Curso de Especialização em PSICOLOGIA HOSPITALAR E DA
SAÚDE
ÁREAS DO CONHECIMENTO:
Psicologia. Saúde.
NOME DO CURSO:
Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, especialização em PSICOLOGIA HOSPITALAR E DA
SAÚDE.
AMPARO LEGAL E PORTARIA DO MEC
O curso atende todas as exigências da Resolução No. 01 do dia 08/06/2007 e da Portaria do
MEC No. 1.282 do dia 26/10/2010 e publicada no DOU – Diário Oficial da União no dia
27/10/2010 – Seção 01 e Página: 38, com validade em todo território nacional.
PERFIL PROFISSIONAL:
O curso destina-se aos graduados em Psicologia ou áreas afins da Saúde, bem como,
profissionais de diferentes áreas que atuem na área da saúde ligada à psicologia hospitalar.
ÁREA DE ATUAÇÃO:
Hospitais, clínicas, postos de saúde, secretarias de saúde, escolas, centros de pesquisas e
faculdades, podendo, ainda, atuar como pesquisador ou educador.
OBJETIVO DO CURSO:
Formar profissionais com competência técnica e crítica para analisar, assimilar e elaborar projetos
e soluções criativas e inovadoras nas mais modernas tecnologias associadas à psicologia
hospitalar, capacitando-os para atuarem em psicologia hospitalar e da saúde, em empresas que
atuam nas áreas da psicologia hospitalar e da saúde, planejamento e consultoria, bem como, nas
demais áreas hospitalares, oferecendo oportunidade de formação gerencial capaz de gerar
produtividade e qualidade para o setor pedagógico hospitalar.
METODOLOGIA DE ENSINO
a-) MODALIDADE ON-LINE: na modalidade On-line, os estudos são desenvolvidos a distância,
sem que o aluno precise sair de sua residência para participar de atividades presenciais e não
depende de formação de turma. Haverá apenas 01 encontro presencial no final do curso na
cidade onde o aluno residir (mesmo que tenha apenas um aluno matriculado), onde o mesmo
será convidado a fazer a AVP (Avaliação Presencial) e apresentar o TCC (Artigo ou Monografia),
conforme data, horário e local programados pela UCAMPROMINAS ou de acordo com a
necessidade e opção do próprio aluno.
b-) MODALIDADE SEMIPRESENCIAL: na modalidade Semipresencial, os estudos também são
desenvolvidos a distância, porém, o pós-graduando deverá participar de 02 encontros presenciais
na cidade polo escolhida por ele no ato da matrícula (se houver formação de turma), para fazer as
AVPs (Avaliações Presenciais) e apresentar o TCC (artigo ou monografia), conforme datas,
horários e locais programados pela UCAMPROMINAS. Caso não tenha formação de turma na
cidade escolhida, o pós-graduando poderá participar e fazer as atividades presenciais dos 02
encontros, em qualquer outra cidade próxima de sua residência ou optar pela modalidade on-line.

