
Objetivos do Curso 
 
1. Objetivo Geral 
 
Formar psicólogos generalistas, com formação teórica e metodologicamente fundamentada para 
atuar em diferentes contextos socioculturais e profissionais, capazes de compreender o indivíduo 
de forma integral, analisar os processos psicológicos na construção da subjetividade humana, 
comprometidos com o desenvolvimento profissional, com a atuação ética, com a transformação 
social e com a promoção da saúde. 
 
2. Objetivos Específicos 
 

• Promover estudos teóricos e práticos que favoreçam o desenvolvimento das competências e 
habilidades necessárias para a atuação profissional do psicólogo visando a promoção da saúde, o 
desenvolvimento de indivíduos, grupos e organizações. 

• Contribuir para o desenvolvimento de uma postura interdisciplinar e ética, tanto na investigação 
quanto na atuação profissional. 

• Produzir conhecimento e comunicar, visando o fortalecimento da Psicologia como ciência e como 
profissão. 

• Contribuir para a valorização e a participação da Psicologia no âmbito das ações institucionais, 
comunitárias, sociais, políticas e governamentais. 
 
 

Perfil do egresso 
 
O psicólogo formado pela Unigranrio desenvolverá uma postura empreendedora, reconhecendo 
que a sua carreira profissional é fruto da sua trajetória acadêmica e da sua história de vida, linhas 
que se entrelaçarão sempre. Assim, autonomia, responsabilidade e autoconhecimento serão 
aspectos requeridos deste profissional. Terá uma postura crítica, investigativa e propositiva, 
valorizará a diversidade e a alteridade respeitando todas as formas de existência humana, 
desenvolvendo consciência ética, sendo capaz de reconhecer o valor e o poder de seus 
apontamentos e comunicações profissionais.  
O profissional formado pela Unigranrio será generalista, capaz de integrar o conhecimento para a 
resolução eficaz de situações relacionadas à sua atuação profissional e a produção de 
conhecimento em Psicologia. Terá sólidos conhecimentos científicos que embasarão e darão 
consistência à sua prática profissional.  
Será um profissional capaz de tomar decisões e solucionar problemas baseados em princípios éticos 
e fundamentos científicos. Estará apto a trabalhar em equipes multi e interdisciplinares, colocando 
o seu conhecimento a favor do grupo e da resolução eficaz de situações para o desenvolvimento 
social, a promoção da saúde e o respeito aos direitos humanos. Terá a consciência de que o 
processo de formação profissional e pessoal é contínuo e, com isso, a necessidade de investimento 
na sua formação deverá ser feito durante toda a sua trajetória profissional.  
 
O curso de Psicologia da Unigranrio considera as macro competências que devem ser desenvolvidas 
na formação de todos os profissionais de saúde, logo, como profissional de saúde o psicólogo 
deverá desenvolver uma compreensão ampla dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde, 
relacionando os fatores envolvidos no processo saúde e doença, deve conhecer e manejar as 
ferramentas da epidemiologia para realizar análises subsidiadas e traçar planos de atuação 
coerentes com as necessidades de cada região. Além do conhecimento específico da política 
nacional de saúde, o psicólogo formado pela Unigranrio também será conhecedor das demais 
políticas de proteção social existentes no país e saberá atuar de modo contextualizado em cada 
uma delas. 



Para além dos conhecimentos teóricos e experiências práticas, o profissional formado pela 
Unigranrio terá desenvolvido a consciência cidadã, sendo capaz de reconhecer o seu valor na 
sociedade e a sua capacidade de contribuir para o desenvolvimento e a transformação social.  
 
O psicólogo formado pela Unigranrio poderá trabalhar em todos os níveis de assistência à saúde, 
tanto pública como privada, creches, escolas, institutos de pesquisa, indústrias, empresas, 
desenvolvimento de recursos humanos, no terceiro setor, no planejamento e execução de políticas 
públicas. Ademais, o psicólogo formado na ênfase psicologia e práticas de saúde terá conhecimento 
aprofundado do sistema de saúde e seus recursos, da produção de conhecimento científico, das 
teorias e técnicas da Psicologia capazes de subsidiar a atuação profissional neste campo. 
Por fim, o psicólogo formado terá conhecimento aprofundado da relação homem e trabalho, da 
produção de conhecimento, das teorias e técnicas da Psicologia capazes de servir ao 
desenvolvimento das instituições e organizações. 
 


