coletiva das suas ações, garantindo a diversidade do pensamento na via da 

interdisciplinaridade.  

Visando melhor alcançar seus objetivos, o NAPP estruturou suas atividades em três 

direções:  

 Atendimento Clínico 

A atividade clínica do NAPP consiste na oferta de acompanhamentos e/ou 

atendimentos psicológicos, psicopedagógicos e psiquiátricos a professores e estudantes, 

individuais ou em grupo, conforme as demandas. Podem acontecer mediante 

encaminhamento da supervisão pedagógica, dos coordenadores, dos professores e dos 

colegas estudantes, quer seja uma demanda individual ou de grupo. 

Os atendimentos são gratuitos e referenciados como beneficência, atendendo à 

Responsabilidade Social da Instituição.  

Embora dirigido especificamente para alunos e professores, eventualmente o NAPP pode 

acolher colaboradores. 

 Programa de Acompanhamento aos Cursos  

O Programa de Acompanhamento aos Cursos (PAC) busca assessorar e/ou realizar 

atividades psicopedagógicas de cunho interdisciplinar, desenvolvendo estratégias de 

sustentação e implementação do Projeto Político Pedagógico dos Cursos em consonância 

com o PPI.  

O PAC é constituído pelos seguintes programas: Programa de Assessoria ao 

Coordenador(PASCO), Programa de Assessoria ao Professor (PAP) e Programa de 

Atenção ao Estudante (PAE). 

 Ações Institucionais 

Ações Institucionais buscam estimular a convivência entre os estudantes e 

professores dos diversos cursos da EBMSP, e o fomento da visão multi e interdisciplinar 

no atendimento à saúde, como também promover e apoiar programas de formação 

pedagógica permanente voltados, especificamente, para o corpo docente da Instituição. 
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As Ações Institucionais desenvolvidas e apoiadas pelo NAPP concretizam-se em 

diversos segmentos: Semana do Calouro; Agosto das Artes, Mostra Científica e Cultural; 

PROSEF, Encontro de Colaboradores, dentre outras. 

O NAPP atua em parceria com os diversos segmentos da EBMSP, apoiando a 

formação diferenciada dos profissionais de saúde oferecida ao seu corpo discente, 

legitimando um espaço de atenção à subjetividade, vetor essencial à formação 

humanizada em saúde, sensível às questões sociais e comprometido com a saúde 

integral do sujeitos das suas ações. 

 
6.3 Programa Institucional de Desenvolvimento Docente (PROIDD)  

 
O PROIDD consiste em um programa de formação continuada e educação 

permanente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública e tem como objetivo promover 

o desenvolvimento pessoal e profissional dos docentes. 

‘Vocacionada para a formação na área de saúde, a EBMSP, reconhece a importância 

da contínua atualização e aprimoramento da atuação docente e, através do programa, 

investe na realização de cursos de pós-graduação, de extensão, oficinas, seminários, 

encontros, fóruns pedagógicos, publicações entre outras atividades, visando promover 

oportunidades de desenvolvimento de novas competências didático-pedagógicas, 

ampliando as potencialidades pessoais e a eficiência profissional dos professores. 

A coordenação administrativo-financeira, em função do resultado líquido da 

Instituição, define e provisiona, anualmente, recursos financeiros para subsidiar as 

capacitações institucionais, internas e externas. São concedidas, também, bolsas de 40% 

para cursos do programa de pós-graduação da Bahiana (lato e stricto sensu), além de 

contribuição para participação em programas de internacionalização voltados para a 

formação docente, incentivos e participação em congressos e eventos similares, 

respeitando critérios das políticas de gestão de pessoas e financeira da instituição.  

Diversos professores da EBMSP foram subsidiados em cursos externos para 

capacitação de formadores de docentes, a exemplo do Instituto Faimer, entidade norte-

americana que, em parceria com a Universidade Federal do Ceará, desenvolve um 

programa de especialização com vistas a capacitar docentes para a formação de 

profissionais de saúde em educação, em uma perspectiva multiplicadora. Ações dessa 

natureza, voltadas para a formação de multiplicadores, corroboram a visão da EBMSP em 

ser reconhecida também pela excelência em consultoria. 

O planejamento das capacitações estrutura-se a partir da convergência de dados, 

informações e demandas que apontam os caminhos a serem trilhados na formação 

continuada. Os diversos canais de comunicação da Instituição como caixas de sugestões, 
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ouvidoria, CPA, os fóruns colegiados da área acadêmica, tais como Conselho de Série, 

CIC, NDE, além das reuniões com coordenadores de cursos, diretoria, supervisores 

pedagógicos, secretarias e setores afins, contribuem para a definição das ações anuais do 

programa, com realização de cursos e oficinas de formação docente em grupos operativos, 

PBL, LIBRAS entre outros. 

Contextualizado na política de pessoal da Instituição, que implica em uma relação 

intersetorial alinhada e cooperativa, o PROIDD complementa o mapeamento de suas 

capacitações e ações através dos resultados da Avaliação de Desempenho por 

Competência, metodologia implantada em 2013, pela área de recursos humanos que 

favorece a identificação dos maiores gaps nas competências técnicas e organizacionais 

tanto do grupo docente quanto técnico-administrativo. Nesse sentido, o programa contribui 

para a consolidação da cultura institucional, uma vez que amplia a formação docente 

promovendo a aprendizagem sobre gestão da qualidade, de processos e pessoas, 

prevendo a possibilidade de o docente assumir um cargo ou função de gestão, a exemplo 

da coordenação de cursos ou da gestão de serviços do ADAB. 

O programa proporciona o intercâmbio com outras instituições afins, públicas e 

privadas, nacionais ou internacionais e favorece a inserção do professor nas questões que 

envolvem as políticas, pesquisas e inovações no ensino superior. 

O PROIDD desenvolveu um blog que, hospedado no Portal do Professor, busca 

favorecer a difusão do conhecimento e da informação entre os pares e promover a 

comunicação acadêmico-institucional. 

 

Fórum Pedagógico da Bahiana 

 

O Programa Institucional de Desenvolvimento Docente destaca o Fórum Pedagógico, 

como instância de capacitação docente, de apropriação da cultura institucional, de 

oportunidade de vinculação interpessoal e de articulação profissional e sociocultural.  

O fórum, representado como uma síntese das ações desenvolvidas pelo Programa ao 

longo do ano, possibilita a socialização e a difusão de produções acadêmicas, científicas, 

didático-pedagógicas, tecnológicas, artísticos e culturais dos docentes e promove a 

socialização dos projetos institucionais. 

É considerado um importante momento para o alinhamento da ação docente nos 

cursos com o projeto político-pedagógico institucional e de identificação de demandas para 

a formação continuada. 

Através de oficinas, palestras e vivências coordenadas por docentes da Instituição 

e/ou convidados externos, é possível o compartilhamento de reflexões e avaliações acerca 
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do cenário institucional e a proposição coletiva de novos objetivos, colocando o docente 

como parte ativa da sua própria formação.  

Em dez edições realizadas, o Fórum Pedagógico da Bahiana abordou temas como 

avaliação, metodologias ativas, planejamento, pesquisa, docência, projeto políticos 

pedagógicos, currículo, relação professor-aluno, trajetória institucional entre outros. 

Desde 2010, o evento é aberto para a participação de outras instituições de ensino 

superior e ensino médio, consolidando o intercâmbio de experiência entre os setores. 

A confraternização anual dos professores ocorre nesse evento e constitui-se, ainda, 

como espaço de comemorações, premiações e reconhecimento institucional. Sua 

programação é composta, também, por peças teatrais, apresentações artístico-culturais 

dos professores ou convidados, além de bailes e festas temáticas. 

Em 2011 foi instituído o Prêmio Borboleguim de Ouro, como reconhecimento das ações 

pedagógicas inovadoras e empreendedoras, individuais ou coletivas. 

 
7. FORMA DE ACESSO AO CURSO 

 

O ingresso aos cursos de graduação ministrados pela EBMSP dá-se por meio 

da aprovação obtida no Processo Seletivo Formativo (PROSEF), em substituição ao exame 

vestibular, por candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente. Dá-se 

ainda pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio, pelo processo de transferência 

externa, para alunos regulares de outras instituições que venham a requerer transferência 

para os cursos afins, transferência interna  e portadores de diploma. 

 
7.1  Processo Seletivo Formativo 

 
Exclusividade da IES, o Processo Seletivo Formativo incorpora à etapa de 

provas eliminatórias a oportunidade de vivenciar o dia-a-dia da profissão escolhida. Por 

exemplo, o candidato à vaga do curso de odontologia vai conhecer de perto como funciona 

o procedimento clínico para fazer uma obturação ou mesmo a aplicação de flúor, tudo isso 

trajado e utilizando instrumentos odontológicos. Além disso, neste momento são 

desenvolvidas dinâmicas em grupo, atividades e discussões sobre temas contemporâneos 

sob a ótica do profissional de saúde, sempre com a mediação de professores da instituição. 

Ao invés de valorizar a memorização de conceitos e fórmulas, a EBMSP 

privilegia a vocação, a criatividade e o raciocínio lógico do estudante.  E com a missão de 

preparar profissionais humanistas e socialmente responsáveis para atuar na saúde pública, 

a instituição substituiu em 2008.2 o antigo vestibular pela inovação. 
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Esse processo favorece o autoconhecimento profissional, garantindo ao futuro 

estudante a preciosa chance de compreender com segurança sua vocação e expectativas 

acadêmicas.  

 
7.2  Processo Seletivo – Vagas ENEM 

 
As inscrições  para utilização das notas do Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM), são realizadas na modalidade não presencial, através dos endereços eletrônicos 

divulgados na época. São utilizados os resultados dos últimos 5 anos, devendo o candidato 

informar o seu número de inscrição para que seja realizada a consulta junto ao INEP. 

 

7.3  Transferência Externa 
 

Estudantes da área de saúde de outras instituições de ensino superior poderão 

solicitar a transferência para os cursos da BAHIANA, exceto para o de Medicina. Os 

candidatos às vagas remanescentes deverão se inscrever na secretaria geral, onde serão 

orientados sobre o processo. Os candidatos serão avaliados por meio de análise da matriz 

curricular do curso da instituição de origem e de avaliação de conhecimentos. No caso de 

aprovação, o estudante começará uma nova jornada acadêmica na Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública.   

 
7.4  Transferência Interna 

 

Os alunos de Biomedicina, Enfermagem, Fisioterapia, Odontologia, Psicologia e 

Terapia Ocupacional que desejarem mudar de curso, caso haja vagas, poderão fazê-lo por 

meio de transferência interna, tendo como referência as Normas para o processo de 

transferência de alunos para os diversos cursos da Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública.   

Apenas os estudantes matriculados nos cursos de Biomedicina, Enfermagem, 

Fisioterapia e Odontologia que ingressaram a partir do PROSEF 2010.1 podem participar 

do PROSETIN (Processo Seletivo de Transferência Interna para o Curso de Medicina), 

atendendo aos requisitos dispostos nas normas citadas acima e às cláusulas estabelecidas 

nos respectivos editais de divulgação dos processos de transferência internos. 

 
7.5 . Portador de Diploma  

 
Portadores de diploma poderão candidatar-se a vagas nos cursos de graduação da 

BAHIANA, exceto no de Medicina. A seleção acontece por meio de entrevista e análise da 
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documentação, pelo coordenador do curso de referência. Os candidatos deverão realizar 

inscrição na secretaria geral que fará a orientação sobre o processo. 

