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RESUMO

O conhecimento que forma um profissional nunca pode ser produzido por uma única área. É necessário apoiar-se em conteúdos de áreas afins que forneçam subsídios para

completar a formação. Assim também se dá com os cursos de graduação, que buscam nas ciências humanas, sociais e biológicas, suportes para a formação do aluno, em

diversas dimensões do conhecimento. As disciplinas de Psicologia nos cursos de graduação podem contribuir na valorização do indivíduo, nas questões subjetivas, nas relações

sociais, na compreensão do ser, das inter-relações pessoais, ampliando possibilidade de extensa multiplicidade, de estudos e pesquisas. Esse estudo propõe identificar a

existência de uma interface entre as áreas da Psicologia e outras áreas do saber, visando compreender quais e como as disciplinas de caráter psicológico podem contribuir com a

formação profissional dos alunos da Instituição de Ensino Superior (IES) UEMG/Ituiutaba. Por meio de uma pesquisa qualitativa descritiva, os procedimentos adotados serão: 1)

análise das estruturas curriculares dos cursos de Licenciatura, Bacharelado e Tecnológico; 2) entrevista semiestruturada, composta por questões norteadoras, com alunos desses

cursos para averiguar a percepção deles referente à contribuição das disciplinas de Psicologia para sua formação. Como resultado parcial verificou-se a presença de cinco

disciplinas de Psicologia nos cursos de Licenciaturas e Bacharelados, nas respectivas graduações: Pedagogia, Ciências Biológicas, Química, Direito, Sistema da Computação,

Educação Física, sendo elas Psicologia da Educação, Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia da Aprendizagem, Psicologia Geral e Jurídica, Psicologia Organizacional. Nessa

contextualização, pode-se perceber que as possíveis contribuições da Psicologia aos futuros profissionais dessa IES, podem ser desveladas por meio das interfaces entre áreas

de saberes, identificada por meio das leituras prévias e do levantamento das disciplinas de Psicologia nos currículos.
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