
PÓS-GRADUAÇÃO

PSICOLOGIA JURÍDICA
TEORIAS E PRÁTICAS NO ENLACE DAS ÁREAS DE PSICOLOGIA E DIREITO



A IMPORTÂNCIA DA PÓS-GRADUAÇÃO: 
ASCENSÃO PROFISSIONAL

Com um mundo em constante transformação, cenário de mudanças exponenciais 
e oportunidades crescentes, somente será bem-sucedido aquele profissional que 
estiver qualificado e atualizado com as tendências de sua área de atuação, ao 
mesmo tempo em que desenvolve novas competências. Um curso de pós-graduação 
faz isso por você! A pós-graduação auxilia a ampliar conhecimentos já adquiridos, 
ensina e/ou complementa habilidades técnicas e comportamentais e é de 
fundamental importância no desenvolvimento de uma competência muito 
valorizada nos dias de hoje: o networking, ou seja, formar uma rede de contatos, 
rede de relacionamento.

O QUE UM CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO DEMANDA

-Responsabilidade com as entregas e prazos; 
- Um profissional autônomo, que lê, pesquisa, busca informação e produz 
   novos conhecimentos;
- Alguém preparado para interagir em grupo, com colegas e professores; 
- Um profissional que participe e contribua com a troca produtiva de ideias;
- Alguém comprometido com o seu desenvolvimento pessoal e consequentemente 
  do grupo no qual está inserido. 

Este repertório de habilidades faz com que o profissional advindo de um curso 
de pós-graduação seja mais atraente para o mercado de trabalho porque: 

- Produz mais e de modo mais eficiente;
- Possui adaptabilidade, flexibilidade e inteligência emocional para lidar com 
   as demandas do mercado;
- Desenvolve habilidades interpessoais, como a capacidade de integração em 
   um grupo de trabalho já existente;
- Desenvolve ou aperfeiçoa potenciais de liderança e gestão de equipes; 
- Aperfeiçoa o conhecimento técnico, que em algumas áreas é o diferencial 
   competitivo mais valorizado pelas empresas.

Curso que atualiza e capacita o profissional que está no mercado de trabalho ou que 
planeja mudar de área de atuação e confere habilidades técnicas específicas a 
determinada área. Quem quer alavancar a carreira opta por uma especialização 
porque é um curso rápido, voltado para uma finalidade específica que a graduação, 
mais generalista, não contemplou ou que o mercado profissional demanda. 
 
- É necessário diploma de curso superior para se matricular;
- O curso pode ser presencial ou a distância;
- Normalmente as aulas são quinzenais e nos finais de semana;
- Duração de 1 a 2 anos, com carga horária mínima de 360h/aula;
- A frequência de 75% nas aulas é obrigatória;
- Exige Trabalho de Conclusão do Curso (TCC);

Especialização Lato Sensu  



PSICOLOGIA JURÍDICA: TEORIAS E PRÁTICAS NO 
ENLACE DAS ÁREAS DE PSICOLOGIA E DIREITO

A Psicologia e o Direito, tanto na teoria quanto na prática, são campos de uma
crescente interlocução, em virtude das mudanças sociais que demandam
conhecimentos multidisciplinares. A gradativa busca do Judiciário por áreas que
possam contribuir para a compreensão dos problemas jurídicos e sociais, bem como
suas implicações psicológicas no sujeito, na família e na sociedade, desperta o
interesse de profissionais dos mais variados campos do conhecimento. Esse interesse
encontra respaldo no que vem a ser a proposta desta Pós-Graduação, pois a mesma
tem como meta abordar as discussões sobre o tema e fornecer ferramentas para a
atuação dos profissionais no tocante a essa progressiva necessidade.

COORDENAÇÃO

MSc.Evandro Luiz Silva

Psicólogo e Mestre em Psicologia pela UFSC. Perito e Assistente Técnico. Professor de
Pós- Graduação. Autor e coautor de livros e artigos na área de Psicologia Jurídica

.: História da Psicologia e Psicologia Geral (20 h/a)

.: História do Direito/Direito Positivado (20 h/a)

.: Teorias da Personalidade (20 h/a)

.: Psicologia Social (20 h/a)

.: Famílias: Relações e Configurações Familiares (20 h/a)

.: Perícia e Prova Processual (10 h/a)

.: Gênero, Antropologia e a Constituição do Sujeito (20 h/a)

.: Psicologia do Desenvolvimento (10 h/a)

.: Psicanálise e a Lei (10 h/a)

.: Psicologia Jurídica (20 h/a)

.: Temas em Psicologia – Sujeito, Sociedade, Lei e Norma (10 h/a)

.: Psicologia no Ambiente do Trabalho (10 h/a)

.: Psicopatologias e Conflitos com a Lei (20 h/a)

.: O Alcance da Avaliação Psicológica no Campo Jurídico (20 h/a)

.: Direitos Fundamentais (10 h/a)

.: Noções de Direito da Família (10 h/a)

.: Noções de Direito Civil (10 h/a)

.: Noções de Direito Penal (10 h/a)

.: Noções do Direito do Trabalho (10 h/a)

.: Perícias Psicológicas (20 h/a)

.: Assédio e Danos Morais no Ambiente do Trabalho, Questões Psicológicas (10 h/a)

.: Assédio e Danos Morais no Ambiente do Trabalho, Questões Jurídicas (10 h/a)

.: Técnicas de Mediação e Meios Alternativos na Resolução de Conflitos (20 h/a)

.: Ética e Filosofia (10 h/a)

.: Metodologia da Pesquisa (10 h/a)

DISCIPLINAS



CORPO DOCENTE

Msc. Patrícia Santos

Dr. Pedro Heliodoro de Moraes 

Branco Tavares

Pós-Dr. Roberto Moraes Cruz

MSc. Saidy Karolin Maciel

MSc.  Fernanda Gomes Ferreira

Dr. Eduardo de Avelar Lamy

MSc. Evandro Luiz Silva

Dr. Henry Darío Cunha Ramirez

Drª Marivete Guesser

Dr. Mário Ferreira Resende

MSc. Marcelo Grimm Cabral

Dra. Letícia Albuquerque

MSc.  Tais Rodrigues Dassoler

DURAÇÃO DO CURSO

Aulas presenciais, aproximadamente 20 meses, conforme calendário do Curso +
4 meses para confecção do Trabalho de Conclusão de Curso.

Sexta-feira: das 19h às 23h;
Sábado: das 8h às 14h30 (30 min. intervalo).

HORÁRIO

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ALUNO
Segunda a Sexta-feira das 08h às 21h30
Quando houver aulas de Pós-Graduação
Sábado das 08h às 12h



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Diploma de Graduação (frente e verso);

b) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

c) CPF;

d) Comprovante de residência;

e) 01 (uma) foto 3x4 recente.

* Os documentos solicitados deverão ser entregues mediante apresentação de
original e cópia/reprodução fiel do original, em perfeito estado de leitura e
compreensão (autenticação realizada no momento da matrícula) e/ou cópias
autenticadas em cartório, em uma mesma folha A4, em perfeito estado de leitura
e compreensão.
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