 
8. INFRA-ESTRUTURA 

 
8.1  Sistema de Bibliotecas  
 

A EBMSP mantém em sua rede de bibliotecas localizadas nas unidades acadêmicas 

de Brotas e Cabula um sistema integrado de comunicação que torna mais eficiente a 

consulta ao seu grande acervo bibliográfico, disponibilizando, assim, toda a coleção 

didática, científica e especializada da Instituição para a comunidade acadêmica com muita 

praticidade. O sistema de bibliotecas proporciona serviços de informação científica, 

tecnológica e especializada dando suporte informacional às bibliografias curriculares com 

o objetivo de subsidiar os processos de ensino, pesquisa e extensão. Além disso, valorizam 

o conceito de responsabilidade social ao abrir um espaço à comunidade externa para 

leitura, pesquisa e convivência. 

 

Horário de Funcionamento 

 

Período letivo  

• Unidade Acadêmica Brotas - Segunda a sexta-feira das 7h às 20h (ininterrupto) e 

sábado das 8h às 12h. 

• Unidade Acadêmica Cabula - Segunda a sexta-feira das 7h às 18h (ininterrupto) e 

sábado das 8h às 12h. 

 

Período de férias acadêmicas 

Segunda a sexta-feira das 7h às 18h (ininterrupto) e sábado das 8h às 12h. 

 

8.1.1 Acervo Bibliográfico 

 

Todo o acervo é gerenciado através do SAGRES-ACERVO, uma ferramenta moderna 

que conta com os recursos da tecnologia para administrar, simultaneamente, milhares de 

títulos disponíveis nas bibliotecas da EBMSP.  

O acervo bibliográfico é formado por livros; periódicos científicos estrangeiros e 

nacionais; jornais e revistas; folhetos; teses e dissertações; monografias; multimídia; bases 

de dados; obras de referência como enciclopédias, dicionários, manuais, catálogos, normas 

técnicas, entre outros. A catalogação é feita com base nos padrões do Código de 
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Catalogação Anglo – Americano (AACR2) e a classificação de acordo com o sistema de 

Classificação Decimal Universal (CDU).  

 

Quantificação do Acervo 

 

Com o constante avanço do conhecimento nas diversas áreas do saber, realiza-se 

uma política de atualização do acervo, para garantir o dinamismo do planejamento 

acadêmico, visando o crescimento qualitativo e quantitativo, disponibilizando, ainda, para a 

comunidade acadêmica, o acesso ao Portal de periódicos da CAPES com mais de 37 mil 

títulos com texto completo, 126 bases referenciais, 11 bases dedicadas exclusivamente a 

patentes, além de livros, enciclopédias e obras de referência, normas técnicas, estatísticas 

e conteúdo audiovisual. 

 
Planilha de Acervo da Biblioteca da Unidade Acadêmica Brotas 

 

UNIDADE ACADÊMICA BROTAS 

ACERVO POR ÁREA 
DO CONHECIMENTO 

Livro 
Título 

Livro 
Exemplar 

Periódicos Multimídia 

Ciências Biológicas 243 2.738 04 19 

Ciências da Saúde 13.530 30.213 148 1.245 

Ciências Exatas e da 
Terra 

25 162 - 2 

Ciências Humanas 2.920 10.804 19 63 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

643 1.264 04 27 

Linguística, Letras 65 128 - 27 

TOTAL 17.426 45.309 175 1.383 
  Fonte: Sistema SAGRES – ACERVO. 

 
Planilha de Acervo da Biblioteca da Unidade Acadêmica Cabula 

 

UNIDADE ACADÊMICA CABULA 

ACERVO POR ÁREA 
DO CONHECIMENTO 

Livro 
Título 

Livro 
Exemplar 

Periódicos Multimídia 

Ciências Biológicas 492 3.216 18 38 

Ciências da Saúde 5. 064 12.719 22 268 

Ciências Exatas e da 
Terra 

34 269 - - 

Ciências Humanas 166 883 - 2 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

186 277 01 2 

Linguística, Letras 67 252 - 31 

TOTAL 6.009 17.616 41 341 
Fonte: Sistema SAGRES - ACERVO. 
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Acesso ao Acervo  

 

O acesso ao acervo bibliográfico é informatizado via web através do acervo on-line 

que permite consulta por autor, título e assunto, assim como reserva, renovação, verificação 

e cancelamento de reserva de materiais de débitos. O acesso também pode ser feito 

através dos terminais de consulta e nas estantes. 

 

8.1.2 Serviços e Produtos 

 

O Sistema Integrado de Bibliotecas disponibiliza os serviços na modalidade presencial e 

virtual: 

 

Modalidade Presencial 

 

Programa de Capacitação de Usuários 

Tem o objetivo de oferecer à comunidade acadêmica os conhecimentos necessários para 

a busca e o uso dos recursos de informação.  

Atendimento ao Usuário 

O serviço é focado no atendimento às necessidades informacionais do usuário, tais como: 

auxiliar na localização do material bibliográfico, nas consultas aos catálogos; instruir quanto 

ao uso das normas da biblioteca e apoiar nas atividades de pesquisa acadêmica.   

Visita Guiada 

A visita guiada, que faz parte do calendário das atividades de recepção aos calouros, é 

realizada por um bibliotecário e consiste em um breve passeio pelas dependências da 

biblioteca, com o objetivo de familiarizar os alunos quanto ao ambiente físico, tipo de 

acervo, direitos e deveres que devem ser assumidos pelo usuário; produtos e serviços 

oferecidos; apresentação sobre as bases de dados e seu manuseio, bem como sobre a 

organização e funcionamento geral da biblioteca. 

Orientação na Elaboração e Normatização de Trabalhos Técnicos-Científicos 

Serviço realizado por bibliotecários para assegurar a padronização das publicações 

institucionais, estabelecendo parâmetros que propiciem o aumento de sua qualidade, 

quanto à organização e à elaboração dos trabalhos científicos. Recomenda-se a adoção e 

utilização das normas para referência bibliográfica segundo a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas ABNT e o estilo VANCOUVER.  

http://www.bu.ufsc.br/framerefer.html
http://www.bu.ufsc.br/framerefer.html
http://www.bu.ufsc.br/ccsm/vancouver.html
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Orientação no Uso de Fontes e Ferramentas Online de Acesso à Informação 

Serviço que visa orientar o uso das fontes e ferramentas na área de abrangência, 

estratégias de pesquisa e processamento dos resultados obtidos (refinamento, impressão, 

gravação e envio por e-mail). 

Orientação no Uso do Portal de Periódicos da CAPES 

Serviço que visa orientar o uso dos recursos disponíveis para pesquisa com a utilização 

das ferramentas: meta busca, busca por base, busca por periódicos e meu espaço. 

Identidade Estudantil 

Os alunos de graduação e pós-graduação são cadastrados no momento do ingresso nos 

cursos, devendo retirar a 1ª via da identidade estudantil nas suas respectivas secretarias 

acadêmicas. Em caso de perda ou extravio, o aluno poderá solicitar, mediante pagamento, 

uma 2ª via. Essa solicitação, independentemente do curso, poderá ser feita em qualquer 

secretaria das unidades acadêmicas, onde também deverá ser retirada. 

Serviços de Empréstimo 

O serviço de empréstimo é de uso exclusivo dos alunos, professores e funcionários 

cadastrados, condicionado à apresentação da carteira de identificação estudantil ou crachá 

de identificação funcional para a retirada, devolução e renovação de títulos. Não poderá 

utilizar o serviço de empréstimo o usuário que não estiver de posse desses documentos. A 

retirada também não será permitida àquele que estiver em atraso na devolução de alguma 

publicação ou com multa pendente. A quantidade de material a ser emprestado varia de 

acordo com a categoria de usuário: alunos de graduação, pós-graduação e funcionários - 

2 volumes; professores e monitores - 3 volumes. O tempo de permanência é de oito dias 

para o período letivo e de 15 durante as férias acadêmicas. 

Bônus para Empréstimo 

O usuário que entregar o(s) título(s) antes da data de devolução estabelecida acumulará 

bônus de acordo com a sua antecipação. A cada 30 bônus será permitida a retirada 

adicional de um livro. 

Devolução 

O material retirado por empréstimo deverá ser devolvido única e exclusivamente no balcão 

de empréstimo, portanto, não serão considerados entregues aqueles que forem deixados 

nas mesas, balcões e estantes da biblioteca. No momento da devolução, o usuário receberá 

um canhoto que comprova o recebimento do material e contém seu total de bônus. Esse 

canhoto deverá ser mantido em lugar seguro, pois será de grande importância no 

surgimento de qualquer tipo de dúvida. Em caso de atraso, o usuário arcará com multa por 

dia e volume emprestado. Na ocorrência de perda, extravio ou qualquer dano físico ao 
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material, deverá ser realizada a reposição por outro exemplar - edição igual ou superior - 

ou similar a ser indicado, quando se tratar de obra esgotada. 

Empréstimos entre Bibliotecas 

Serviço que permite o empréstimo de materiais informacionais entre bibliotecas de 

instituições públicas, privadas e sem fins lucrativos. O prazo de empréstimo é determinado 

pela biblioteca fornecedora da publicação, sendo imprescindível a devolução da obra no 

prazo estabelecido. Para a efetivação do empréstimo entre bibliotecas, é essencial a 

apresentação do formulário de EEB - EBMSP, devidamente preenchido e 

assinado/carimbado pelo bibliotecário com o respectivo CRB, no momento da retirada das 

publicações. 

Catalogação na Publicação 

O serviço de catalogação na publicação é uma catalogação prévia, ou seja, o tratamento 

dos dados físicos e bibliográficos da obra antes de sua publicação/distribuição. Esse serviço 

visa assegurar um melhor conhecimento do que é publicado pela EBMSP e, 

simultaneamente, proporcionar sua rápida e pertinente disponibilização em nossas 

bibliotecas. A elaboração da ficha catalográfica é realizada por bibliotecários através das 

normas internacionais de catalogação Anglo-American Cataloging Rules (AACR2).  

Comutação Bibliográfica 

Serviço de fornecimento de documentos especializados em ciências da saúde feito através 

do Serviço Cooperativo de Acesso a Documentos (SCAD) que tem por objetivo prover 

acesso a documentos exclusivamente para fins acadêmicos e de pesquisa, respeitando 

rigorosamente os direitos do autor. Esse serviço é coordenado pela BIREME com a 

cooperação das bibliotecas integrantes da rede BVS. 

Reprografia 

O setor de reprografia atende às necessidades dos usuários no que diz respeito às cópias 

de obras do acervo, respeitando os direitos autorais Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

Guarda-volumes 

O usuário deverá solicitar as chaves dos guarda-volumes, no balcão de atendimento e 

assinar o formulário de controle de chaves. O guarda-volumes destina-se exclusivamente 

a guardar pertences dos usuários durante a sua permanência na biblioteca. A chave do 

escaninho é de responsabilidade do usuário, ficando em sua posse durante a permanência 

na biblioteca, que não se responsabiliza por valores ou objetos lá deixados. 

