
Montamos um time de profissionais do 
mercado e da educação e preparamos 
um formato único de ensino modular em 
que, a cada etapa, você desenvolve uma 
competência fundamental para melhorar 
a sua performance no seu caminho 
profissional.

MUDE (Modelo Único de Ensino)

Presencial com virtual
O novo formato de ensino criado
pela UNISUAM respeita o novo hoje:
equilibra encontros presenciais com
conteúdos conteúdos remotos em uma plataforma 
de ensino virtual para consulta e 
autoestudo. Nosso suporte conta com 
aplicativo rápido,
chat integrado e tutores sempre
para eventuais dúvidas.

Cada semestre, um certificado
Com o MUDE, a cada semestre na 
UNISUAM, você desenvolve uma 
competência importante para a sua futura 
atuação profissional como psicólogo, 
garantindo a esse profissional o domínio 
de conhecimentos específicos e a 
capacidade de utilizá-los em diferentes 
contcontextos que demandam a análise, 
avaliação, prevenção e intervenção em 
processos psicológicos e psicossociais, e 
na promoção da qualidade de vida.

Foco na sua carreira

O nosso setor de Carreiras foi ao mercado 
buscar as competências necessárias para 
a sua melhor formação. A área conta com 
um grupo de profissionais experientes e 
especializados em diversas áreas de 
atuação, prontos para te apoiar no 
desenvolvimento profissional.

Psicologia

10 módulos | 5 anos*
Ênfases curriculares: Psicologia e processos de prevenção 
e promoção da saúde & Processos Clínicos

MODELO 
ÚNICO 
DE 
ENSINO

Módulo: Inovação
em Psicologia

Módulo: Psicodiagnóstico 
e Avaliação Psicológica

Módulo: 
Processos Clínicos

Módulo: Processos
Psicopatológicos

Módulo: Processos de Gestão e Desenvolvimento 
de Pessoas em Contextos de Trabalho

Módulo: Investigação e 
Intervenção Multidisciplinar

Módulo: Processos 
de Prevenção e 
Promoção de Saúde 
e Bem-estar

Módulo: Processos 
Organizativos de 
Coletivos Sociais 

Módulo:
Desenvolvimento
Humano

Módulo: Humanização
e Saúde 

Humanização 
e Saúde Sobre o ser 

humano - 
perspectivas 
e desaos

Reexões 
sobre a saúde 
mental 

Processos de 
Prevenção e 
Promoção de 
Saúde e 
Bem-estar

Processos 
sociais

Adoecimento 
psíquico na 
sociedade 
contemporâ-
nea

Reexões 
sobre Saúde e 
Adoecimento 
no Trabalho

Adoecimento
psíquico na 
sociedade
contemporânea

Cuidar de si 
para cuidar 
do outro

Reexões 
sobre o futuro 
prossional

Planejar e executar 
avaliação psicológica 
em criança, 
adolescente e adulto.

Elaborar plano psicotera-
pêutico nas abordagens 
clínicas para o cuidado e 
saúde da pessoa.

Planejar e realizar projetos de 
desenvolvimento 
organizacional 

Desenvolver a capacidade de 
identicar os transtornos 
psicopatológicos e seus 
impactos na vida das pessoas.

Analisar os fenômenos grupais e 
desenvolver estratégias 
interventivas em equipes 
multidisciplinares.

Desenvolver estratégias 
para promoção da saúde 
mental na população.

Promover a autonomia 
das pessoas e grupos nos 
diversos territórios da 
cidade.

Compromisso ético, 
humanístico e social 
com o trabalho multipro-
ssional em saúde

Compreender as concep-
ções de ser humano para  
uma atuação prossional 
de acordo com os preceitos 
éticos da prossão.

Desenvolver projeto prossio-
nal para atuação no mercado 
de trabalho

Avaliar para 
cuidar melhor 
do outro

Compromisso 
com o presente 
e o futuro da 
prossão

Adoecimento 
psíquico na 
sociedade 
contemporânea Desenvolver 

pessoas e gerenciar 
processos    

Cuidando do 
outro em equipe 

Humanização, ética 
e políticas públicas 
para o exercício 
prossional de 
Fisioterapia

As diversas 
concepções 
de ser humano

Inclusão, prota-
gonismo e 
direitos humanos

Cuidado, 
acolhimento e 
saúde mental 

Cuidar de si 
para cuidar 
do outro

CURSOS QUE COMPARTILHAM O MESMO MÓDULO

FarmáciaFisioterapiaEnfermagem

*Módulo opcional - Licenciatura em Psicologia
Estágios básicos e prossionais de acordo com as Diretrizes Curriculares do Curso de Psicologia em vigência.



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para fazer 
seu autoestudo a hora e 
onde quiser. Com apoio 
de tutores e materiais 
disponíveis 24 horas 
por dia, você se prepara
da melhoda melhor maneira para 
os encontros de inte-
gração e projeto.

