
147 - ESTUDOS DA SUBJETIVIDADE E DO COMPORTAMENTO 

HUMANO  

Apresentação 

 
A Área de Concentração em Estudos da Subjetividade e do Comportamento 

Humano (AC- ESCH) foi criada pelo Instituto de Psicologia em 2012, a partir da 

estratégia de indução do Ministério da Educação para reestruturação e 

expansão das universidades federais (REUNI), que na Universidade Federal da 

Bahia (UFBA) gerou como principal resposta a criação dos Bacharelados 

Interdisciplinares (BI), em 2009. A AC-ESCH é disponibilizada, desde então, a 

todos(as) estudantes das quatro modalidade de Bacharelados Interdisciplinares: 

Humanidades, Saúde, Artes e Ciência & Tecnologia. 

 

 

 

Projeto pedagógico da AC - ESCH (IPS/UFBA) 
 

A AC- ESCH é uma modalidade de especialização curricular capaz de conferir 

aos estudantes dos Bacharelados Interdisciplinares o domínio de conhecimentos 

em aspectos concernentes ao campo da Psicologia, de caráter não-profissional, 

numa perspectiva inovadora de formação. Apesar de oferecer uma organização 

curricular com um claro horizonte de aprofundamento no campo da psicologia 

como área de conhecimento e profissão, a AC não perde a dimensão 

interdisciplinar da matriz dos BIs. 
 

0/A estudante da AC- ESCH cumprirá 1200 horas, distribuídas em três semestres 

(podendo ser parcialmente antecipadas como CC livres nos três semestres 

iniciais do BI), do seguinte modo: Os CC obrigatórios perfazem 136h e, somados 

ao CC optativos provenientes do Curso de Progressão Linear de Psicologia, 

totalizam uma carga horária mínima de 612h. 0/A estudante poderá cursar as 

demais 408h em CC de sua livre escolha, inclusive CC obrigatórios do próprio 

CPL de Psicologia, num subtotal de 1020h. As 180h restantes serão cumpridas 

em Atividades Complementares, podendo ser antecipadas também nos três 

semestres iniciais no IHAC. Portanto, a integralização da AC-ESCH se fará com 

1200h. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Matriz Curricular da AC - ESCH  
 

4o. semestre 5o. semestre 6o. semestre 
   

IPSB70 Psicologia, Ciência 
IPSB71 Fundamentos  

Epistemológicos da Optativa da AC (OC) 
e Profissão 

Psicologia  
  
   

Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC) 
   

Optativa da AC (OC) Optativa da AC (OC) Livre (LV) 
   

Optativa da AC (OC) Livre (LV) Livre (LV) 
   

Livre (LV) Livre (LV) Livre (LV) 
   

 

O estudante vinculado à AC em Estudos da Subjetividade e do 

Comportamento Humano (AC_ESCH) deve cumprir, além dos 5 componentes 

obrigatórios do BIH (HACA01, HACA03, HACA34, LETE43 e LETE45), apenas mais 

2 obrigatórios da AC (OC) em ESCH(IPSB70 e IPSB71). Os dois componentes OC 

são oferecidos pelo menos em semestres alternados, com oferta prioritária para 

estudantes que buscam se vincular à AC-ESCH. 
 

Deve cumprir também 7 componentes optativos da AC (OC), entre os 

seguintes: IPSA08, IPSA09, IPSA10, IPSA72, IPSA76, IPSA77, IPSC10, IPSC13, 

IPSC14, IPSC15, IPSC16, IPSC21, IPSC22, IPSC23, IPSC24, IPSC25, IPSC26, IPSC30, 

IPSC34, IPSC40 e IPSC69. 

 

Ressalta-se que o curso de progressão linear de Psicologia, que gerou a AC-

ESCH, é diurno, concentrando a oferta dos componentes curriculares, no turno 

matutino, especialmente os CC obrigatórios do curso, que são oferecidos como 

optativos (listados acima) para os BIS e logo compõem a AC-ESCH. 
 

Deve cumprir ainda 3 componentes optativos de Grande Área (OG), entre 

componentes com código HAC, EDC, ADM, ECO, COM, DIR, FCH, IPS e 6 

componentes livres (LV). 
 

Além dos 3 entre 5 Estudos (Sociedades, Cultura, Desenvolvimento, Poderes e 

Subjetividades), 2 componentes científicos (OY) e 2 artísticos (OZ). E 

Atividade Complementar de 360hs, referente ao período integral do BI, do 1o. 

ao 6o. semestre. 

 

 

Para mais informações, dúvidas, sugestões, ver Projeto Pedagógico e Matriz 

Curricular da Área e também entrar em contato com Mônica Lima, professora 

do Instituto de Psicologia (IPS) e coordenadora da área de concentração em 

Estudos da Subjetividade, pelo email: molije@hotmail.com.br 
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