 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9610.htm
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Modalidade Virtual 

 

A modalidade virtual, realizada através do Portal do Aluno é um dos links de serviços 

disponibilizados no site da EBMSP: <www.bahina.edu.br>, o qual será muito útil durante a 

sua vivência acadêmica. Ele disponibiliza informações acadêmicas e os serviços do sistema 

de bibliotecas, tais como: renovação de empréstimos; inserção e exclusão do nome em 

listas de reservas; consultas ao acervo (pesquisa por autor, assunto e título); assim como 

verifica as pendências (atrasos e multas).   Caso ainda não tenha a senha ou esteja 

enfrentando problemas de acesso, o aluno deverá acessar o Portal do Aluno, clicar em 

“Esqueci minha senha”, informar o e-mail institucional e o portal, então, enviará 

automaticamente uma nova senha. Para evitar problemas de acesso, é conveniente utilizar 

os navegadores: Internet Explorer e ou Mozilla Firefox.  

Consulta ao Acervo 

O serviço é disponibilizado através do Portal do Aluno, podendo ser consultado por: autor, 

título e assunto, com o auxílio dos conectores (e/ou) ou não, nos acervos das bibliotecas 

das unidades acadêmicas. Ao clicar na obra desejada, obtém-se ainda: indicação de 

volume; total de exemplares; total de exemplares livres; total de reservas e a possibilidade 

de inserir o nome na lista de reserva da obra. 

Consulta de Empréstimos 

O leitor poderá consultar seus empréstimos via web, caso não tenha impedimento, tais 

como: multas, atrasos ou lista de reserva. 

Consulta de Materiais Pendentes 

O leitor, através dessa consulta, verificará pendências em seu nome, tais como: atrasos de 

empréstimos ou multas pendentes, visando solucioná-las, voltando a habilitar-se aos 

serviços da biblioteca.   

Reserva 

O leitor tem a possibilidade de inserir ou excluir o seu nome em 10 listas de reservas, via 

web. O serviço obedece à ordem cronológica em que foram efetuadas e, quando o material 

reservado estiver disponível, o sistema enviará um aviso por e-mail. A obra ficará reservada 

pelo prazo de 48 horas e, caso não seja retirada nesse prazo, será disponibilizada ao leitor 

seguinte ou retornará à estante. Ao efetuar o empréstimo da obra reservada, se o seu nome 

constar na lista de reserva dessa mesma obra, em outras bibliotecas, será excluído 

automaticamente.  

Renovação de Empréstimo 

A renovação de empréstimo poderá ser realizada via web, serviço que fica limitado por, no 

máximo, três vezes consecutivas, caso o leitor não tenha impedimento (multas, atrasos ou 

http://www.bahina.edu.br/
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lista de reservas), sendo obrigatório que a quarta renovação subsequente seja requerida 

pessoalmente no balcão de atendimento da biblioteca, mediante apresentação do 

exemplar. 

 

8.1.3 Recursos Tecnológicos 

 

Rede sem Fio – EDURoam (Education Roaming) 

É um serviço de mobilidade global desenvolvido para a comunidade de educação e 

pesquisa. Por meio do eduroam, estudantes, pesquisadores e equipe das instituições 

participantes obtêm acesso à Internet na rede sem fio de sua unidade acadêmica e também 

quando visitam as instituições parceiras no Brasil e no exterior usando a mesma 

configuração em seu laptop, tablet ou smartphone. 

Acesso Remoto ao Portal CAPES 

Serviço provido pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP), para acesso remoto ao 

Portal de periódicos da CAPES, através da Comunidade Acadêmica Federada (CAFe). Na 

prática, alunos, professores e pesquisadores da EBMSP podem acessar o conteúdo 

assinado pela CAPES de qualquer lugar, por meio do usuário e senha de rede fornecidos 

pela EBMSP, sem precisar realizar cadastramento nem configurar o seu navegador web. 

Na CAFe, cada instituição funciona com uma Provedora de Identidade, sendo responsável 

por autenticar e fornecer informações de seus usuários para os serviços autorizados 

oferecidos. 

CAPES WebTV 

É um serviço ofertado em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Níveo Superior (CAPES) e consiste na divulgação de informações científicas por meio de 

um monitor de televisão instalado nas bibliotecas, que tem por objetivo difundir notícias e 

informações próprias da CAPES, com destaque para tópicos sobre a avaliação de cursos, 

editais de fomento à pesquisa, bolsas no país e no exterior, cooperação internacional, 

treinamento de usuários do Portal Periódicos Capes, além de reservar um espaço para a 

EBMSP publicar notícias a sua comunidade local. 

Videoconferência 

É uma tecnologia que proporciona a pessoas situadas geograficamente distantes 

participarem de uma mesma reunião simultaneamente, de forma que todos os participantes 

possam se encontrar face a face através da comunicação audiovisual, em tempo real, e 

possam dialogar entre si. 
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Tecnologia Assistiva para pessoas com deficiência visual 

Computadores com software DOSVOX, sistema computacional para leitura de tela, 

baseado no uso intensivo de síntese de voz, que se destina a facilitar o acesso de 

deficientes visuais aos computadores. 

Estação Multimídia 

Microcomputadores com acesso à Internet e Intranet, para possibilitar consulta ao acervo 

da biblioteca, pesquisa em base de dados, biblioteca virtual, portal do aluno, portal de 

periódicos etc. 

  Fonte: Núcleo de Tecnologia da Informação - NTI 

 

Integração com Redes Cooperativas 

 BIREME – Biblioteca Regional de Medicina 

É um portal composto por fontes de informação em ciências da saúde para atender 

às necessidades técnico-científicas de profissionais e estudantes da área.  Permite 

a pesquisa em bases especializadas como: BVS Ciência e Saúde: Enfermagem, 

Psicologia, Odontologia.  

 CAFe – Comunidade Acadêmica Federada 

A EBMSP é integrante da Comunidade Acadêmica Federada que reúne instituições 

de ensino e pesquisa brasileiras. Através da CAFe, um usuário mantém todas as 

suas informações na instituição de origem e pode acessar serviços web oferecidos 

pelas instituições que participam da federação. 

 ReBAP – A Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia 

A EBMSP coopera com a ReBAP, que contribui para o desenvolvimento da 

psicologia no Brasil e na América Latina, através da promoção do uso da informação 

técnico-científica na área. 

 RAEM – Rede de apoio à Educação Médica 

As bibliotecas da EBMSP fazem parte da equipe local da RAEM, iniciativa da 

Associação Brasileira de Educação Médica - ABEM, que tem como objetivo facilitar 

os contatos entre instituições, pesquisadores, professores e alunos nos assuntos de 

educação médica e fomentar sua produção científica, bem como nas áreas 

correlatas. 

 

 

SISTEMAS INTEGRADOS DE BIBLIOTECAS 

COMPUTADORES 
Unidade 

Acadêmica Brotas 
Unidade Acadêmica 

Cabula 

Computadores para pesquisa 15 22 

Computadores para o atendimento 08 07 
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8.1.4 Espaços Físicos 

 

A integração entre o bibliotecário e o arquiteto possibilita a distribuição dos espaços 

levando-se em conta a área de armazenamento, ou seja, o local do acervo; a área de 

atividade (sala de estudo individual e em grupo); espaços dos leitores de acordo com a 

percentagem de usuários simultâneos, espaços dos colaboradores e as rotinas dos 

serviços da biblioteca, a área de circulação e a previsão do crescimento progressivo e seu 

melhor aproveitamento para futuras ampliações, visando sempre os usuários, inclusive os 

portadores de necessidades especiais, os equipamentos e exigências ambientais.  

O acervo bibliográfico encontra-se em boas condições de armazenamento, ar 

condicionado com controle da temperatura, desumidificadores, que asseguram a boa 

conservação do acervo; iluminação adequada, sinalização bem definida, sistema de 

segurança com câmeras e extintores de incêndio. Realiza-se a conservação preventiva do 

acervo bibliográfico periodicamente, através do monitoramento das condições ambientais, 

higienização, procedimentos de manutenção que identificam os fatores que danificam o 

acervo.  

As bibliotecas são compostas dos seguintes espaços:  

Setor de empréstimo – É de uso exclusivo dos alunos, professores e colaboradores 

cadastrados, condicionado à apresentação da carteira de identificação estudantil ou crachá 

de identificação funcional para a retirada, devolução e renovação de títulos. 

Setor de consulta – O setor de consulta pode ser utilizado pela comunidade interna e 

externa. Ele possibilita consulta a livros, monografias, teses, dissertações, publicações 

periódicas, obras de referências, material audiovisual para consulta local, mediante 

apresentação da identidade estudantil ou crachá funcional. No caso da comunidade 

externa, é exigido um documento de identificação com foto. Para ter acesso ao setor, o 

usuário deverá utilizar obrigatoriamente o guarda-volumes, solicitando a chave no balcão 

de atendimento. O tempo de utilização do escaninho limita-se ao tempo em que o usuário 

permanece no setor. Em caso de infração, o fato será comunicado pelo sistema de 

bibliotecas à coordenação de curso ou à direção da EBMSP, para adoção das providências 

administrativas e disciplinares adequadas ao evento. 

Sala de Leitura e estudo individual – Sala com cabines e computadores para estudo 

individual e leitura, disponibilizada para a comunidade acadêmica e a externa. 

Salas de estudo em grupo – A sala de estudo em grupo é disponibilizada exclusivamente, 

para grupo de estudo. O acesso à sala, será por ordem de chegada. Não é permitido deixar 

os pertences como forma de reserva. Em caso de infração, o fato será comunicado pelo 
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sistema de bibliotecas à coordenação de curso ou à direção da EBMSP, para adoção das 

providências administrativas e disciplinares adequadas ao evento. 

Sala de Videoconferência – A sala de videoconferência é disponibilizada à comunidade 

acadêmica para recepção e transmissão de SIGs, palestras, eventos nacionais e 

internacionais, defesas de tese, conferências etc. 

Sala para Bibliotecário – Espaço é utilizado para administração de recursos especializados 

para os usuários. O espaço físico é adequado, com mobiliário flexível que permitem a 

utilização para pequenas reuniões.  

Sala de Processamento Técnico – Espaço utilizado para o processamento técnico do 

acervo bibliográfico: análise, seleção, tombamento, etiquetagem e cadastramento de todos 

os materiais que compõem o acervo. 

Videoteca – Salas equipadas com TV, aparelho de DVD e vídeo, onde os alunos podem 

ver seus trabalhos, programas e filmes indicados pelos professores. 

Espaços para Exposições – A biblioteca disponibiliza para a comunidade interna, espaços 

para exposições temporárias. Essas exposições devem estar vinculadas diretamente aos 

objetivos pré-estabelecidos, relacionados com o exercício de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. 

Descrição da Organização do Espaço Físico da Biblioteca UAB 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Departamento de Infraestrutura da EBMSP 
 

          Descrição da Organização do Espaço Físico da Biblioteca UAB 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Área - Térreo m² 

Recepção/Estar 98,59 

Circulação 10,20 

WC Masculino 3,92 

WC Feminino 4,39 

Atendimento/Recepção  61,20 

Sala de Leitura com cabines para estudo individual 01 46,40 

Sala de estudo em grupo 01 8,57 

Videoteca 01 /Sala de estudo em grupo 8,43 

Sala da Bibliotecária  13,72 

Sala de Processo técnico  9,67 

Setor de empréstimo /Acervo de empréstimo  143.06 

Total 408,15 

Área – 1º Andar m² 

Circulação 40,28 

WC Masculino 9,77 

WC Feminino 8,81 

Videoteca 02 /Sala de estudo em grupo 9,85 
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Fonte: Departamento de Infraestrutura da EBMSP 

 
                 
Descrição da Organização do Espaço Físico da Biblioteca UAC 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Departamento de Infraestrutura da EBMSP 

 
 

8.2 Laboratórios de Ensino  

 
Os Laboratórios de Ensino são os espaços físicos dinamizados e modernos, onde se 

desenvolvem, prioritariamente, atividades práticas acadêmicas relacionadas com os cursos 

de Graduação e Pós-graduação ofertados pela Escola Bahiana de Medicina e Saúde 

Pública (EBMSP). A Unidade Acadêmica Brotas conta com 06 laboratórios e 01 sala de 

apoio técnico e a do Cabula com 17 laboratórios, 01 sala de apoio técnico e 01 sala de 

cubas para peças anatômicas. 