Psicologia do desenvolvimento
Neuroanatomia e Neurofisiologia
Leitura e Produção de Texto
Epistemologia e história da psicologia

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Psicologia do desenvolvimento
Neuroanatomia e Neurofisiologia
Leitura e Produção de Texto
Epistemologia e história da psicologia

Co
nh
ec
im
en
to
s

Compreender as fases e crises do desenvolvi-
mento humano

Articular processos neuroanatomofisiológico 
com o comportamento humano

Utilizar adequadamente a comunicação para 
expressar ideias e argumento no exercício pro-
fisisonal

Refletir sobre as concepções epistêmicas, 
éticas e filosóficas do humano.

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

DESENVOLVIMENTO HUMANO | 350h 

Bases filosóficas e antropológicas em saúde
Cidadania e responsabilidade social 
Equipe multiprofissional e humanização: cultu-
ra, gênero, etnia e vulnerabilidade
Psicologia em Saúde 
Políticas de Saúde com ênfase no SUS 
LLegislação, bioética e ética profissional

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Bases filosóficas e antropológicas em saúde
Cidadania e responsabilidade social 
Equipe multiprofissional e humanização: cultura, 
gênero, etnia e vulnerabilidade
Psicologia em Saúde 
Políticas de Saúde com ênfase no SUS 
LLegislação, bioética e ética profissional

Co
nh
ec
im
en
to
s

Compreender as diferentes questões sobre a 
existência humana e as influências do pensa-
mento filosófico no mundo, assim como, com-
preender o comportamento dos indivíduos na 
sociedade atual a partir dos conceitos e teorias 
fundamentais da sociologia e da antropologia.

EstabeleceEstabelecer novas relações com o contexto 
social, reconhecendo a estrutura, as expressões 
e as formas de organização comunitária, com-
preendendo os aspectos biopsicossociais e inte-
grando ações multiprofissionais ao processo de 
transformação social.

Compreender as políticas de saúde no contexto 
do Sistema Único de Saúde (SUS), reconhecen-
do a diversidade nos diferentes contextos sociais.

Assumir o compromisso ético, humanístico e 
social com o trabalho multiprofissional em saúde, 
respeitando o código de ética, os valores políticos 
e os atos normativos de cada profissão.

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

HUMANIZAÇÃO E SAÚDE | 350h 



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para fazer seu 
autoestudo a hora e 
onde quiser. Com apoio 
de tutores e materiais 
disponíveis 24 horas por 
dia, você se prepara
da melhoda melhor maneira para 
os encontros de integra-
ção e projeto.

Psicologia e Saúde Coletiva
Saúde Mental e Atenção Psicossocial
Psicologia da Violência
Políticas Públicas de Saúde e Assistência 
Social

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Psicologia e Saúde Coletiva
Saúde Mental e Atenção Psicossocial
Psicologia da Violência
Políticas Públicas de Saúde e Assistência Social

Co
nh
ec
im
en
to
s

Desenvolver a aplicar estratégias para interven-
ção em grupos de familias e usuários do sistema 
de saúde

Criar e aperfeiçoar dispositivos de cuidado em 
saúde mental 

Promover atenção integral à saúde de pessoas 
em situação de violência sob as perspectivas do 
ciclo de vida e das vulnerabilidades.

Conhecer e avaliar as políticas de saúde no Brasil  
- níveis atenção, promoção da saúde e humani-
zação

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

PROCESSOS DE PREVENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE E BEM-ESTAR | 350h

Psicologia Social
Psicologia em Comunidades
Psicologia e Direitos Humanos
Psicologia Jurídica

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Psicologia Social
Psicologia em Comunidades
Psicologia e Direitos Humanos
Psicologia Jurídica

Co
nh
ec
im
en
to
s

Analisar criticamente os fenômenos históricos, 
sociais, econômicos, culturais, territorias e políti-
cos do país no processo de construção das sub-
jetividades.

Promover a emancipação das pessoas, grupos e 
agentes de mudanças nos diversos territórios 
que compõe a cidade.

Desenvolver estratégias e instrumentos de inclu-
são e formação dos direitos humanos na socie-
dade para atuação do psicóloga e do psicólogo.

Avaliar ações para reinserção social e mediar 
conflitos no âmbito judiciário

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

PROCESSOS ORGANIZATIVOS DE COLETIVOS SOCIAIS | 350h



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para fazer seu 
autoestudo a hora e 
onde quiser. Com apoio 
de tutores e materiais 
disponíveis 24 horas por 
dia, você se prepara
da melhoda melhor maneira para 
os encontros de integra-
ção e projeto.

Psicologia do Trabalho
Teoria e Prática de Entrevistas e Metodologia 
Cientifica
Orientação profissional
Psicologia Organizacional 

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Psicologia do Trabalho
Teoria e Prática de Entrevistas e Metodologia 
Cientifica
Orientação profissional
Psicologia Organizacional Co

nh
ec
im
en
to
s

Analisar, desenhar e avaliar processos de trabalho 
visando identificar riscos à saúde.

Realizar diagnósticos organizacionais

Planejar e desenvolver estratégias e ferramentas no 
âmbito da orientação profissional

PlanejaPlanejar e realizar recrutamento e seleção, treina-
mentos e avaliação, utilizando ferramentas infor-
matizadas de diagnóstico.

