Por que cursar
Psicologia
na Unochapecó?
Neste e-book, você vai conhecer os principais
diferenciais do curso de Psicologia da Unochapecó,
que qualificam o curso como uma das melhores
opções para você que está pensando em seguir
essa profissão, e como eles vão fazer a diferença na
sua formação. Entre eles você vai ver:
Curso avaliado com nota máxima pelo Ministério da
Educação do Brasil.
Curso com quatro ênfases profissionais (Clínica,
Psicologia Organizacional e do Trabalho, Psicologia
Escolar e Educacional e Psicologia Social Comunitária).
Ênfase nas áreas da Psicologia Clínica: Psicanálise,
Familiar Sistêmica e Terapia Cognitivo-comportamental.
Abordagem especializada em Emergências e Desastres.
Muitas aulas e atividades práticas, e estágios desde o 2°
semestre.
Realização de Serviços Psicológicos à Comunidade, como
Psicoterapia por exemplo.
Mensalidade com o preço fixo de R$ 1.195,00. O único
reajuste no valor será o índice inflacionário.
Modelo de ensino focado em experiências (ABEx).

Bom, mas antes de conhecer o curso, você
precisa saber um pouco mais sobre a estrutura
da Unochapecó para entender como ela fará
toda a diferença na sua formação.

Unochapecó:
nota máxima
no MEC, entre as
melhores do país
A Universidade Comunitária da Região de
Chapecó existe desde 1970 e trouxe para a
região Oeste de Santa Catarina o primeiro
curso de graduação. Em 2020, completou 50
anos de história, com credibilidade reconhecida
em todo o território nacional.
A primeira turma da Universidade formouse em Pedagogia e a partir desse curso
a Unochapecó foi crescendo. Em 2016, já
eram mais de 30 mil profissionais formados,
mais de 40 cursos de graduação, além de
especializações, mestrados e doutorados.

Em 2018, a Unochapecó se tornou a

primeira universidade
do Oeste Catarinense
a conquistar nota
máxima na avaliação
do Ministério da
Educação (MEC).
Até aquele momento, apenas 21
universidades possuíam essa nota no
Brasil, e ainda hoje são poucas, cerca de 30
universidades em todo o país.
Mas a Unochapecó foi muito além disso, e,
até o final de 2019, vinte cursos também
conquistaram a nota máxima no MEC (nota
5) e todos os demais cursos avaliados
conquistaram uma ótima avaliação, nota 4.
Isso comprova que a Unochapecó possui um
padrão de excelência muito diferenciado em
estrutura, professores e qualidade de ensino,

tanto para a cidade quanto para o país. Isso vai
fazer muita diferença quando você se formar
e começar a atuar na sua profissão, seja numa
empresa ou de forma empreendedora.
A Universidade Cinquentenária do Oeste
Catarinense completa esse ciclo participando
ativamente do desenvolvimento sustentável
da região e da transformação e formação
profissional cidadã de cada um dos estudantes
que passa por aqui, mostrando que somente
com conhecimento científico é possível mudar
o mundo.

Se você também
acredita, então você
é um dos nossos!

Curso avaliado com
nota máxima pelo
Ministério da Educação
do Brasil
E como tudo que é bom pode ficar ainda
melhor, o curso de Psicologia também foi
avaliado com nota máxima no MEC. Sim,
é isso mesmo! Você tem uma das melhores
universidades e um dos melhores cursos de
Psicologia do Brasil, bem aqui, na Unochapecó.
Então, se essa é a profissão que você escolheu
para a sua vida, é impossível você vir pra cá e
se arrepender.