Tendo em vista a importância das atividades experimentais, tanto para formação a 

partir conceitos científicos, os laboratórios da EBMSP apresentam estrutura física completa 

Sala de estudo em grupo 02 10,03 

Sala de estudo em grupo 03 10,09 

Sala de estudo em grupo 04 10,15 

Sala de Leitura com cabines para estudo individual 02 92,90 

Setor de Reprografia 14,23 

Setor de consulta/Acervo de consulta 50,79 

Total 256,90 

Área m² 

Atendimento/Empréstimo 14,43 

Acervo de empréstimo 81,94 

Setor de consulta com cabines para estudo 
individual e reprografia /recepção 

141,76 

Área para pesquisa on-line/circulação 184,64 

Sala de estudo em grupo 01 12,38 

Sala de estudo em grupo 02 12,38 

Sala de estudo em grupo 03 6,06 

Sala de estudo em grupo 04 6,06 

Sala de estudo em grupo 05 6,06 

Sala de estudo em grupo 06 6,06 

Sala de videoconferência 46,58 

Setor de estudo individual 01 16,68 

Setor de estudo individual 02 16,68 

Sala de leitura 50,58 

Sala da Bibliotecária 15,42 

Sala de Processo técnico 13,74 

Total 863,35 
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para atender atividades experimentais específicas ou multidisciplinares. As dimensões dos 

laboratórios permitem aulas experimentais com 30 (trinta) alunos. Todos os espaços são 

dotados de um eficiente sistema de refrigeração e recursos tecnológicos como kit multimídia 

(computador e projetor de imagens) e acesso à Internet, com fio e sem fio.  

Os mobiliários e bancadas são adequadas às características e propósitos de cada 

laboratório. Os equipamentos ofertados atendem os objetivos dos componentes 

curriculares experimentais de cada curso.  Sendo um ponto de abordado nas reuniões 

docentes semestrais, bem como através de entrevistas com os discentes e coordenadores 

dos cursos.  

Os laboratórios são dotados de salas de apoio reservadas à equipe técnica que presta 

suporte e abrigam os principais insumos e alguns equipamentos. Toda gestão e 

organização dos laboratórios de ensino é realizada nesse espaço. A comunicação entre os 

laboratórios e sala de apoio é realizada por um ramal direto, através de um interfones 

distribuídos por todos os espaços das Unidades Acadêmicas, pois esse é o principal meio 

de comunicação entre o docente e os técnicos ou auxiliares de laboratório.  

A sala de cubas de peças anatômica é composta por 06 cubas apropriadas para 

conservação de peças e cadáveres humanos utilizados com fins didáticos. A sala apresenta 

sistema de refrigeração e amplo espaço para execução das atividades do embalsamador, 

de acordo com as normas de biossegurança, visando o bem estar dos colaboradores e do 

meio ambiente.  

Os itens de segurança (chuveiro de emergência, lava-olhos, extintores, etc.) estão 

distribuídos conforme a natureza e necessidade de cada laboratório ou dependência de 

suporte. Esses itens são inspecionados regularmente pelo técnico de segurança do 

trabalho, a fim de atendar às normativas em vigor. 

A Instituição apresenta condições de acesso aos laboratórios a para portadores de 

necessidades especiais, entretanto, nem todos os espaços estão adaptados à atender esse 

público. Assim, como são espaços multiusuários relocamos o componente curricular caso 

haja uma necessidade de acessibilidade por parte de algum docente ou discente, para 

garantir que todos sejam incluídos integralmente no processo de construção do saber. 

A limpeza dos pisos dos laboratórios é feita pelo Setor de Higienização. Os técnicos 

ficam responsáveis pela limpeza das bancadas, dos equipamentos e conservação de toda 

a infraestrutura dos laboratórios.     

A organização administrativa dos laboratórios de ensino e dependências de suporte é 

realizada por uma equipe própria que conta com 01 coordenador de laboratório, 01 

supervisor de laboratório, 05 técnicos de laboratório, 01 embalsamador e 07 auxiliares de 

laboratório. O serviço está vinculado à Coordenação de Pesquisa e Inovação, a qual realiza 
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periodicamente encontros para discutir inovações de suporte pedagógicos, bem como 

propicia uma interação com os pesquisadores institucionais para troca de saberes e 

melhoria continua das práticas.  

A execução das atividades pelo corpo técnico leva em consideração o nível de 

formação e descritivo funcional de cada colaborador. Todos possuem um enquadramento 

funcional que permite o acompanhamento das atividades, bem como progressões 

profissionais. São distribuídos nas duas unidades acadêmicas de acordo com as demandas 

pedagógicas e cumprem a jornada de trabalho prevista pela legislação.  

Anualmente, é realizado um encontro de colaboradores de laboratórios para propiciar 

atualização em temáticas correlatas a atuação, bem como a visitação a museus e ou 

estabelecimentos culturais de nossa cidade. Assim o corpo é técnico é submetido a um 

processo de atualização dos conhecimentos específicos, além de treinamentos 

institucionais, que objetivam aperfeiçoar as características técnicas e organizacionais dos 

colaboradores.  

O fluxo das atividades é estruturada com base na programação encaminhada pelos 

docentes no início de cada período letivo (semestre). A programação detalha os insumos, 

equipamento e disposição espacial do ambiente laboratorial necessário para a realização 

da aula (via formulário próprio do setor). Assim, existe uma maximização dos insumos e 

espaços físicos e, sobretudo, o compartilhamento dos equipamentos, de forma à possibilitar 

a utilização de todos os ambientes por todos os cursos da EBMSP. 

Todas as atividades realizadas nos laboratórios de ensino estão amparadas na 

portaria institucional que regulamenta a Comissão de Biossegurança e Controle de Infecção 

Relacionada a Serviços de Saúde e Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no 

Trabalho do Mistério do Trabalho.  

 
8.2.1 Laboratórios de Habilidades 
 

Para atingir os objetivos deste PPC, com relação à apreensão de habilidades e 

competências no campo prático, as atividades de laboratório foram dimensionadas com 

robustez. Os componentes curriculares com natureza prática são ministrados em 

Laboratórios de Ensino aparelhados com os equipamentos necessários para a 

compreensão dos conteúdos e treinamento das habilidades relacionadas. 

Dentro de uma filosofia de sustentabilidade, os Laboratórios foram planejados como 

unidades multiuso, se prestando como ambientes para a execução de atividades práticas 

de diferentes matérias. Essa simultaneidade é possível a partir de um planejamento 

rigoroso da participação de cada componente curricular nos espaços físicos relacionados. 
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Um setor específico, gerencia e organiza a disponibilidade de equipamentos, instrumentais, 

materiais e apoio técnico necessário para cada aula planejada. 

Dentre os laboratórios de habilidades que servem ao curso de Biomedicina, 

destacam-se os seguintes: Laboratórios de Anatomia Humana 1 e 2, Laboratório de 

Microscopia, Laboratório de Ciências Químicas, Físicas e Biológicas, Laboratórios de 

Ciências Clínicas I e Laboratório de Ciências Clínicas II. Estas unidades estão equipadas 

com a estrutura necessária para a oferta das aulas práticas de todas os componentes 

curriculares do curso. Essa estrutura consta de Bancadas, bancos, pias, itens de 

segurança, climatização e iluminação, pontos de força com voltagens adequadas e 

equipamentos diversos tais como: Espectrômetro de chama, Espectrofotômetros, 

pHgâmetros, centrífugas, estufas microbiológicas e para cultivo de tecidos, botijões de 

nitrogênio líquido, para a criopreservação de células e tecidos, microscópios ópticos, 

estereoscópicos e invertidos, analisador de fluxo, balanças analíticas de precisão, cabines 

de fluxo laminar, autoclave, refrigeradores e feezers, peças anatômicas artificiais e naturais, 

cadáveres e esqueletos, lâminas fixadas de diversas matérias, contador de colônias de 

bactérias, vidrarias em geral, mufla, destiladores, agitadores magnéticos, cubas de 

eletroforese, termociclador, transiluminador de UV, micro-ondas, pipetadores e 

micropipetadores, aquecedores, dentre outros. 

 
8.3 Espaços de Pesquisa 
 

Dentro da ambiência de pesquisa na EBMSP, a instituição conta com 31 grupos de 

pesquisas cadastrados no CNPq e diversos espaços estruturados para a realização das 

pesquisas institucionais e interinstitucionais e, entre eles, destacam-se: 

 Núcleo de Biotecnologia, Bioprospecção e Propriedade Intelectual (NBBio): 

O núcleo tem como principal objetivo prospectar substâncias sintéticas ou naturais 

quanto ao potencial biotecnológico com ação: antitumoral, antioxidante, antiparasitária, 

antinociceptiva, antimicrobiana e compreensão dos efeitos/mecanismos bioredox sobre 

sistemas biológicos. Dentro desse racional, o enfoque do grupo está voltado para 

prospecção de novas moléculas, mediante a identificação e modulação de vias metabólicas 

seletivas. 

O grupo também é vocacionado para as temáticas correlatas à área da propriedade 

intelectual, sobretudo, inovação tecnológica para o desenvolvimento de bioprodutos. Além 
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das atividades de pesquisa, o núcleo desenvolve atividades de extensão e prestação de 

serviço de consultoria especializado em empresas públicas e privadas. 

Laboratório de Bioquímica dos Orgânulos Celulares: 

O laboratório objetiva o desenvolvimento de produtos tecnológicos voltados, 

principalmente, para kits diagnósticos de doenças crônicas e infecciosas utilizando 

conhecimentos da área de bioquímica, principalmente da enzimologia. Ademais, 

desenvolve pesquisas dentro dos seguintes temas: estudos físico-químicos do 

compartimento lisossômico e lisossomotropismo, metabolismo mitocondrial, bioquímica dos 

processos inflamatórios e do diabetes, além de estudos da nutrição e da fisiologia dos 

vegetais. 

 

Centro de Atenção ao Assoalho Pélvico (CAAP): 

O centro tem como finalidade o gerenciamento, desenvolvimento, aplicação e 

avaliação de processos, serviços e produtos que facilitem a assistência dos profissionais 

de saúde na área de atenção a disfunções cinético-funcionais pélvicas, inclusive no ciclo 

gravídico-puerperal. O centro é composto por uma equipe multiprofissional que tem como 

objetivo a pesquisa com atividades ligadas à docência e a assistência na temática que o 

denomina. As suas atividades estão voltadas para a prevenção, diagnóstico e tratamento 

das doenças pélvicas e sistêmicas que se correlacionam. 

 

Laboratório de Tecnologias Assistidas: 

Objetiva estudar as alterações clínicas e patológicas das doenças do aparelho 

locomotor. Dedica-se especialmente a pacientes portadores de necessidades especiais 

desenvolvendo órteses e dispositivos auxiliares para lhes possibilitar uma vida 

independente e sua inclusão social. 

