
 A Psicologia, no Brasil, enquanto profissão 
foi regulamentada no ano de 1962 e o seu campo de 
atuação vem crescendo nos últimos anos, pois o modelo 
de atendimento e assistência em saúde mental está 
sendo modificado. Em parte, isso se deve a quebra de 
paradigmas, tal como a nova perspectiva da empresa 
sobre os seus colaboradores, anteriormente, denominados 
empregados. Outra mudança aconteceu na área da saúde, 
os pacientes não são mais vistos como espectadores de 
suas doenças, mas como agentes no processo da doença 
e saúde, ou seja, a visão biopsicossocial e o atendimento 
humanizado nos serviços de saúde. Tais questões geram 
atendimentos em psicologia não apenas em âmbito 
individual, mas em grupo e não só no setting terapêutico, 
mas, em todo o lugar que se fizer necessário.

 A formação em Psicologia habilita o profissional 
a atuar em qualquer uma das áreas descritas na Resolução 
CFP n. 13/2007, as quais são: Psicologia Escolar/Educacional, 
Psicologia Organizacional e do Trabalho, Psicologia 
de Trânsito, Psicologia Jurídica, Psicologia do Esporte, 
Psicologia Clínica, Psicologia Hospitalar, Psicopedagogia, 
Psicomotricidade, Psicologia Social e Neuropsicologia.

 Dentre as possibilidades emergentes de área 
de trabalho na Psicologia, está o campo de Avaliação 
Psicológica que contempla a avaliação para Porte de 
Arma, Trabalho em Espaços Confinados, Cirurgia Bariátrica, 
Pilotos de Aviação Civil, Necessidade de segundo 
professor, entre outros. Outro campo em crescimento é a 
Psicologia em Emergências e Desastres, Políticas Públicas 
(SUS) e a Psicologia na Assistência Social, incluindo o 
Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e o 

Centro Especializado de Assistência Social (CREAS).

Diante desse cenário, o Curso de Psicologia da Unesc vem 
capacitando e habilitando o futuro profissional desde 
as primeiras fases do curso, de modo a preocupar-se 
não apenas com o conhecimento teórico, mas também 
prático. O acadêmico realiza durante a sua graduação os 
estágios básicos e os estágios supervisionados específicos 
na área de Psicologia Escolar, Psicologia Social, Psicologia 
Organizacional e do Trabalho e Psicologia Clínica. Com uma 
matriz curricular inovadora, permite ao futuro profissional 
conhecer e estagiar, durante a formação acadêmica, nas 
diversas áreas de atuação da psicologia, capacitando-o 
para atuar tanto em equipes multiprofissionais como nas 
diversas áreas em que o Psicólogo pode trabalhar. 

 Outra oportunidade que a Unesc oferece ao 
acadêmico quando ingressa no curso de graduação é a 
possibilidade de fazer estágio voluntário ou atuar como 
bolsista em diversos programas de pesquisa e extensão 
da instituição.

 A formação em Psicologia da Unesc caracteriza-
se pela excelência e prepara o egresso também para 
continuar seus estudos, oferecendo diversos cursos de 
pós-graduação que estão em sintonia com as demandas 
da sociedade local e nacional e, também, voltados para 
cenários futuros da profissão. Os cursos de pós-graduação 
oferecidos pela Unesc na área de Psicologia são em 
Saúde Mental, Psicologia do Esporte, Psicanálise e suas 
Intervenções nas Psicopatologias Atuais, Teoria Cognitivo 
Comportamental e Aplicabilidade nas Psicopatologias 
além da Especialização em Residência Multiprofissional.
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