HUMANAS

Psicologia
Especialista no comportamento humano em diversos contextos
O psicólogo pode intervir e
pesquisar em diversas áreas, como
psicologia clínica, educacional,
social, jurídica, organizacional e do
trabalho, da saúde, do trânsito e do
esporte. Ele também pode trabalhar
com temas relativos à orientação
vocacional, à sexualidade humana,
à psicopedagogia e à psicomotrici-
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dade (que estuda os transtornos da
interação do movimento do corpo
com a mente).
O profissional dessa área não
atua somente nos consultórios.
Muitos dos graduados são contratados por empresas de diferentes
áreas para o setor de recursos
humanos. Instituições de saúde e

assistência social também são um
forte mercado de trabalho para os
psicólogos.
A Unesp oferece a Graduação
em Psicologia na Faculdade de
Ciências e Letras (FCL), Câmpus de
Assis, e na Faculdade de Ciências,
Câmpus de Bauru. As duas unidades oferecem curso de graduação

em Psicologia que objetiva a formação do psicólogo voltado para a
pesquisa e a atuação profissional.
A formação oferecida pelas duas
unidades é generalista, ou seja, sem
o predomínio de uma abordagem
teórica ou de uma área de atuação
específica. Durante o curso, os alunos estudam diversas teorias sobre
o comportamento humano nos
mais diferentes contextos.
A complexidade da formação
acadêmica do psicólogo exige grande dedicação ao longo do curso. É
recomendável que os alunos participem de grupos de estudo extraclasse e projetos de pesquisa científica
e extensão universitária (ações na
comunidade), para complementar

Preparo amplo,
incentivo a pesquisas,
estágios e ações na
comunidade são
marcas dos cursos
os conteúdos das aulas. O contato
com uma bibliografia consistente
também cria uma importante base
para a carreira nesse campo do
conhecimento.
Seguindo uma nova orientação
do Ministério da Educação, que
instituiu novas diretrizes curriculares
para o curso de Psicologia, os currículos são compostos, inicialmente,
de um Núcleo Comum, que focaliza os conteúdos teóricos básicos
da formação. Posteriormente, são
dadas as Ênfases Curriculares, com
matérias específicas de cada campo
de atuação.
São oferecidas, em Assis, as
Ênfases em Processos Clínicos e

Saúde Mental; Subjetividade, Trabalho e Administração do Social;
Desenvolvimento Humano e Processos Educativos; e Políticas Públicas e Clínica Crítica; e, em Bauru,
em Psicologia Clínica; Psicologia e
Educação; Psicologia e Trabalho; e
Psicologia Social.
Nessa concepção do curso, são
valorizados os espaços de pesquisa, de atividades complementares
que se desenvolvem fora da sala
de aula, bem como de estágios
básicos e específicos das Ênfases.
Seminários e outros eventos científicos trazem a possibilidade de
conhecer novos referenciais e de

se aprofundar naqueles com os
quais se tem maior afinidade. Tais
atividades pretendem também tornar o processo de formação mais
dinâmico, aproximando os alunos
das várias possibilidades de atuação
no campo profissional.
Os dois cursos contam com
clínicas e Centros de Pesquisa e
Psicologia Aplicada, onde, além de
estudos científicos e de atividades
de extensão universitária, os alunos
desenvolvem estágios supervisionados por professores, atendendo a
população de faixas etárias distintas
das cidades de Assis e Bauru, bem
como das respectivas regiões.
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