Laboratório de Biomateriais: 

O laboratório tem como objetivo estudar aspectos relacionados à etiopatogênese das 

doenças periodontais e peri-implantares, avaliando a participação de variáveis 

microbiológicas, imunológicas, clínicas e epidemiológicas, importante campo de estudo nas 

áreas de periodontia e implantodontia. Estuda também a inter-relação daquelas doenças 

com condições sistêmicas prevalentes nos indivíduos. Ademais, traça perfis relacionados 

a essas variáveis, buscando propor alternativas terapêuticas para populações de risco 

periodontal e peri-implantar. Objetiva, também, estudar materiais regenerativos às perdas 
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teciduais consequentes àquelas doenças, obtendo-se melhores resultados dos tratamentos 

indicados e qualidade de vida dos indivíduos tratados. No estudo da halitose, com proposta 

de tratamentos eficazes, busca-se controlar esse transtorno que estigmatiza as inter-

relações sociais dos indivíduos acometidos. 

Laboratório de Anatomia Patológica: 

Esse laboratório atua, principalmente, como uma proposta extensionista, visando a 

emissão de laudos histopatológicos de lesões benignas e malignas do complexo 

estomatognático encaminhadas. Ademais, estuda os fatores moduladores dos processos 

de inflamação e reparo dos tecidos bucais e o entendimento do comportamento biológico, 

diagnóstico e tratamento das enfermidades do complexo estomatognático. 

 

8.4.  Núcleo de Inovação Tecnológica 

 

Institucionalizado em maio de 2013, vinculado à Coordenação de Pesquisa e 

Inovação, o NIT é o principal articulador do Sistema de Inovação da Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública. Em novembro de 2014, foi aprovada a Política de Propriedade 

Intelectual da instituição, instrumento que norteia as estratégias correlatas à inovação. 

Conforme estabelecido na Política de Propriedade Intelectual da EBMSP, o NIT tem 

como missão estimular, promover e apoiar ações que visem à inovação e ao 

empreendedorismo na área de saúde, integrando a EBMSP com o setor produtivo e a 

sociedade, contribuindo para o desenvolvimento científico e tecnológico da região. As 

atividades desenvolvidas são: 

 Disseminação da cultura de inovação, empreendedorismo e propriedade intelectual 

na EBMSP; 

 Identificação de projetos desenvolvidos pelos cursos de graduação e pós-graduação 

da EBMSP que apresentem potencial de inovação; 

 Proteção do conhecimento científico e tecnológico gerado no âmbito da EBMSP, 

com potencial de proteção intelectual; 

 Prospecção de parcerias com instituições públicas e privadas para fins de pesquisa 

e de transferência de tecnologia; 

 Manutenção dos títulos de propriedade intelectual da EBMSP; 

 Apoio a inventores independentes; 

 Formação de recursos humanos para atuar em inovação. 
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8.5  Integração Ensino-serviço 

 

 Entende-se por integração ensino-serviço o trabalho coletivo, pactuado e integrado 

de estudantes e professores dos cursos de formação na área da saúde com trabalhadores 

que compõem as equipes dos serviços de saúde, incluindo-se os gestores, visando a 

qualidade de atenção à saúde individual e coletiva, a qualidade da formação profissional e 

o desenvolvimento/satisfação dos trabalhadores dos serviços. 

 

8.6 Ambulatório Docente Assistencial  
 

ADAB Odontologia - Cabula 

O Ambulatório Docente-Assistencial da Bahiana disponibiliza assistência 

odontológica preventiva e curativa à população do Cabula e bairros subjacentes, através 

do Sistema Único de Saúde - SUS, em parceria com a Secretaria de Saúde do Município 

de Salvador, disponibilizando, nessa mesma unidade, atendimentos particulares e 

conveniados. O corpo docente-assistencial de Odontologia conta com estrutura profissional 

para realizar diariamente procedimentos que vão, desde a profilaxia básica até cirurgias de 

maior complexidade, servindo também de unidade prática para estudantes do curso e 

ambiente para desenvolvimento de pesquisas nas áreas de implantodontia, biomateriais 

restauradores e doenças periodontais. 

 ADAB Multiprofissional - Brotas 

No Ambulatório Docente-Assistencial Multiprofissional (ADAB), em Brotas, circulam 

cerca de 600 indivíduos, por dia, para consultas em diferentes especialidades (clínica 

médica, cardiologia, pneumologia, dermatologia, ginecologia, obstetrícia, angiologia, 

reumatologia, ortopedia, neurologia, urologia etc.), exames laboratoriais, radiológicos, 

vacinas e procedimentos diversos. O ADAB conta ainda com a Clínica Avançada de 

Fisioterapia (CAFIS) que presta atendimento nas áreas musculoesquelética, desportiva, 

cardiopneumologia, uroginecologia, uropediatria, neurologia para adultos e crianças, 

utilizando exercícios terapêuticos, terapia manual, hidroterapia, eletroterapia, biofeedback, 

entre outros. Na CAFIS e nos serviços de psicologia e terapia ocupacional são 

acompanhados cerca de 200 pacientes por dia. O ADAB realiza um total de 2.000 

atendimentos diários e, desses, 30% são realizados através de filantropia com recursos 

próprios e os 70% restantes envolvem cotas do SUS, convênios particulares e clínicas 

sociais com preços acessíveis às classes C e D. 
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8.7 Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos 
 

O Comitê de Ética em Pesquisa da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública é 

um órgão colegiado, de natureza técnico-científica, vinculado à Coordenação de Pesquisa 

& Inovação, à CONEP (Comissão Nacional de Ética em Pesquisa) e constituído nos termos 

da Resolução 466, do Conselho Nacional de Saúde, expedida em 12.12.12. É de 

responsabilidade do CEP-EBMSP, analisar do ponto de vista ético, os protocolos de 

pesquisas a serem desenvolvidos nos cursos da instituição. Poderá, por solicitação da 

CONEP, analisar protocolos de pesquisa de outras instituições que não tenham CEP 

constituídos 

 
8.8 Comissão de Ética de Uso de Animais de Laboratório 

A Bahiana desenvolve atividades de pesquisa que envolve animais de laboratório 

como camundongos, ratos, rãs e coelhos. Atualmente a instituição não mais adota o uso 

de animais para finalidades didáticas, substituindo-o por métodos alternativos, tais como: 

software interativo de simulação comportamental animal, protótipos sensibilidade e 

designer, filmagens, entre outros. Faz parte da política ética da instituição, em consonância 

com normas nacionais e internacionais, a manutenção de uma Comissão de Ética no Uso 

de Animais - CEUA, que tem como função básica regulamentar a prática do uso de animais 

de forma que possa acontecer quando essencialmente necessária. Os procedimentos de 

manutenção e utilização dos animais para fins de pesquisa obedecem às normas 

preconizadas pela Lei nº 11.794/2008 do Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal - CONCEA-MCT, a fim de promover o bem-estar desses animais. 

Para isso, a CEUA reúne-se mensalmente e avalia os projetos enviados por 

professores/pesquisadores da instituição. Após a avaliação, é concedida ou não permissão 

para que se desenvolva de forma ética a utilização de animais. Deve-se ressaltar que todos 

aqueles responsáveis por essas práticas devem submeter seus protocolos de trabalho 

antes que sejam executados, pois a CEUA só pode exercer avaliações prospectivamente. 

Isso evita que atitudes ilegais sejam tomadas, bem como mantém o compromisso ético da 

Bahiana. 

 

8.9 Protocolos de Experimentos  

 

Visando assegurar, no âmbito institucional, a realização dos métodos experimentais 

das práticas didáticas e experimentais, os componentes curriculares da graduação e pós-
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graduação encaminham, previamente, os protocolos experimentais à apreciação ética e de 

factibilidade institucional.  

O fluxo desse processo inicia-se a partir do direcionamento dos procedimentos 

experimentais ao chefe de núcleo e ao coordenador do curso, que realizam a apreciação 

do protocolo quanto a sua conformidade com o PPC. Posteriormente, o documento é 

encaminhado para a Coordenação de Pesquisa e Inovação, que aprecia, em conjunto com 

a Supervisão de Laboratório, a factibilidade e exequibilidade da prática. Para tanto, são 

analisados os aspectos correlatos a Recursos Humanos e a infraestrutura, como: 

disponibilidade de espaço físico, equipamentos, instrumentos, material/insumos e 

utilidades. Após esse procedimento, os protocolos aprovados retornam aos 

professores/pesquisadores para serem cadastrados, quando envolvendo seres humanos, 

no Comitê de Ética em Pesquisas com Seres Humanos (CEP), via plataforma Brasil ou, 

quando envolvendo animais na Comissão de Ética no Uso de Animais de Laboratório 

(CEUA).  

Nesse contexto, a EBMSP, pautada nos valores éticos e, em atendimento à 

legislação vigente, rege-se pelo CEP institucional, órgão colegiado, de natureza técnico-

científica cadastrado na Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS), 

constituído nos termos da Resolução 466/12, do Conselho Nacional de Saúde, expedida 

em 12-12-2012, que analisa, do ponto de vista ético, os protocolos a serem desenvolvidos 

nos cursos da instituição, quando envolvendo seres humanos 

(http://pos.bahiana.edu.br/pesquisa.aspx).  

Quando envolvendo animais, a EBMSP subordina-se à CEUA institucional, órgão 

colegiado cadastrado no Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 

(CONCEA/MCTI), que tem como função primordial regulamentar a prática do uso de 

animais de acordo com as normas preconizadas pela Lei nº 11.794/2008 do 

CONCEA/MCTI, a fim de promover o bem-estar animal. É válido ressaltar que a EBMSP 

não mais adota o uso de animais para finalidades didáticas, substituindo-o por métodos 

alternativos, tais como: software interativo de simulação comportamental animal, protótipos 

sensibilidade e designer, filmagens, entre outros, o que faz parte da política ética da 

instituição, em consonância com normas nacionais e internacionais. Ficando, assim, o uso 

de animais experimentais de laboratório restrito aos projetos de pesquisa de graduação e 

pós-graduação (http://pos.bahiana.edu.br/pesquisa.aspx). 

Dessa forma, a existência de um sistema funcional de apreciação ética e de 

exequibilidade institucional permite, de forma conjunta, articular a realização das atividades 

http://pos.bahiana.edu.br/pesquisa.aspx
http://pos.bahiana.edu.br/pesquisa.aspx
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práticas experimentais aos PPCs dos diferentes cursos e, sobretudo, ao PDI, possibilitando, 

assim, uma integração da gestão educacional e, consequentemente, um melhor 

aproveitamento do processo ensino-aprendizagem.  

 
8.10  Acessibilidade e atendimento diferenciado a pessoas com necessidades 

especiais 

 

Em referência aos aspectos de infraestrutura, amparada pelo Decreto 5.773/06, a 

EBMSP mantém compromisso de assegurar condições de acessibilidade aos funcionários, 

estudantes e pacientes às áreas das suas edificações que são dotadas de sanitários 

especiais, circulações amplas e elevadores ou rampas para garantir a circulação vertical. 

Nas áreas externas, existem boas condições de acessibilidades com passeios amplos, 

rampas, faixas de travessia de pedestres com piso em relevo, além de estacionamentos 

com vagas reservadas para pessoas especiais. 

Apresenta as condições de acessibilidade com livre circulação para os estudantes, 

funcionários, e pacientes nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras 

arquitetônicas); vagas reservadas em estacionamento; rampas com corrimãos, facilitando 

a circulação de cadeira de rodas; portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para 

permitir o acesso de cadeirante; barras de apoio nas paredes dos banheiros; lavabos e 

bebedouros acessíveis aos usuários de cadeira de rodas. 