Formação qualificada com
ênfase em diferentes áreas da
Psicologia
O curso de Psicologia da Unochapecó prepara
seus estudantes para as mais variadas áreas de
atuação profissional. Alia muito bem a teoria
e a prática com muitas aulas e atividades
práticas ao longo do curso, e estágios desde
o 2° semestre.
A formação do curso é qualificada com
ênfase e abordagens em diferentes
áreas da Psicologia: Clínica (Psicanálise,

Familiar Sistêmica e Terapia Cognitiva
Comportamental), Organizacional e do
Trabalho, Escolar e Educacional, Social,
Avaliação Psicológica, Políticas Públicas,
Esporte, Emergências e Desastres, Jurídica.
Inicialmente os estudantes são preparados de
maneira abrangente e no decorrer do curso, se
sente cada vez mais preparado para definir seu
foco na área que mais despertar seu interesse.
Um diferencial da Unochapecó são as ênfases
profissionalizantes ao fim do curso. No último
ano de faculdade, o aluno fará dois estágios
profissionalizantes. O primeiro, é o obrigatório
em Processos Clínicos. O segundo, será de
escolha do aluno. São três opções para o
estudante optar: Psicologia Organizacional e
do Trabalho, Psicologia Escolar e Educacional e
Psicologia Social Comunitária.

Centro de Atendimento à
Comunidade (CAC) com serviços
gratuitos de psicoterapia à
população
O Centro de Atendimento à Comunidade (CAC)
é apenas um dos diversos programas e projetos
de pesquisa e extensão que o curso promove,
para que os estudantes possam estagiar e
ter vivências práticas. Nesse espaço, são

oferecidos serviços gratuitos de psicoterapia
à população, que são prestados pelos próprios
estudantes supervisionados por professores.
Assim como esse, existem muitos outros, como
por exemplo: a RAIA (Rede de Atenção à
Infância e Adolescência), o Serviço Escola de
Psicologia, a Mediação Familiar, o Programa
Tamo Junto: cuidado integral e arte, entre
outros.

Professores Mestres e Doutores
e a maior rede de estágios da
região
Aprender com os melhores faz toda a
diferença, principalmente quando se trata
da área de Psicologia. Aqui na Uno, você terá
suporte dos melhores professores de Psicologia
da região, a maioria deles Mestres ou Doutores
em áreas específicas.
Mas aqui na Uno, o aprendizado vai muito além
da sala de aula. Isso tudo está alinhado com
a maior rede de estágios da região nos mais
diversos locais de atuação, e permitirá que
você se torne um profissional diferenciado no
mercado de trabalho.

Você pode participar também, conforme
seus interesses, de Projetos de Extensão da
Universidade e como bolsista pode, ainda,
desenvolver atividades nos Programas de
Pesquisa desenvolvidos no curso.

Serviços de Psicologia

Conheça o curso e algumas das
principais disciplinas
O curso está muito bem organizado e
planejado para que a sua formação seja plural,
ou seja, para você se preparar para atuar
nas mais diversas áreas possíveis. O curso

se inicia com disciplinas abrangentes como
Psicologia do Desenvolvimento que apresenta
o ciclo de desenvolvimento humano, as teorias
relacionadas a cada fase da vida e a teoria de
luto.
Logo em seguida, você já se depara com o
primeiro estágio básico onde se exploram
os primeiros recursos e técnicas de trabalho
do Psicólogo como o registro das situações
cotidianas e as técnicas de observação que
vão desde a observação do comportamento
de sujeitos e grupos, até a observação do
comportamento das instituições.
No terceiro período iniciam os componentes
de Avaliação Psicológica que apresentam os
processos de trabalho do Psicólogo como a
avaliação de pessoas e grupos, os testes que
os Psicólogos utilizam em suas atividades nos
diferentes espaços como clínicas, escolas,
Sala de Espelhos

organizações de trabalho, entre outros.
Também terá componentes relacionados a
Psicologia Social, Psicologia do Trabalho,
Psicologia da Educação, Psicologia e Grupos,
que estudam os diferentes contextos de
trabalho do Psicólogo.
Do primeiro ao último período você terá
disciplinas relacionadas a atuação clínica
do Psicólogo, como Teorias em Psicanálise,
Estrutura e Dinâmica da Personalidade,
Teorias em Terapia Cognitivo-comportamental,
Teorias em Sistêmica e muito mais.