MATRIZ CURRICULAR:
O Curso de Especialização ora proposto será de 495h/a, distribuídas da seguinte forma:
• Fundamentos da Psicologia – 45h
• Psicologia, saúde e doença – 45h
• A psicologia nos cenários de atendimento à saúde: hospitalar ou ambulatorial – 45h
• Intervenções do Psicólogo hospitalar e da saúde – 60h
• Psicologia da Educação – 45h
• Humanização da assistência em saúde – 45h
• Biossegurança e Biotecnologia Aplicada às Ciências da Saúde – 45h
• Gestão e Logística Hospitalar – 45h
• Temas especiais em psicologia hospitalar e da saúde – 60h
• Metodologia do Trabalho Científico – 60h
EMENTAS DO CURSO:
FUNDAMENTOS DA PSICOLOGIA
Ementa: Teorias da Personalidade; Queixa em Saúde e Escuta Clínica; Abordagens
Teórico/Clínicas que Fundamentam o Trabalho do Psicólogo Hospitalar e da Saúde; Psicologia do
Desenvolvimento e Sua Relação com a Saúde e o Adoecimento.
PSICOLOGIA, SAÚDE E DOENÇA
Ementa: Métodos de Pesquisa e Postura Ética em Psicologia da Saúde; Métodos de pesquisa
em psicologia da saúde; Postura ética em psicologia hospitalar e da saúde; Saúde X Doença:
Uma Perspectiva Histórica; Visão histórica da saúde X doença; Perspectiva Biopsicossocial
(Mente-Corpo); Bases Biológicas da Saúde e Doença; Sistema nervoso; Sistema endócrino;
Subjetividade e Adoecimento na Contemporaneidade; Psicossomática; Definição; Distúrbios
psicossomáticos em diferentes sistemas corporais; O atendimento psicológico ao paciente
somatizador; DOR; Implicações Psicossociais das Doenças.
A PSICOLOGIA NOS CENÁRIOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE: HOSPITALAR OU
AMBULATORIAL
Ementa: Promoção da Saúde, Prevenção e Reabilitação; Comportamento e Saúde;
Comportamento saudável X comportamento de risco; Procurando tratamento; Adesão ao
tratamento; Equipe Interdisciplinar; Psicólogo Clínico X Psicólogo Hospitalar X Psicólogo da
Saúde; O Psicólogo na Saúde Pública; Histórico; Psicólogo no SUS.
INTERVENÇÕES DO PSICÓLOGO HOSPITALAR E DA SAÚDE
Ementa: Doenças Crônicas X Doenças Agudas; Doenças crônicas; Doenças Agudas; Oncologia;
O que é câncer; Oncologia e Psiconcologia; Como a psicologia pode auxiliar o paciente
oncológico; Cardiologia; Doenças cardíacas: fatores de risco biopsicossociais; Atuação do
psicólogo em unidades hospitalares de cardiologia; A vida após a doença cardiovascular; HIV /
AIDS; O que é AIDS; AIDS: aspectos psicossociais; Intervenções Psicológicas; Transplantes;
Panorama geral; O papel do psicólogo na realidade de transplantes no Brasil; UTI; O que é UTI /
CTI; Atuação do psicólogo com o paciente da UTI; Paciente Cirúrgico; Pediatria; O processo de
adoecimento e hospitalização da criança; A importância da família nas alas infantis do hospital; O
brincar e as brinquedotecas; A educação no hospital: Pedagogia Hospitalar.
PSICOLOGIA DA EDUCAÇÃO
Ementa: Psicologia da Educação; Definição e histórico de psicologia; Behaviorismo:
contribuições essenciais; Psicanálise: contribuições essenciais; Breve trajetória de Freud;
Conceitos principais; Psicologia da Educação; Psicologia da Educação e Psicologia Escolar; O
psicólogo escolar; O Desenvolvimento do Estudante; Concepção inatista X Concepção
ambientalista; Natureza X Ambiente; Concepção Inatista; Concepção Ambientalista; Piaget e a
aprendizagem; Conceitos principais; Estágios de desenvolvimento cognitivo; Piaget e a

aprendizagem; Vygotsky e a aprendizagem; Fases do desenvolvimento psicossexual de Freud e
implicações na aprendizagem; Psicologia da Aprendizagem; Aprendizagem e psicologia da
aprendizagem; Processos psicológicos do estudante e a aprendizagem; Atenção; Memória;
Inteligência; Teorias da Aprendizagem: aprendizagem de crianças (Piaget e Vygotsky) X
aprendizagem de adultos (Knowles); Afetividade, autoestima, relações interpessoais e
aprendizagem; Afetividade; Autoestima; Relacionamentos interpessoais; Dificuldades de
aprendizagem; Habilidades metalinguísticas.
HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA EM SAÚDE
Ementa: Humanismo; O Que É Humanização?; Política Nacional de Humanização (PNH –
Humanizasus); Grupo de Trabalho de Humanização: GHT; Comunicação Profissional-Paciente;
Vínculo terapêutico; Relações interpessoais e comunicação; Comunicação verbal; Comunicação
não-verbal; Despersonalização do Paciente; Empatia; Autoestima; Humanização Hospitalar;
História dos hospitais; Humanização das UTIs; Humanização dos setores pediátricos;
Humanização da assistência nas maternidades; Trabalho em Equipe; Humanização das
Instalações do Hospital; Ambiência; Hotelaria hospitalar; Tecnologia e humanização.
BIOSSEGURANÇA E BIOTECNOLOGIA APLICADA ÀS CIÊNCIAS DA SAÚDE
Ementa: Evolução da Biotecnologia e da Biossegurança; Princípios de Biossegurança; Classes
de Riscos Biológicos; Procedimentos Operacionais Padrão – Pop e os Manuais de Segurança;
Equipamentos de Proteção Individual e Coletiva - EPI e EPC; Acidentes de Trabalho com Material
Biológico; Gerenciamento de Resíduos de Laboratórios; A Biossegurança na Biologia Molecular;
Biossegurança em Biotecnologia; Biossegurança na Experimentação Animal; Riscos Biológicos
em Laboratórios de Pesquisa; Biossegurança e Bactérias Patogênicas; Biotecnologia, Doenças
Emergentes e uso Sustentável da Biodiversidade; Biodiversidade e os Transgênicos; Príons e
Biossegurança; A Manipulação de Fungos.
GESTÃO E LOGÍSTICA HOSPITALAR
Ementa: Breve História dos Hospitais; Administração Hospitalar; Organização e Estruturação
Administrativa Hospitalar; Ferramentas ou Instrumentos de Suporte para uma Gestão Eficaz e de
Qualidade; A Gestão do Patrimônio e Suprimentos; Logística Hospitalar.
TEMAS ESPECIAIS EM PSICOLOGIA HOSPITALAR E DA SAÚDE
Ementa: Paciente Terminal e Cuidados Paliativos; Doença terminal e paciente terminal; Cuidados
paliativos; Morte e Tanatologia; Morte; Estágios vivenciados pelo paciente terminal; Tanatologia;
Sexualidade e Intimidade; Cuidando do Cuidador;
Cuidados ao familiar; Cuidados ao cuidador;
Síndrome do Burnout; Questões de Bioética; Avaliação Psicológica no Hospital: Exame Psíquico;
Roteiro de avaliação psicológica; Anamnese; Avaliação psicológica da criança hospitalizada;
Psicopatologia e Saúde Mental; Psicopatologia; A reforma psiquiátrica; Interconsulta psicológica;
Principais transtornos e doenças mentais.
METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO
Ementa: Introdução. A Ciência. Os Tipos de Conhecimento. A Pesquisa. Pesquisa Bibliográfica.
O Trabalho Científico. A Revisão de Literatura. O Artigo Científico. A Leitura. A Escrita.
Instrumentalização Científica. Plágio: o que é e como evitar.
MATERIAL DIDÁTICO
Após o setor de cadastro oficializar a matrícula do aluno, será liberado todo material didático
(gratuito) no site/Portal do Aluno para que o aluno possa planejar seus estudos. Esse material
estará disponível em PDF e poderá ser impresso quando o aluno o desejar.
DURAÇÃO DO CURSO
Este curso tem duração mínima de 06 meses e o máxima de 18 meses.