 
8.11 Recursos Computacionais para Atividades Acadêmicas 

 

Para suprir 100% das salas de aula, estão disponíveis 99 microcomputadores sendo, 

no mínimo, um por sala, conectados à rede Internet de alta velocidade, possibilitando as 

apresentações audiovisuais através dos projetores; o acesso ao Ambiente Virtual de 

Aprendizagem e sites de conteúdo significativo e a execução de programas de apoio ao 

aprendizado. 

A instituição disponibiliza quatro dois Laboratórios de Informática em cada Unidade 

Acadêmica, onde estão em funcionamento totalizando 109 computadores, dispostos em 

bancadas, para aulas práticas de diversas disciplinas dos cursos de graduação e pós-

graduação. Nas duas bibliotecas estão disponíveis 52 computadores para livre utilização 

dos alunos. Distribuídos entre quatro salas de professores, existem um total de 27 

computadores para uso exclusivo dos docentes. 

Além dos 287 computadores na área de ensino, a Bahiana mantém um parque de 68 

computadores nas secretarias para os processos de registros acadêmicos, atendimento ao 

aluno, ao professor e apoio aos coordenadores de cursos. 
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A Política de Tecnologia de Informação da EBMSP é clara quanto à legalidade dos 

softwares em uso e segurança da informação e do ambiente computacional.  Estão em uso 

somente de Softwares legalizados; estão definidos procedimentos de acesso à rede e aos 

sistemas corporativos e está assegurada de uma sistemática de proteção contra vírus, 

constituída de um sistema antivírus eficaz e procedimentos estabelecidos de atualização e 

monitoramento do ambiente.  

Um contrato de licenciamento feito com parceiros de mercado possibilita a Bahiana 

manter os microcomputadores atualizados, legalizados e seguros, utilizando de forma 

padronizada o sistema operacional Windows 8, Office 2013, Antivírus e programas de apoio 

ao ensino, completos e em sua última versão, mantendo assim a qualidade dos recursos 

em suas versões mais recentes e seguras.  

Através da parceria com a Microsoft, será possível, ainda no primeiro semestre de 

2015, oferecer para os docentes, discente e técnicos, cópias originais de Software de última 

versão para instalação em computadores pessoais. 

 

Rede sem fio 

O acesso à Internet através da rede sem fio, que a Bahiana disponibiliza 

exclusivamente para alunos e professores, é feito com usuário e senha (a mesma do portal 

do aluno e do professor). O recurso está presente em 100% das dependências acadêmicas. 

O link é de alta velocidade e seguro. Esta meta foi alcançada através de investimentos em 

equipamentos profissionais de alto padrão e da parceria com a Rede Nacional de Ensino e 

Pesquisa - RNP para a interligação com o Eduroam. O Eduroam (Education Roaming) é 

um serviço de acesso sem fio seguro, desenvolvido para a comunidade internacional de 

educação e pesquisa.  

O recurso permite que os estudantes, os pesquisadores e as equipes das instituições 

participantes obtenham conectividade à Internet, através de seus dispositivos pessoais, na 

Bahiana ou em qualquer localidade que ofereça essa facilidade como provedora de serviço. 

O serviço é internacional e já reúne instituições de aproximadamente 70 países, unindo as 

pessoas na troca de experiências e conhecimento. Além da segurança, o Eduroam tem 

como benefícios a promoção do trabalho em rede, a mobilidade e a facilidade de uso. 

 

Serviços informatizados 

Escola Bahiana de Medicina disponibiliza praticidades para alunos e professores, 

através dos seus serviços informatizados remotos que facilitam e agilizam a vida de todos. 

O sistema é interligado com a área administrativa, formando assim uma rede de 

informações integrado e consistente. 



191 

 

O Portal do Professor é o ambiente utilizado pelo corpo docente para cadastrar o 

Plano de Ensino do componente curricular; programar avaliações; realizar o planejamento 

de aulas com a possibilidade de anexar material de apoio para os alunos; registrar a 

realização das aulas; lançar notas e faltas; podendo fazê-lo de qualquer lugar com conexão 

internet, usando o dispositivo de acesso de sua preferência e no horário de sua 

conveniência. Na área para serviços online da biblioteca, é possível consultar o acervo de 

obras do sistema de bibliotecas da instituição, fazer reservas de livros em fila de espera, 

solicitar renovações de empréstimos, consultar histórico de empréstimos e quitação de 

multas.  

O Portal do Aluno é o ambiente onde o corpo discente dispõe de um conjunto de 

serviços on-line integrados, também acessível via internet em dispositivos fixos e móveis; 

nele é possível aos alunos realizar a matrícula; consultar notas e faltas; acompanhar o 

planejamento e realização de aulas e baixar materiais de apoio disponibilizado pelos 

professores; imprimir o plano de ensino, histórico escolar e comprovante de matrícula; 

receber avisos. Além da área acadêmica, também é possível requisitar serviços de 

expedição de documentos de Secretaria; emitir os boletos de pagamento e acompanhar 

sua situação financeira. Para o aluno também estão disponíveis todos os recursos dos 

serviços online da Biblioteca.  

No Portal do Professor e do Portal do Aluno também são aplicados os questionários 

de pesquisa da Avaliação Institucional realizada pela CPA voltados a esses segmentos, 

viabilizando a integridade referencial dos dois públicos alvos, dando mais consistência e 

confiabilidade aos resultados obtidos nas pesquisas. 

Além do Portal, o NTI provê infraestrutura para o processo de digitalização de 

documentos, Ambiente Virtual de Aprendizagem, Sistemas de Atendimento Ambulatorial e 

Laboratório, sistemas administrativos, financeiros e de Recursos Humanos e sistemas de 

interface com os programas de pesquisa e ensino. Mantem em seu Data Center o site das 

Revistas Cientificas da Bahiana e Repositório Institucional, este último em fase inicial, com 

previsão de plena produção até o início do segundo semestre de 2015.  

Integrando a política de segurança da informação, outro importante serviço mantido 

pelo NTI é a gestão do e-mail institucional. Foi adotado o Office365 como canal eletrônico 

oficial de comunicação entre os membros da comunidade Bahiana – corpo técnico 

administrativo, docentes e discentes; esta ferramenta dispõe de recursos voltados para a 

promoção de uso colaborativo, como editores de texto online, calendários em grupo, grupos 

de comunicação, armazenamento virtual, etc. Todos os alunos, professores e técnicos têm 

seu próprio ambiente no Office365, onde podem compartilhar arquivos, informações e 
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agendar tarefas. Após executadas algumas estratégias de implantação, pôde-se observar 

uma ampla adesão a este recurso. 

 

9. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

 

ALARCÃO, Isabel.  A escola reflexiva e nova racionalidade, Porto Alegre: Art. Med., 2001 

ALTHUSSER, L. Ideologia e aparelhos ideológicos do estado. Lisboa: Presença, s/d. 

ARANHA, M.A. Filosofia da Educação. S. Paulo: Moderna, 1989. 

BYINGTON, Carlos A. Pedagogia Simbólica: a construção amorosa do conhecimento do ser. Rio 

de Janeiro: Record: Rosa dos Tempos, 1996. 

BOURDIEU, P. e PASSERON, J. C. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de ensino. 

Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1975. 

DEMO, Pedro. Avaliação sobre o olhar propedêutico. São Paulo: Papirus, 1996. 

__________ Educação e qualidade. São Paulo: Papirus, 1995. 

FAZEDA, Ivani C. A questão da interdisciplinaridade no ensino. Ver. Ed. e Sociedade nº 27, São 

Paulo: Cortez, 1987. 

__________ Definição, projetos, pesquisas: práticas interdisciplinares na escola. São Paulo: Cortez, 

1991. 

FEUERWERKER, Laura Camargo Macruz. Mudanças na educação médica e residência médica no 

Brasil, São Paulo: Huctec/ rede unida, 1998 

FOUCAULT, M. O nascimento da clínica, Rio de Janeiro: Forense Universitária , 1994 

FLEXNER, A. medical education in the United States and Canadá: New York City, 1910 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. Rio de Janeiro: 

Paz e Terra, 1997 

__________ Pedagogia do oprimido, 7.ed.. Rio de Janeiro: Paz e Terra 1981. 

GANDIN, Danilo.  Planejamento como prática educativa, São Paulo: Loyola, 1983 

GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo. Petrópolis - Rio de Janeiro: (Ed.) Vozes, 

1994. 

GENTILI, Pablo e SILVA, T. T. Neoliberalismo, qualidade total e educação: visões críticas. Rio de 

Janeiro: Vozes, 1994. 



193 

 

GHON, Maria da Glória. O Protagonismo da sociedade civil: movimentos sociais, ONGs e redes 

solidárias. São Paulo: Cortez, 2005. 

GUTIERREZ, Francisco. Ecopedagogia e cidadania planetária. Tradução de Sandra Trabucco 

Valenzuela. São Paulo: Cortez: Instituto Paulo Freire, 1999 

HOFFMANN, Jussara. Avaliação. mitos & desafios: uma perspectiva construtivista. 21. ed. (Ed). 

Porto Alegre: mediação, 1999. 

___________, Avaliação mediadora: uma prática em construção da pré escola à universidade 21. 

ed. (Ed). Porto Alegre: mediação, 1999. 

*HERNÁNDEZ, F.; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho: o 

conhecimento é um caleidoscópio. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 1998 b. 

IANNI, Otávio. Estado e planejamento econômico no Brasil. Rio de Janeiro: (Ed.) Civilização 

Brasileira, 1986. 

*JAPIASSU, Hilton. A questão da interdisciplinaridade. In Paixão de Aprender II. SILVA, Luiz, Heron 

e AZEVEDO, Clóvis. Petrópolis: Ed. Vozes. 1995. 

*JAPIASSU, Hilton. A questão da interdisciplinaridade. In SILVA, Luiz Heron; AZEVEDO, Clóvis. 

Paixão de Aprender II. Petrópolis: (Ed.) Vozes, 1995. 

LIBANEO, José Carlos. Didática. Cortez, 1991. (Coleção Magistério, 2º grau. Série formação do 

professor). 

LIVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. 34. ed. 

Rio de Janeiro, (34ª Ed.) 1983 

LUCK, Heloisa. Pedagogia, interdisciplinar: fundamentos teórico-metodológicos. Petrópolis: Vozes, 

1995. 

LUCKESI, C. C. Filosofia da Educação. São Paulo: Cortez, 1990. 

__________ Avaliação da aprendizagem escolar. São Paulo: Cortez, 1996. 

MACHADO, Nilson José. Epistemiologia e Didática: as concepções do conhecimento e inteligência 

e a prática docente, São Paulo: Cortez, 1999 

MATURANA, Humberto. El. Sentido de lo humano. 8. ed. Santiago do Chile. Dolmen/mundo Abierto, 

1996 

MEIRA, D.A. A formação do médico ontem e hoje: o anunciado declínio no preparo ético, humano 

e técnico do médico - realidade ou falsa impressão? Revista Brasileira de Educação Médica, I (36): 

63-70,1978 



194 

 

MISUKAMI, Maria da Graça Nicoletti. Ensino: as abordagens do processo. São Paulo: EPU, 1996. 

MOISÉS, Lúcia. O desafio de ensinar. Campinas: Papirus, 1994. 

MOREIRA, Antônio Flávio B. e SILVA, T. Tadeu. Currículo, cultura e sociedade. 2.ed. São Paulo: 

Cortez, 1995. 