Experiência de mercado
Formação ainda mais próxima da prática
profissional
Aqui na Unochapecó, o contato do estudante
com as diversas possibilidades de atuação
é valorizado. É por isso que as atividades
acadêmicas se baseiam no aprendizado a
partir da experiência do aluno, aliando teoria e
prática.
Esse modelo de ensino segue a orientação da
Aprendizagem Baseada em Experiências, a
ABEx. Ao ingressar no curso, você vai ouvir
falar muito nela. Uma disciplina por semestre

leva esse nome e é responsável por promover
um contato com as empresas, instituições e
com a comunidade de forma geral.
No curso de Psicologia, você terá experiências
com os diferentes campos de atuação da área.
Além do contato interdisciplinar tanto com
cursos da saúde, como Medicina e Fisioterapia,
quanto com as Humanidades, com atividades
desenvolvidas em parceria com o Direito.
Isso tudo porque o modelo da Aprendizagem
Baseada em Experiências integra
conhecimento teórico, prática profissional e
atividades de extensão. O que significa que
além de aprender, a sociedade sai ganhando
com o conhecimento que é produzido aqui.
Isso é ser comunitária!

Possibilidades de carreira
do Psicólogo
O profissional da Psicologia tem um leque
cada vez maior de possibilidade de atuação.
Na Unochapecó, o profissional sai habilitado
para atuar tanto nos espaços mais tradicionais,
como a Psicologia Clínica em consultórios e
clínicas multiprofissionais, como nas áreas
de Gestão de Trabalho que incluem espaços

como saúde do trabalhador, processos de
recrutamento e seleção de pessoas e processos
de desenvolvimento e gestão.
Além disso, há possibilidade de trabalhar com
processos de Avaliação Psicológica e ainda,
com políticas públicas, especialmente nas
áreas de saúde, educação e assistência social.
Hospitais, clubes esportivos, situações de
emergências e desastres, ONG’s, Psicologia
Jurídica, Psicologia do Trânsito e Mobilidade
Humana são oportunidades que também vem
abrindo cada vez mais oportunidades para o
profissional da Psicologia.

Profissional qualificado para o
mercado
Larissa D´Maiella Akkari Klimeck Kammer
já possuía outra formação quando resolveu
cursar Psicologia na Unochapecó. A egressa
conta que foi muito bem recebida na
Universidade e que está satisfeita com sua
escolha.
“Pois além de estar exercendo a profissão
que escolhi para chamar de minha, também
estou tendo reconhecimento e retorno
financeiro”.

Larissa tem seu consultório particular e faz
atendimentos psicoterápicos individuais, de
forma presencial e online.
“Vejo os professores como grandes
incentivadores, pois logo após minha
formatura e recebimento do meu CRP,
aluguei meu espaço e atuo desde então.
Considero como grande diferencial do curso
de Psicologia a qualidade humana e teóricoprática dos professores”.
Além disso, Larissa comenta que utiliza os
ensinamentos adquiridos durante a graduação
em todos os momentos na sua profissão.
“Desde disciplinas como ciência e profissão,
lá do primeiro semestre, como os estágios
profissionalizantes do final da graduação,
são minha bagagem preciosa nesse papel
profissional que desenvolvo a cada dia”.

E aí? Gostou de conhecer a
estrutura que está te esperando
por aqui? Aprendeu alguma coisa
que você ainda não sabia?
Bom, esse é só o começo. Você também
pode falar com o coordenador do curso
ou chamar a gente no whats
(49 3321 8000) pra trocar uma ideia.
Se você já se decidiu é só se inscrever no
seu curso clicando aqui, torcer muito pra
ser aprovade no Vestibular Uno e começar
a mudar o mundo!