SISTEMA DE AVALIAÇÃO
Durante o curso, o aluno fará uma AVD (Avaliação a Distância) no valor de 10 pontos para cada
disciplina disponível no site/Portal do Aluno e uma AVP (Avaliação Presencial) no valor de 10
pontos para cada disciplina que será feita no final do curso, no encontro presencial. A nota final
de cada disciplina será calculada da seguinte forma: (AVD=10 + AVP=10) = 20 pontos 2 =
Média Final e estará disponível no site/Portal do Aluno para conferência e acompanhamento. Ex.:
(AVD = 10 + AVP = 7) = 17 2 = 8,5 = Nota Final.
1-) Sobre as AVDs (Avaliações a Distância) = Serão liberadas e disponibilizadas no site/Portal
do Aluno, (disciplina por disciplina) proporcionalmente aos pagamentos efetuados das
mensalidades do curso e poderão ser feitas diretamente pelo site/Portal do Aluno, sendo que o
próprio sistema corrigirá e emitirá a nota ou, se preferir, poderá ser enviado através dos Correios.
a.) AVD on-line: cada disciplina terá 10 questões de múltipla escolha e poderão ser
realizadas pelo site/Portal do Aluno com o prazo de até 03 horas para cada uma. Se
acontecer da internet ter algum problema impedindo o aluno de resolvê-la por completo, o
aluno poderá entrar novamente e recomeçá-la, pois somente contará como “pronta” depois
que o aluno terminar toda a avaliação e confirmar ao final. Assim, o aluno saberá a sua
nota imediatamente, não precisando aguardar o período para a correção das mesmas.
b.) AVD impressas: os gabaritos, juntamente com as avaliações, deverão ser impressos,
resolvidos e encaminhados à UCAMPROMINAS através dos Correios para o endereço:
Rua Moacir Birro, 663, Centro – Coronel Fabriciano/MG CEP: 35170-002. O aluno
deverá realizar as atividades, fazer uma cópia para si e enviá-las devidamente
assinaladas, juntamente com os gabaritos assinados por extenso. É recomendado que o
envio seja feito através de sedex ou correspondência registrada, para o rastreio, caso haja
extravio.
2-) Sobre as AVPs (Avaliações Presenciais) = Serão liberadas e disponibilizadas ao professor
responsável para aplicação, após a comprovação dos pagamentos efetuados e poderão ser feitas
de acordo com as modalidades de ensino on-line ou semipresencial, conforme descrição abaixo.
a.) AVP (modalidade on-line): cada disciplina terá 05 questões de múltipla escolha e poderá
ser feita num único encontro presencial no final do curso.
b.) AVP (modalidade semipresencial): serão feitas em 02 encontros presenciais, sendo que,
AVP1 (1º Encontro) será do 1º ao 5º módulo/disciplina e a AVP2 (2º Encontro) será do 6º
ao último módulo/disciplina, conforme a quantidade de disciplina de cada curso.
ENCONTROS PRESENCIAIS
O aluno terá acesso ao link agenda educacional, através do qual estão disponíveis as datas e as
cidades onde ocorrerão os encontros presenciais e apresentação de TCC.
a.) Pela modalidade on-line= haverá apenas 01 encontro presencial no final do curso,
durante este encontro, haverá informações sobre os cursos, aplicação da AVP(Avaliação
Presencial) e apresentação do TCC (Artigo ou Monografia).
b.) Pela modalidade Semipresencial = durante o curso, ocorrerão 02 encontros presenciais,
conforme descrição abaixo:

1º ENCONTRO = haverá informações sobre o funcionamento do curso, apresentação do TCC e
avaliações presenciais (do 1º ao 5º módulo) do curso.
2º ENCONTRO = haverá instruções de como fazer o TCC, apresentação do TCC e avaliações
presenciais (do 6º ao último módulo) do curso.
APOIO E SUPORTE PEDAGÓGICO
O aluno poderá contar com o apoio e acompanhamento pedagógico de um professor, de segunda
a sexta-feira, de 8h às 18h, através do telefone (31) 3865.1401 e e-mail:
pedagogico@ucamprominas.com.br ou, o para esclarecer todas e quaisquer dúvidas sobre o
curso e orientações sobre o TCC (artigo ou monografia).
TRANCAMENTO DE CURSO
O trancamento do curso poderá ser feito no momento em que o aluno desejar, uma ou mais
vezes, desde que o prazo total do trancamento não exceda 06 meses. Após este prazo, caso não
ocorra a reabertura do curso o mesmo será automaticamente cancelado. Para fazer o
trancamento é necessário que o aluno quite os débitos pendentes, caso existam e faça o
pagamento da taxa de trancamento.
CANCELAMENTO DE CURSO
O cancelamento do curso poderá ser feito se necessário. Para fazer o cancelamento é necessário
que o aluno quite os débitos pendentes, caso existam e faça o pagamento da taxa de
cancelamento. Após o cancelamento o aluno poderá retornar, mas, deverá fazer uma nova
matrícula, pagando o valor correspondente à mesma.
CERTIFICAÇÃO
O Certificado de Conclusão de Curso será emitido pela UNIVERSIDADE CANDIDO MENDES e
entregue ao aluno no prazo mínimo de 30 dias, podendo chegar ao máximo em até 90 dias
(somente em caso de extrema necessidade), após o aluno cumprir com todos os pilares
obrigatórios para conclusão do curso.
O certificado de Pós-Graduação será enviado via sedex convencional, após o aluno ter quitado a
taxa da despesa de correios, conforme tabela do estado onde reside.
O Certificado da UCAM – Universidade Candido Mendes atende também todas as exigências da
Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais que decidiu usar a avaliação da
CAPES/MEC, para pontuar, classificar e nomear os candidatos de concurso público. Assim como
a Secretaria de Educação de Minas Gerais, várias outras Secretarias Estaduais de Educação
estão exigindo que os candidatos a concursos públicos, sejam Certificados em cursos de PósGraduação lato sensu/especialização, por instituições de ensino superior que tenham cursos de
Mestrado ou Doutorado com nota superior a 03 pontos.
PILARES OBRIGATÓRIOS
Para concluir o curso de Pós-Graduação e receber o certificado da UCAM, o aluno deverá
cumprir os pilares obrigatórios:

a.) ter no mínimo 06 meses de curso;
b.) ter sido aprovado em todas as disciplinas com nota mínima de 07 pontos;
c.) ter sido aprovado na AVP (Avaliação Presencial) com nota mínima de 07 pontos;
d.) ter quitado todas as parcelas do curso;
e.) ter entregue toda a documentação exigida (autenticadas em cartório).
f. ) ter sido aprovado no TCC (artigo ou monografia) com nota mínima de 07 pontos.

DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
a.)
b.)
c.)
d.)

Diploma de curso superior (cópia autenticada em cartório);
Histórico da Graduação (todas as páginas deverão ser autenticadas em cartório);
CPF (cópia autenticada em cartório);
Carteira de identidade (cópia autenticada em cartório) tendo o órgão emissor legível e
demais informações nela contida;
e.) Certidão de casamento (se for casado) ou nascimento (se for solteiro) – cópia autenticada
em cartório;
f.) 02 fotos (recentes e deverão ser 3 x 4) – favor colocar o nome do aluno no verso das fotos.
Atenção: a Carteira de Motorista, Carteira Funcional, OAB ou CRC não substitui a Carteira de
Identidade. Todas as autenticações devem ser originais, não será aceita cópia da autenticação.
Caso o aluno não tenha todas as documentações exigidas no ato da inscrição, poderá fazer sua
matrícula normalmente, sendo que o próprio aluno ficará responsável em nos enviar o restante
das documentações via correios (carta registrada ou sedex), posteriormente, o mais breve
possível.

