
 

PLANO DE APRENDIZAGEM 
 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Curso: Bacharelado em Psicologia 

Disciplina: Aconselhamento Psicológico Código: 

Professor: Me. Marcelli Roberto Rodrigues E-mail: marcelli.rodrigues@fasete.edu.br 

CH Teórica: 40h   Créditos: 04 CH Prática: 20h CH Total: 60h Créditos: 03 

Pré-requisito(s): 

Período: 6º período Ano: 2019.1 

  

2. EMENTA: 

 

Conceituação, histórico, planejamento, execução e diagnóstico a partir das principais técnicas em 

psicologia: a orientação e o aconselhamento psicológico. Delimitação e teorias do aconselhamento. 

A psicoterapia breve. Psicoterapias e abordagens psicoterápicas. A caracterização da entrevista 

psicológica. Estudo do conceito e dos processos de orientação e aconselhamento psicológico como 

uma intervenção psicológica, possibilidades e limites. Conhecimento das modalidades de 

atendimento e o desenvolvimento das habilidades e técnicas de aconselhamento nos diversos 

campos, principalmente o plantão psicológico como uma das possibilidades de atuação.  

 

 

3. COMPETÊNCIAS E HABILIDADES DA DISCIPLINA: 

 

1. Ser empático, diagnosticar, planejar e intervir em processos de prevenção e promoção da 

saúde, em nível individual e coletivo, e avaliar os resultados e impactos das intervenções 

psicológicas conduzidas em diferentes contextos. 

2. Avaliação de problemas de ordem cognitiva, afetiva e comportamental em diferentes 

contextos e propor estratégias de psicoterapias cabíveis.  

3. Identificar e analisar necessidades de natureza psicológica, elaborar projetos, planejar e agir de 

forma coerente com referenciais teóricos e características do público-alvo. 

  

4. OBJETIVO GERAL DE APRENDIZAGEM: 

 

 Discutir (com reflexão e revisão permanente) as teorias de aconselhamento frente a prática 

psicológica. 

 Abordar detalhadamente os principais conceitos de aconselhamento, orientação, psicoterapia, 

psicoterapias breves através das diferentes modalidades de atuação do psicólogo. 

 Conhecer o papel importante das diferentes abordagens implantadas nos processos clínicos da 

psicologia. 

 

5. METODOLOGIA DO TRABALHO: 

 

Esta disciplina será trabalhada sob orientação das Metodologias Ativas (MA) onde os educandos 

participam dos processos de ensino-aprendizagem de modo compartilhado, participando, se 



 

comprometendo com a qualidade de suas atividades e imprimido novos significados ao seu 

aprendizado. Os conteúdos dessa disciplina serão abordados através dos seguintes meios: aulas 

expositivas que ocorrerão da forma mais dialógica possível, introduzindo a produção científica do 

conteúdo e, ao mesmo tempo, promovendo discussões sobre o cotidiano dos alunos bem como 

estimulando a criatividade, criticidade e responsabilidade profissional; análise das produções  

literárias para viabilizar a observação e a aplicação de conhecimentos; discussão de textos, que 

favoreçam o contato com referências teóricas e pesquisas; atividades práticas, onde os alunos 

buscarão observar fenômenos e compreendê-los sob a perspectiva teórica em foco sob mediação da 

professora;  e trabalhos em grupo e seminários os quais visarão ao aprofundamento do conteúdo 

onde os alunos serão incentivados a elaborar uma apresentação didática e ativa que favoreça o 

pensamento reflexivo de seus pares. O suporte teórico para subsidiar essas atividades será 

composto por texto básicos e complementares bem como outros recursos didáticos como vídeos, 

literatura e discussão de pesquisas. Os trabalhos em grupo se darão em forma de análise de artes 

literárias onde os alunos usarão os conceitos trabalhados como base de discussão e, os seminários, 

de exploração aprofundada dos conteúdos conforme pesquisas atuais. Como prática da disciplina, a 

utilização de Role-playing como forma de ensaio clínico prático.  

