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Cara licencianda e caro licenciando,
Este manual contém as principais informações sobre o curso 
de Licenciatura em Psicologia na Universidade de São Paulo. 
Caso você tenha qualquer outra dúvida, entre em conta-
to com a Comissão Coordenadora (CoC) da Licenciatura. 

Teremos grande prazer em ajudar!

licenciaturaip@usp.br

Dúvidas?

Você também pode acessar o Projeto Político Pedagógico do nosso 
curso de formação de professores em:

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupCarreira.jsp?codmnu=8275



É importante destacar que entidades como o Con-

selho Regional de Psicologia de São Paulo, o Sindi-

cato dos Psicólogos de São Paulo e a Associação 

Brasileira do Ensino de Psicologia têm lutado para a 

aprovação de uma lei que recoloque o ensino de Psi-

cologia na matriz curricular do ensino médio regular.  

A(o) licenciada(o) em Psicologia está habilitada(o) à 

docência em qualquer nível e modalidade da Educação 

Básica que permita o exercício de professor com a li-

cenciatura em Psicologia.  É de destaque o exercício da 

atividade docente nos componentes curriculares que 

abordem conteúdos da ciência psicológica no nível mé-

dio, sejam eles propedêuticos (gerais) ou profissionais, 

bem como a formação de educadores para atuar em 

projetos sociais, considerando as legislações específicas 

vigentes nos Estados e Municípios.
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Estados  e  municípios  têm  autonomia na proposição  de 

suas matrizes curriculares, assim é possível que o ensino 

de Psicologia esteja contemplado no ensino médio regular 

em outras cidades brasileiras, porém ainda há poucas 

informações sistematizadas a esse respeito.

Com o diploma de Licenciatura em Psicologia, em que 
contextos posso atuar?

No ano de 2008, o ensino de Psicologia 

foi retirado da matriz curricular do ensino 

médio regular público paulista.  Para além 

dessa possibilidade de inserção, o Licencia-

do em Psicologia tem como locus privile-

giado de atuação no Estado de São Paulo: 

Nível médio

Formulação de Políticas 
Públicas de educação

Educação básica

Curso normal

Cursos técnicos

Educação continuada

Curso profissionalizante

Informações  Iniciais

A 
licenciatura em Psicologia no IPUSP foi reformulada se-

gundo as exigências da Resolução CNE/CP 01/2002, com 

o objetivo de aperfeiçoar a formação docente e contribuir 

para uma educação pública de qualidade. Esse novo projeto foi imple-

mentado em 2006 e permanece em avaliação pela CoC Licenciatura 

em Psicologia do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.
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Último semestre efetivo da(o) estudante no curso, desde que res-

peitado o limite máximo de 15 semestres para sua conclusão. 

É possível solicitar a abertura da habili-

tação Licenciatura em Psicologia, junto ao 

serviço de graduação do IPUSP, a partir 

do segundo semestre da habilitação For-

mação de Psicólogo e/ou Bacharelado. 

A Licenciatura deve ser cumprida duran-

te o período máximo do curso,  a partir 

do ingresso na formação de psicólogo.

Prazo máximo para solicitar a abertura 
da licenciatura:

15 
semestres
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Tendo ingressado na Formação de Psicólogo, as(os) 

estudantes poderão optar, adicionalmente, pela ob-

tenção do grau de Licenciada(o) em Psicologia. 

Caso tenha interesse, você deve solicitar 

a abertura da habilitação preenchendo um 

formulário na seção de alunos da Gradu-

ação ou fazendo uma solicitação por e-mail.

gradip@usp.br

Em que momento posso solicitar a habilitação 
Licenciatura em Psicologia?

Como faço para habilitar a Licenciatura em Psicologia?



Trancamento Parcial

Durante o período de trancamento parcial da 

matrícula a(o) estudante poderá solicitar o tranca-

mento parcial das disciplinas em que se matriculou.  

Caso esteja cursando apenas a Licencia-

tura, será necessário manter, no mínimo, 

doze créditos aula por semestre para per-

manecer com o vínculo de aluno regular. 
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Sim! 
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Caso a(o) estudante termine a formação de Psicólogo dentro do prazo  

ideal,  ainda  poderá  concluir  a  Licenciatura  até  o  prazo  máximo. 

Tempo Ideal 
e Mínimo

10 semestres

Tempo Máximo

15 semestres

Quanto tempo tenho para concluir a Licenciatura? É possível trancar a licenciatura?