__________ (org). Conhecimento educacional e formação do professor. Campinas: Papirus, 1994. 

MORIN, Edgard. Saberes globais, Saberes locais: o olhar transdisciplinar. Participação de Marcos 

Freire. Rio de Janeiro: Garamond, 2000. 

__________ Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina Eleonora F. 

da Silva e Jeanne Sawaya. S.Paulo, Cortez; Brasília-DF: UNESCO 

__________ A cabeça bem feita: repensar a reforma, reformar o pensamento. Tradução de Eloã 

Jacobina, 3.ed.. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001 

NOT, Louis. As pedagogias do conhecimento. São Paulo: Difel, 1981 

PARENTE, André. A imagem na era virtual (textos). Faculdade de Educação da UFBA, 1996. 

PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens entre duas 

lógicas. Novas perspectivas, Tradução de Patricia Chitonni Ramos. Porto Alegre: Artes Médicas, 

1999. 

__________ Construir as competências desde a escola. Tradução de Bruno Charles Magne. Porto 

Alegre: Artes Médicas, 1999. 

SANT’ANNA, Ilma M. Por que e como avaliar? Critérios e instrumentos. Petrópolis: Vozes, 1995. 

SAVIANI, Dermeval. Pedagogia histórico-crítica: primeiras aproximações. 2.ed. São Paulo: Cortez: 

Autores Associados (Coleção Polêmica de nossos tempos, 40), 1991. 

__________ Escola e democracia. São Paulo: Cortez, 1994. 

SENGE, Peter M. A quinta disciplina. Arte, Teoria e Prática da Organização da Aprendizagem. 9. 

ed. BEST SELLER. 

SILVA, Tomaz Tadeu. Teoria educacional crítica em tempos pós-modernos. Porto Alegre: Artes 

Médicas, 1993. 

SILVA, Luis Heron da et al. Paixão de Aprender II. Petrópolis: Vozes, 1995. 

SILVA, Tomaz. Tadeu e Moreira, Antonio Flávio. (org.) Territórios contestados – o currículo e novos 

mapas políticos e culturais. Petropolis: Vozes 1995 



195 

 

VEIGA, Ilma P. de Alencastro (org). Didática: o ensino e suas relações. 2. ed. Campinas: Papirus, 

1996. 

__________ Projeto político-pedagógico da escola – uma construção possível. 2. ed. Campinas: 

Papirus, 1996. 

VASCONCELOOS, Celso dos Santos. Planejamento: projeto de ensino-aprendizagem e projeto 

político-pedagógico-elementos metodológicos para elaboração e realização. 7.ed. São Paulo: 

Lbertad, 2000 (cadernos Pedagogicos de Libertad, v. 1) 

ZABALA, A. A prática educativa 

BRASIL. Ministério da Saúde. Atuação do enfermeiro na atenção básica. In: BRASIL. Informe da 

atenção básica. Disponível em: http://www.portal.saude.gov.br Acessado em: 27 ago 2005.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Informe da atenção básica. Disponível em: 

http://www.portal.saude.gov.br Acessado em: 27 ago 2005  

BRASIL. Ministério da Saúde. Incentivo à participação popular e ao controle social no SUS. 

Disponível em: http://www.portal.saude.gov.br Acessa do em: 27 ago 2005.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Cadernos da Atenção Básica. 

Programa Saúde na Família. Brasília: Ministério da Saúde, 2000. Caderno I: a implantação da 

Unidade de Saúde da Família.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Manual para Organização da Atenção Básica. Brasília, 1999.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Prático do Programa Saúde da Família. Brasília, 2001.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Assistência à Saúde. Regionalização da assistência à 

saúde: aprofundando a descentralização com equidade no acesso. Brasília: Ministério da Saúde, 

2001. Série A: Normas e Manuais Técnicos, n.11 Caderno I: a implantação da Unidade de Saúde 

da Família.  

BRASIL. Ministério da Saúde. Promoção da Saúde - Carta de Otawa, declaração de Adelaide, de 

Sundsvall, de Bogotá. Brasília, 1996.  

 

 

 

 

 

APÊNDICE I 

REGULAMENTO DE MONITORIA DA EBMSP 



196 

 

Capítulo I 

 

Do Programa de Monitoria da EBMSP 

 

Art. 1º. O Programa de Monitoria da EBMSP é um programa que oferece monitorias 

acadêmicas nos diversos cursos da instituição, coordenado pelo Vice-Diretor da Escola, 

segundo o art.13 do Regimento Geral da EBMSP, pelo Comitê Assessor de Monitoria e 

pelos Comitês Gestores de Monitoria de cada curso, a ele subordinados.  

 

Capítulo II 

Do Comitê Assessor de Monitoria e do Comitê Gestor de Monitoria 

 

Art. 2º. O Comitê Assessor de Monitoria será constituído por um professor de qualquer um 

dos cursos de graduação existentes e por um supervisor-pedagógico, indicados pelo Vice-

diretor da Escola, com o objetivo de auxiliá-lo no acompanhamento das monitorias.  

 

Art. 3º. Cada curso de graduação constituirá um Comitê Gestor de Monitoria (CGM) 

composto por 01 (um) professor e/ou 01 (um) supervisor acadêmico-pedagógico e pelo 

coordenador do curso, para acompanhamento e avaliação de todas as monitorias do curso, 

conforme as diretrizes descritas. O CGM responde ao Vice-Diretor da Escola, a quem 

solicita número de vagas remuneradas para aprovação e inclusão no orçamento anual, 

validação dos alunos selecionados para confecção e assinatura dos termos de outorga e 

termos de adesão, exclusão de alunos por desligamento, com suspensão das bolsas 

respectivas, transferência de bolsas, nos casos em que se aplica, e a quem encaminha 

relatório semestral sobre as atividades de todas as monitorias sob sua gestão. 

 

 

Capítulo III 

Das Diretrizes Gerais da Monitoria 

 

Art. 4º. Os projetos de monitoria dos diversos cursos da Escola deverão estar em 

consonância com os princípios do projeto político pedagógico do curso aos quais se 

vinculam, contendo os objetivos, número de monitores e categorias, critérios de seleção, 

as atribuições dos monitores e professores orientadores, a programação com a distribuição 

da carga horária, além do sistema de avaliação e acompanhamento.  
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Art. 5º. Os objetivos da monitoria são os seguintes: 

I. Desenvolver competências cognitivas, procedimentais e atitudinais relativas ao 

exercício da docência, por meio de trabalho desenvolvido em parceria com o 

professor de um determinado componente curricular, colaborando para a formação 

de futuros quadros para o ensino universitário; 

II. Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, fortalecendo a articulação teórico-

prática e a integração curricular em seus diferentes aspectos;  

III. Aprofundar os conhecimentos adquiridos em um determinado componente 

curricular; 

 

Art. 6º. Para cada ano, de acordo com o curso, o componente curricular e a disponibilidade 

financeira da instituição, será estabelecido o número de vagas de bolsistas e não bolsistas 

para cada curso.   

 

Art. 7º. Os professores coordenadores de monitoria encaminharão, até 15 de setembro de 

cada ano, ao CGM do respectivo curso, os planos de atividades das monitorias relativos ao 

ano letivo que se inicia no ano seguinte (1º e 2º semestres), com o número desejado de 

vagas de bolsistas e não bolsistas. O CGM encaminhará ao vice-diretor os projetos pré-

aprovados, até 15 de outubro, para análise e aprovação das vagas para o período letivo 

seguinte.  

 

Art. 8º. Haverá seleção para o programa de monitoria por meio de edital. A publicação do 

edital e a abertura e fechamento das inscrições para uma determinada monitoria deverão 

ocorrer até o último dia útil dos meses de maio e novembro de cada ano, para as monitorias 

do 2º e do 1º semestres, respectivamente. 

 

Art. 9º. A seleção deverá ser realizada no máximo 15 dias úteis após o fechamento das 

inscrições e não poderá coincidir com outras atividades acadêmicas obrigatórias dos 

candidatos.  

 

Art. 10. Os resultados deverão ser publicados no máximo até 5 (cinco) dias úteis após a 

seleção. 

 

Art. 11. O candidato selecionado deverá confirmar o interesse, na Secretaria Acadêmica do 

respectivo curso, até 48 horas após a divulgação. Após este período, as vagas não 
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confirmadas serão ocupadas por outros candidatos classificados, respeitando a ordem de 

classificação.   

 

Art. 12. O abandono ou o desligamento de um monitor, bolsista ou não bolsista, durante a 

vigência da monitoria, até 4 (quatro) semanas após o início do período letivo, implicará no 

aproveitamento de alunos classificados, na seleção do mesmo período letivo, por ordem de 

classificação. Caso a monitoria preveja alunos não bolsistas e seja aberta uma vaga de 

aluno bolsista, o primeiro dos não bolsistas ascenderá à categoria de bolsista e um novo 

aluno classificado será convocado para a categoria não bolsista, respeitando a ordem de 

classificação. 

 

Art. 13. A transferência de bolsas dos alunos desistentes ou desligados deverá ocorrer no 

prazo máximo de 04 (quatro) semanas, após o inicio do semestre letivo, por meio de 

solicitação, por escrito, do coordenador da monitoria ao CGM do curso, que a analisará e, 

caso aprove, a encaminhará ao Vice-Diretor, para as devidas providências. 

 

Art. 14. O aluno não poderá acumular bolsas de qualquer natureza, sejam ou não da 

instituição. 

 

Art. 15. A inscrição do discente para participar do processo de seleção para uma monitoria 

implicará em conhecimento e aceitação das normas instituídas, às quais o aluno não poderá 

alegar desconhecimento. Dessa forma, encontra-se apto para participar do processo de 

seleção o aluno que preencher as condições a seguir: 

I. Ser estudante regularmente matriculado em um curso de graduação da Escola; 

II. Ter sido aprovado no componente curricular da monitoria;  

III. Ter disponibilidade de tempo para cumprir as atividades programadas no projeto da 

monitoria, sem conflito entre os horários das atividades da monitoria e os horários 

das atividades dos componentes curriculares aos quais estará vinculado no 

semestre em que exercerá a monitoria. 

IV. Não participar de outra monitoria ou atividade de iniciação científica, de qualquer 

natureza, institucional ou não, no semestre em que exercerá a monitoria. 

 

Art. 16. As inscrições serão realizadas exclusivamente no período determinado no edital, 

na Secretaria Acadêmica da Unidade na qual o estudante está vinculado e no horário do 

expediente. O documento será protocolado e não serão aceitas fichas entregues fora do 

local e período. Na ficha de inscrição, o candidato deverá informar o componente curricular 
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para o qual pleiteia vaga, sendo-lhe permitida a inscrição para seleção em, no máximo, dois 

componentes curriculares por semestre. No caso de ser selecionado para os dois, deverá 

optar por uma única monitoria.  

 

Art. 17. As atividades da monitoria devem seguir as seguintes normas: 

I. Toda atividade a ser exercida pelo monitor deve estar prevista no projeto enviado 

pelo componente curricular ao CGM; 

II. As atividades de monitoria não devem ser exercidas em horário que prejudique as 

atividades discentes do monitor; 

III. O aluno só poderá exercer atividades em uma única monitoria, a cada semestre, não 

podendo acumular duas ou mais monitorias simultaneamente, mesmo na categoria 

de não bolsista.  

IV. O aluno não poderá exercer atividades em uma monitoria e em um projeto de 

iniciação científica, ao mesmo tempo, independentemente de ser bolsista ou não 

bolsista em qualquer uma das atividades. 