 

 

6. CONTEÚDOS: 

 

 UNIDADE I – Conceptualização do termo Aconselhamento psicológico. 

 UNIDADE II – Aconselhamento Psicologico 

 UNIDADE III – Conceptualização do termo Psicoterapia. 

 UNIDADE IV – Conceptualização das Psicoterapias breves. 

 UNIDADE V – Base teórica fenomenológica existencial do aconselhamento psicológico. 

 UNIDADE VI – Diferentes abordagens psicoterápicas. 

 

7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

AVALIAÇÃO: 

 

 1ª Etapa: Avaliação Institucional (valor 10,0) + Avaliação processual 1 (valor 5,0)+ 

Avaliação processual 2 (valor 5,0); 

 2ª Etapa: Avaliação Institucional (valor 10,0) + Avaliação processual 1 (valor 5,0)+ 

Avaliação processual 2 (valor 5,0);  

 2ª. CHAMADA: Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas; individual;  

 PROVA FINAL: Todo o conteúdo da disciplina - questões subjetivas e objetivas; individual; 

valor: 10,0 (dez); 

*As avaliações processuais da primeira etapa consistirão em desenvolvimento de seminário, com 

tema a ser definido em sala de aula. 

*As avaliações processuais da segunda etapa consistirão em construção de um pré-projeto que 

relacione a prática do psicólogo as abordagens psicoterápicas lecionadas em sala de aula. 

 



 

 
8. RECURSOS:  

 

 Sala (comum)  Sala Configuração Flexível Laboratório(s) - agendar 

Práticas em Campo  Kit multimídia  Outros (informar) 

 

9. ATENDIMENTO EXTRA CLASSE: 

 

Será disponibilizado o e-mail marcelli.rodrigues@fasete.edu.br, e encontros nos horários acordados 

com antecedência. 

 

 

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 

ALCHIERE, João Carlos; CRUZ, Roberto Moraes. Avaliação psicológica: conceitos, métodos e 

instrumentos. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2014. 

CUNHA, Jurema Alcides. Psicodiagnóstico – V. 5 ed. Porto Alegre: Artmed, 2000. 

TRINCA, Walter. Diagnóstico Psicológico: a prática clínica. São Paulo: EPU, 2015. 

 

11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 

FERREIRA-SANTOS, Eduardo Ferreira. Psicoterapia breve: abordagem sistematizada de 

situações de crise. 5 ed. São Paulo: Ágora, 2013. E-book 

LIPP, Marilda Emmanuel Novaes. Psicoterapias breves nos diferentes estágios evolutivos. São 

Paulo: Casa do Psicólogo, 2012. E-book 

HEGENBER, Mauro. Psicoterapia breve. São Paulo: Casa do Psicólogo, 2010. 

OLIVEIRA, Iraní Tomiatto de. Psicoterapia breve: planejamento do processo.  São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2010. E-book 

SIMON, Ryad. Psicoterapia breve operacionalizada: teoria e técnica. São Paulo: Casa do 

Psicólogo, 2011. E-book 

 

12. LEITURA  COMPLEMENTAR: 

 

SIMON, Ryad. Psicoterapia breve operacionalizada: teoria e técnica. São Paulo: Casa do Psicólogo, 

2011. 

Vídeos 

Periódicos 

Artigos Científicos 

Base de Dados EBSCO 

 

 



 

 

13. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 

 

Artigos acadêmicos que constituirão a base teórica serão previamente enviados para o e-mail da 

turma. 

 

 

 

14. APROVAÇÃO:        

 

Aprovado em _____/_____/_____                                           Homologado em ____/____/_____ 

 

     

 COORDENADOR(A)                                                                      GERÊNCIA ACADÊMICA 

 

 

OBS: As datas das avaliações poderão sofrer alterações de acordo com o disciplinado pela 

secretaria acadêmica da FASETE. 

 



 

 


