
 
 

 

A publicação do Caderno Temático do Estudante de Psicologia tem como 

principal objetivo incentivar os estudantes a se engajarem na atividade 

acadêmica, além de possibilitar a divulgação de bons trabalhos produzidos no 

Curso de graduação de Psicologia do UniCEUB. Trata-se, na verdade, de uma 

espécie de coroamento dos esforços e dedicação dos alunos a diversas 

atividades de pesquisa desenvolvidas no decorrer do seu curso de graduação.  

O currículo do curso de Psicologia do UniCEUB contempla, ao longo de 

todo o percurso do estudante, um núcleo de várias disciplinas voltadas para sua 

iniciação à atividade de pesquisa. Logo nos primeiros semestres, ele tem a 

oportunidade de matricular-se na primeira delas, que tem como objetivo 

proporcionar-lhe condições para que compreenda e distinga a natureza da 

pesquisa qualitativa e da quantitativa, em Psicologia, ao tempo em que também 

é iniciado na atividade de elaborar um projeto de pesquisa. Num semestre 

seguinte, ele terá a oportunidade de se vincular a um projeto de pesquisa de um 

professor-pesquisador, que também é professor do Mestrado em Psicologia 

nessa IES, e executar todas as etapas da pesquisa. Ao final deste componente 

curricular, espera-se que entregue um relatório completo da investigação que 

conduziu. Seguindo, o estudante terá também a oportunidade de redigir um 

artigo sobre a pesquisa que realizou, sob a orientação desse mesmo professor. 

Assim, no decorrer de todo o curso, ele passa pelo que, comumente, é chamado 

de iniciação científica. Ou seja, no curso de Psicologia do UniCEUB, a iniciação 

científica está incorporada ao próprio currículo e é destinada a todos os 

estudantes.  

Ao chegar no último ano do curso, o estudante deverá redigir e defender 

uma monografia. Para tanto, no decorrer de dois períodos letivos, contará com 

a orientação e supervisão de um professor que o acompanhará desde a 

elaboração do projeto de pesquisa até sua execução, que culmina com a 

apresentação da monografia a uma banca de avaliadores. 
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Como é de se esperar, em todo o percurso de iniciação e preparação dos 

estudantes para a atividade de pesquisa, há sempre aqueles que se destacam 

por seu desempenho, esforço e dedicação. Para que esse esforço e dedicação 

não se percam no vazio e adquiram um sentido maior para os estudantes, a 

Coordenação do Curso de Psicologia do UniCEUB teve a iniciativa de criar o 

Caderno Temático do Estudante de Psicologia. Cada caderno temático é 

organizado e editado pelo professor ou professores responsáveis pela 

orientação dos trabalhos dos estudantes, a quem cabe fazer a apresentação da 

edição e discorrer brevemente sobre a importância do tema tratado. O Caderno 

não terá uma periodicidade regular, pois depende da possibilidade de haver 

trabalhos suficientes para compor uma unidade temática. Ao mesmo tempo, 

num mesmo semestre poderá ser publicado mais de um Caderno temático, visto 

que há vários professores que orientam as diversas atividades de iniciação 

científica num mesmo semestre. Além disso, os professores organizadores 

poderão também incluir trabalhos de seus estudantes do Curso de Mestrado em 

Psicologia do UniCEUB. 

Com essa iniciativa, esperamos incentivar os estudantes a dedicarem-se 

à atividade acadêmica ou, talvez, melhor dizendo, trata-se, na verdade, de um 

convite a todos que desejarem participar e colaborar para o aprimoramento do 

Curso de Psicologia do UniCEUB.  

Brasília, março de 2019. 

Simone Roballo 

Coordenadora do Curso de Psicologia do UniCEUB  

 

 


