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Bacharelado em Psicologia
é novo curso da FASAP
As inscrições para o vestibular

já estão abertas
A partir de 2016, a Faculdade Santo Antônio

de Pádua (FASAP) irá oferecer mais um curso:
Bacharelado em Psicologia. O dia e a hora do
vestibular já estão marcados: 17 de janeiro, às
9h. As inscrições deverão ser realizadas de 16
de dezembro a 14 de janeiro. O curso terá a
duração de cinco anos e serão oferecidas 50 va-
gas anualmente.

Também no dia 17 de janeiro, acontecerá
o Vestibular Verão 2016 das vagas remanes-
centes de outros cursos da FASAP: bacharela-
dos em Administração, Direito, Enfermagem

e Engenharia Civil e Licenciatura em Educa-
ção Física.

O Bacharelado em Psicologia da FASAP foi
autorizado pelo Ministério da Educação (MEC)
depois de uma banca avaliadora, que esteve
na Faculdade em junho, ter considerado que
o curso atendia a todos os requisitos legais e
normativos para o funcionamento. Seu proje-
to, que incluiu organização didática-pedagó-
gica, corpo docente e instalações físicas, foi
avaliado com nota 4, dentro da conceituação
máxima de 5.

Onde atuar?
Os psicólogos podem trabalhar em diversas áreas

do setor público ou privado: de escolas (de diferen-
tes níveis de ensino) a centros de pesquisa, de for-
mação profissional, de emprego e de saúde. Eles tam-
bém podem atuar em hospitais e em instituições como
centros de apoio a dependentes químicos e a pessoas
deficientes. Os tribunais, instituições de reinserção
social, bancos e empresas de consultoria e de estu-
dos de mercado são outras opções profissionais. No
entanto, a maioria dos psicólogos atua como autôno-
mos, em consultórios ou clínicas especializadas.

Trata-se, portanto, de um campo muito compe-
titivo, mas com grandes chances de crescimento.

Extraído do site Mundo Vestibular
(http://www.mundovestibular.com.br/articles/324/1/Curso-de-Psicologia/Paacutegina1.html)

O que é?
A Psicologia estuda o comportamento humano e

é uma carreira muito gratificante para quem se pre-
ocupa com o bem-estar do próximo.

Para exercer a profissão, é importante desen-
volver um equilíbrio entre empatia (para “se colo-
car no lugar do outro”) e distanciamento (para po-
der enxergar com clareza as questões e atuar de
forma isenta). 

As características mais comuns a psicólogos são:
boa capacidade de ouvir, equilíbrio emocional e
interesse pelo comportamento humano.