A  habilitação  Licenciatura  segue  o  mes-

mo prazo da Formação de Psicólogo. 

Trancamento Total

O trancamento total do curso poderá 

ocorrer por solicitação da(o) estu-

dante junto à secretaria de graduação. 

Você poderá permanecer com o curso tran-

cado pelo tempo máximo de quatro semes-

tres letivos consecutivos, prorrogáveis por mais 

dois semestres. Esse é o tempo total de tran-

camento possível ao longo dos 15 semestres.

O trancamento total implica na 

suspensão de todas as atividades 

da graduação. 

Atenção! 



Em que situações posso ser desligado e ter o vínculo can-
celado como aluno da  Licenciatura?
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Não! 

No caso de cursar uma disciplina optativa livre na Formação de Psicólogo, que é considerada 

obrigatória na Licenciatura, essa disciplina também será aproveitada assim que você ingres-

sar nessa última habilitação. A disciplina aparecerá no histórico como livre na Formação e 

obrigatória na Licenciatura. Você não perderá e nem precisará repetir a mesma disciplina.

Você pode ser desligada(o) da Licenciatura pelos seguintes motivos:

2 Ficar dois semestres consecutivos sem matrícula

3

4 Solicitar desistência do curso
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1 Falta de aproveitamento de créditos em que está matriculada por dois 
semestres consecutivos
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27
disciplinas que já fazem parte da For-

mação de Psicólogo e/ou Bacharelado.

+

A Licenciatura é composta por 27 disciplinas que já fazem parte do Bacha-

relado e/ou Formação de Psicólogo e 11 disciplinas específicas dessa habil-

itação da Licenciatura. O rol dessas disciplinas encontra-se no Anexo 1 deste manual.

11 exclusivas da licenciatura.

  400 horas de práticas como componentes curriculares 

O conjunto dessas disciplinas específicas e comuns inclui:

 400 horas de estágio curricular supervisionado

200  horas de Atividades Teórico-Práticas de Aprofundamento (ATPA) 

Quais disciplinas eu devo cursar para obter a habilitação 
Licenciatura em Psicologia?

Cursei disciplinas da Licenciatura antes de solicitar a 
abertura dessa habilitação. Meu prazo para realizar a 
licenciatura diminui?

Lembre-se  de que o prazo máximo para conclusão da Licenciatu-

ra é de 15  semestres, a contar do ingresso no curso de Psicologia.

Quando você abrir a Licenciatura, as disciplinas obrigatórias 

já cursadas na Formação de Psicólogo, que são comuns a 

ambas as habilitações, serão automaticamente aproveitadas. 

Não retornar do trancamento e não solicitar prorrogação

Ingressar em outro curso de instituições públicas
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ANEXO 1

Disciplinas da Licenciatura

CoC – LiCenCiatura

 

 

Projeto Gráfico e Diagramação
Márcia Melo

serviço de graduação do IP-USP

Apoio Acadêmico 

Equipe

Márcio Marcuzzo 

Alessandra Ribeiro dos Santos

Claudio Watanabe 

Joana Darc de Lima Barboza 

Carina Muller Sasse

Chefe Administrativo 

Técnica Acadêmica

Técnico para Assuntos Administrativos 

Secretária

Secretária (até março de 2021)

Sofia Fernandez de Souza

Caroline de Andrade Brito

Jéssica Laube de Andrade Lima

Camila Satie Simoce Araujo

Rafael Kenji

Rodrigo Lermes
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Comissão de Coordenação do Curso de Licenciatura em Psicologia

Docentes Discentes

Membros  Titulares

licenciaturaip@usp.br

Dúvidas?

Você também pode acessar o Projeto Político Pedagógico do nosso 
curso de formação de professores em:

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/jupCarreira.jsp?codmnu=8275

GESTÃO ATUAL

GESTÕES ANTERIORES

Profa. Dra. Patrícia Izar Mauro

Profa. Dra. Marie Claire Sekkel

Prof. Dr. Bernardo P. Svartman

Profa. Dra. Márcia Melo 

Prof. Dr. Lineu Norió Kohatsu

Profa. Dra. Rosa Iavelberg

Profa. Dra. Marina Ribeiro 

Profa. Dra. Mirella Gualtieri

Profa. Dra. Ianni R. Scarcelli

Profa. Dra. Leny Magalhães Mrech

Profa. Dra. Kayoko Yamamoto