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

PROCESSOS DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS EM CONTEXTOS DE TRABALHO | 350h

Processos grupais
Psicologia institucional
Psicologia Hospitalar
Psicologia do Esporte

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 
1 de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Processos grupais
Psicologia institucional
Psicologia Hospitalar
Psicologia do Esporte

Co
nh
ec
im
en
to
s

Analisar e compreender os fenômenos grupais e 
desenvolver estratégias interventivas nos espaços 
público e privado

Analisar o movimento institucionalista  para de-
senvolver uma psicologia clínica baseada na aná-
lise institucional. 

Atuar em equipe muldisciplinar em contextos ins-
titucionais

Construir estratégias de intervenção em grupos de 
alto desempenho

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

INVESTIGAÇÃO E INTERVENÇÃO MULTIDISCIPLINAR | 350h 



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para fazer seu 
autoestudo a hora e 
onde quiser. Com apoio 
de tutores e materiais 
disponíveis 24 horas por 
dia, você se prepara
da melhoda melhor maneira para 
os encontros de integra-
ção e projeto.

Psicoterapia existencial-humanista, Psicoterapia 
da Gestalt
Abordagem cogntivo-comportamental, Neuroa-
natomia
Teoria Psicanalítica, Psicoterapias analiticas
Grupoterapias, Processos Grupais e Psicologia 
institucional 

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 
1 de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Psicoterapia existencial-humanista, Psicoterapia 
da Gestalt
Abordagem cogntivo-comportamental, Neuroa-
natomia
Teoria Psicanalítica, Psicoterapias analiticas
Grupoterapias, Processos Grupais e Psicologia 
institucional

Co
nh
ec
im
en
to
s

Elaborar plano psicoterapêutico nas abordagens 
existenciais, humanistas e fenomenológicas

Planejar plano terapêutico na abordagem cogni-
tivo-comportamental

Aplicar a técnica psicanalítica e manejar a trans-
ferência por meio da interpretação

Desenvolver estratégias para intervir em grupos 
terapêuticos e outros espaçõs livres ou institucionais

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

PROCESSOS CLÍNICOS  | 420h

Psicopatologia
Técnicas de Entrevistas, Testes cognitivos e 
projetivos
Família e Conjugalidade, Teoria Psicanalítica
Neuroanatomia e Neurofisiologia

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Psicopatologia
Técnicas de Entrevistas, Testes cognitivos e pro-
jetivos
Família e Conjugalidade, Teoria Psicanalítica
Neuroanatomia e NeurofisiologiaCo

nh
ec
im
en
to
s

Identificar os transtornos psicopatológicos e anali-
sar suas relações com o aspectos: político, social, 
biológico e psicológico.

Construir hipóteses diagnósticas a partir de estu-
dos de caso

Compreender a psicodinâmica dos fenômenos 
psicopatológicos na construção da subjetividade 

Compreender relação entre o uso de drogas e as 
alterações psíquicas diversas da ordem do humor, 
cognição, comportamento, psicomotricidade e 
personalidade.

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

PROCESSOS PSICOPATOLÓGICOS | 400h 



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para fazer seu 
autoestudo a hora e 
onde quiser. Com apoio 
de tutores e materiais 
disponíveis 24 horas por 
dia, você se prepara
da melhoda melhor maneira para 
os encontros de integra-
ção e projeto.

* Estrutura modular em vigência a partir de 01/2022.  As matrizes poderão sofrer alterações.

Ética e Bioética
Psicopedagogia
Psicologia Escolar
Psicologia das emergências e desastres

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Ética e Bioética
Psicopedagogia
Psicologia Escolar
Psicologia das emergências e desastres

Co
nh
ec
im
en
to
s

Planejar e desenvolver atendimentos psicológi-
cos online

Desenvolver e criar projetos de vida

Desenvolver atividades de planejamento esco-
lar em equipe multiprofissional

Desenvolver e aplicar estratégias de suporte 
emocional a pessoas e equipes em momentos 
de crise (desastre, epidemias, etc

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

INOVAÇÃO EM PSICOLOGIA | 440h

Psicometria
Testes cognitivos, Neuroanatomia, Emoção, 
percepção e motivação
Testes projetivos, Psicologia do Desenvolvi-
mento e Psicanálise
Técnicas de Entrevistas

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Psicometria
Testes cognitivos, Neuroanatomia, Emoção, per-
cepção e motivação
Testes projetivos, Psicologia do Desenvolvimento 
e Psicanálise
Técnicas de Entrevistas

Co
nh
ec
im
en
to
s

Aprender métodos estatísiticos para aplicar e 
interpretar testes psicológicos

Aplicar, corrigir e elaborar parecer com base em 
testes cognitivos

Aplicar, corrigir e elaborar parecer com base em 
testes projetivos

DeseDesenvolver roteiros de entrevistas para avalia-
ção psicológica 

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

PSICODIAGNÓSTICO E AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA | 440h 