V. As atividades do monitor não podem ser confundidas com o trabalho do professor, a 

quem compete, exclusivamente, a atribuição de notas de aproveitamento, avaliação 

de desempenho e controle de frequência dos alunos; 

VI. A carga horária semanal máxima será de 12 horas. Sua distribuição ficará a cargo 

de cada componente curricular. No entanto, a carga horária máxima no período 

matutino ou vespertino não deverá nunca exceder ao limite de 4 horas diárias. Está 

incluído nas 12 horas semanais o tempo utilizado pelo monitor para atividades 

práticas, seminários, revisão de literatura, atividades de pesquisa e outras 

pertinentes ao exercício da monitoria, realizadas em locais diversos, inclusive fora 

da Escola. 

 

Art. 18. O Comitê Gestor de Monitorias de cada curso orientará o processo seletivo, em 

consonância com as normas próprias expedidas pela Escola.   

 

Art. 19. Os critérios de seleção deverão estar previstos no projeto e no edital da monitoria, 

ficando esta definição a cargo da coordenação da monitoria do componente curricular. A 

seleção poderá ser feita individualmente e/ou em grupo, devendo enfocar os aspectos 

cognitivos, as habilidades e atitudes dos candidatos. O processo seletivo poderá ser 

realizado por meio de provas (escrita, oral e/ou prática), entrevistas e dinâmicas em grupos, 

a critério de cada componente curricular. Deverá ser feita uma justificativa plausível para 

distribuição dos pesos, nas diversas formas de avaliação. 
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Art. 20. Será indicada, pelo coordenador da monitoria do componente curricular, uma banca 

para seleção dos candidatos.  

 

Art. 21. Deverá ser atribuída classificação aos candidatos, de forma a permitir a 

substituição, em caso de impedimento ou desligamento do selecionado. Em caso de 

empate, terá preferência o aluno que possuir a maior nota no componente curricular 

pleiteado. Caso persista o empate, terá preferência o que tiver a maior média geral no 

semestre anterior à entrada na monitoria. 

 

Art. 22. A relação dos candidatos selecionados, por ordem de classificação, deverá ser 

encaminhada à Secretaria Acadêmica pelo Comitê Gestor do Curso, para publicação. Após 

o prazo de confirmação, a Secretaria Acadêmica encaminha ao CGM a relação dos 

candidatos confirmados e caso, necessário, nova convocação será realizada para o 

preenchimento das vagas disponibilizadas.  

 

Art. 23. O CGM validará o resultado final e o enviará para nova publicação, da qual deverão 

constar os prazos para a entrega de documentos e assinatura dos Termos de Outorga e de 

Adesão. O CGM encaminhará ao Vice-diretor a lista dos alunos selecionados para a 

confecção dos termos de outorga, para monitores bolsistas, e de adesão, para os monitores 

não bolsistas.  

 

Art. 24. Os monitores bolsistas deverão assinar o Termo de Outorga e os não bolsistas, o 

Termo de Adesão, acordando o não recebimento de qualquer incentivo financeiro pelo 

exercício da monitoria 

 

Art. 25. Os prazos para entrega de documentos e assinatura dos Termos são definidos pelo 

Vice-Diretor. O não cumprimento dos prazos implicará a desclassificação do candidato. 

 

Art. 26. São as seguintes as categorias de monitoria:  

I. Titular: aluno classificado de acordo com o número de vagas disponibilizadas para 

titulares de uma monitoria (com direito ou não à bolsa, no valor estipulado pelo curso, 

durante a vigência da monitoria); 

II. Aspirante: aluno classificado para um período de treinamento inicial de 06 meses, 

sem remuneração, nos componentes curriculares com necessidades específicas. A 

seleção é feita por meio de edital próprio, no qual devem constar carga horária, 
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número de vagas, período e ausência de remuneração.  No período subsequente, 

este aspirante poderá ascender à categoria de titular, nas condições prescritas para 

a categoria titular da respectiva monitoria. 

III. Supervisor Discente: aluno que já participou da monitoria por um ano e, por isso, 

detém experiência para multiplicar os conhecimentos adquiridos no decorrer do 

processo. O período de vigência é de um ano, após o qual terá direito a certificado. 

A indicação deverá ser feita, por escrito, pelo professor coordenador da monitoria e 

aprovada pelo CGM. Está categoria não contemplará bolsa.  

§ Único. Caso haja necessidade de inserção de novas categorias para atender às 

necessidades de componentes curriculares específicos, estas só poderão ser 

implementadas após a aprovação pelo CGM do curso e pelo Vice-diretor da Escola. 

 

Art. 27. As categorias de monitoria, quanto à remuneração são as seguintes: 

I. Bolsista: Candidato que foi selecionado para uma monitoria com bolsa no valor 

estipulado pela escola, durante a vigência da mesma; 

II. Não bolsista: Candidato que foi selecionado para uma monitoria sem bolsa.  

 

Art. 28. O monitor auxiliará o professor de acordo com o projeto de monitoria do 

componente, sendo-lhe atribuídas atividades, conforme as especificidades do projeto:  

I. Participar das atividades do componente curricular, desde o planejamento até a 

avaliação; 

II. Participar das atividades de pesquisa oferecidas pelo componente curricular; 

III. Auxiliar o professor e os alunos em atividades práticas do componente curricular; 

IV. Exercer atividades de apoio nas aulas práticas, sob a supervisão docente; 

V. Acompanhar alunos a campo, auxiliando no desenvolvimento de diferentes 

atividades, tais como levantamento de prontuários, elaboração do diário de campo, 

relatórios de pesquisa, relatos de prática, sob supervisão docente; 

VI. Preparar as atividades práticas inerentes à monitoria, mediante autorização prévia 

do professor coordenador da monitoria, o qual será o responsável pelo laboratório 

bem como pelo material requerido para a prática, durante o período de sua 

realização. A solicitação de uso deverá ser encaminhada ao Gestor dos Laboratórios 

com antecedência mínima de 15 dias úteis, para cada dia e horário de atividade, por 

meio de formulário específico, para a autorização de utilização e agendamento da 

mesma, sujeita à disponibilidade do laboratório. A prioridade de ocupação do 

laboratório será sempre para as aulas regulares e os horários serão os existentes 

dentro do período regular de abertura e fechamento dos mesmos. O material a ser 
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utilizado deverá ser solicitado pelo coordenador da monitoria no início de cada 

semestre; 

VII. Acompanhar alunos em laboratório de habilidades para treinamento individual em 

práticas específicas, não computadas como carga horária do componente curricular, 

seguindo roteiros previamente elaborados pelo professor coordenador da monitoria 

do componente curricular, o qual será o responsável pelo laboratório bem como o 

material requerido para a prática durante o período, com a anuência expressa, por 

escrito, do coordenador do curso. A solicitação de uso deverá ser encaminhada ao 

Gestor dos Laboratórios com antecedência mínima de 15 dias úteis, para cada dia e 

horário de atividade, por meio de formulário específico, para a autorização de 

utilização e agendamento da mesma, sujeita à disponibilidade do laboratório, sendo 

que a prioridade de ocupação do laboratório será sempre para as aulas regulares e 

os horários serão os existentes dentro do período regular de abertura e fechamento 

dos mesmos. O material a ser utilizado deverá ser solicitado pelo coordenador da 

monitoria no início de cada semestre;  

VIII. Entregar relatórios final e semestral (quando cabível) ao professor coordenador da 

monitoria.  

 

Art. 29. É vedado ao monitor: 

I. Substituir docentes em aulas teóricas e práticas, independentemente da sua 

presença; 

II. Corrigir trabalhos, provas e controle de frequência dos alunos; 

III. Exercer a monitoria fora do horário combinado com o professor coordenador. 

 

Art. 30. Será desligado o monitor que:  

I. Apresentar frequência inferior a 80 %, dentro da programação estabelecida pelo 

projeto de monitoria; 

II. Não cumprir fielmente as suas atribuições, inclusive encaminhamento dos relatórios 

periódicos; 

III. Incorrer em falta disciplinar prevista no Regimento da Escola e demais normas por 

ela editadas; 

IV. Demonstrar desempenho insatisfatório no exercício da monitoria.  

V. Faltar aos compromissos assumidos com a monitoria, sem justificativa plausível; 

VI. Não apresentar o relatório final ou semestral (quando cabível) em prazo hábil; 

VII. Solicitar trancamento e / ou cancelamento de matrícula; 

VIII. Deixar de cumprir um dos itens previstos neste regulamento. 
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§ Único. O aluno destituído de sua função de monitor perde automaticamente o direito à 

bolsa, se for o caso, e a qualquer tipo de certificação do período em que esteve atuante.  

 

Art. 31. O acompanhamento e avaliação das monitorias será realizado pelo Comitê Gestor 

de Monitorias de cada curso, o qual encaminhará um relatório final ao Vice- diretor da 

Escola e aos órgãos colegiados cabíveis de cada curso, para a devida apreciação. 

 

 

Art. 32 São atribuições do professor coordenador de monitoria: 

I. Tomar e dar conhecimento das diretrizes gerais institucionais para monitoria aos 

docentes e discentes ligados aos componentes curriculares pelos quais é 

responsável; 

II. Elaborar e encaminhar, até 15 de setembro de cada ano, ao CGM do respectivo 

curso, os planos de atividades das monitorias relativos ao ano letivo que se inicia no 

ano seguinte (1º e 2º semestres), do qual deverão constar, entre outros, objetivos, 

atividades a serem desenvolvidas, horários, número desejado de vagas de bolsistas 

e não bolsistas, formas de avaliação e acompanhamento para análise e aprovação. 

O CGM encaminhará ao vice-diretor os projetos pré-aprovados, até 15 de outubro, 

para análise e aprovação final; 

III. Solicitar, no início de cada semestre, em formulário específico, o material necessário 

às aulas práticas do componente curricular, inclusive aquele para treinamento de 

monitores e acompanhamento pelos mesmos de alunos em laboratório de 

habilidades para treinamento individual em práticas específicas.  

IV. Elaborar edital para seleção de alunos para a monitoria, segundo modelo específico; 

V. Apresentar proposta ao CGM de bancas de seleção dos candidatos da monitoria do 

componente curricular pelo qual é responsável; 

VI. Solicitar, por escrito, ao CGM o desligamento de monitores assim como a 

transferência de bolsa, se for o caso; 

VII. Orientar efetivamente o monitor no desempenho das atividades de ensino, pesquisa 

ou extensão previstas no projeto; 

VIII. Capacitar o monitor no uso de metodologia de trabalho adequada à sua atuação, 

auxiliando-o a lidar com os alunos e aprofundar seus conhecimentos; 

IX. Promover reuniões e/ou seminários com os monitores para socialização dos 

trabalhos desenvolvidos e troca de experiências relativas ao próprio curso ou inter-

cursos; 
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X. Avaliar continuamente o desempenho do aluno monitor a partir dos objetivos do 

projeto de monitoria e dos critérios de avaliação propostos; 

XI. Socializar, periodicamente, junto ao curso a que pertence os resultados acadêmicos 

do projeto da monitoria; 

XII. Estimular os monitores a socializar os conhecimentos obtidos com os seus colegas 

que não tiveram a mesma oportunidade; 

XIII. Encaminhar às instâncias competentes os expedientes administrativos necessários 

à operacionalização do projeto (frequência dos alunos, avaliação, lista final dos 

concluintes para emissão de certificados, etc.); 

XIV. Elaborar, dentro dos prazos estabelecidos, os relatórios parciais e finais da monitoria 

para acompanhamento pelo CGM. 

 


