
Ante-projeto de Lei:

Cria o Curso de Psicologia na Fa-
culdade de Filosofia, Ciências e
Letras da Universidade de são Pau
10.

.
Ir, Considerando as contInuas 'solicitações dos serviços de

psicolog~stas~ por parte dis repartições estaduais e para-esta-
tais e por emprêsas particulares;" ,

2.1 Considerando que, em n:o's;o paIs, na falta de profissi.2,

,nais ha~ilitaaos, vêm sendo solicitados para exercer fungõesps!
. I( h" ."

cologist~s pessoas sem formaçao adequada.; ,

3.: Considerando que para o exerclcio das fu.nções dos pro-
fissionais na psicologia é imprescindlvel formação univcrsitár.i.a
especi?-iizada;,,.

4, Considerando as vantagens que acarretará a extensão dos

atuais,,! cursos de p~icologia já existentes na FaculCi3.de de modo
a aa~lhesmaior exp~Lsão num curso independente; proponos. .'

, Art21Q- 'Fica creaao na Faculdade de Filoso,fia, Ciência.;s
e Letrasda Universidad~ de são Paulo o "Curso de Psicologia".

Art2 '22- O Curso de Psicolosia destinar-se-á a intensifi
.' ... -

oar ose'stuciosdesta ci;ncia e também à formação de profissio-
nais em'p~icologia. -' .

. Art~ 3g -Será. o seguinte o currlculo da.s matérias do 'Cur. .' ..
so de Psicologia: .

Ia ano

B10loe;ie. -- LJ-1

Fisiologia. - 1./

Estatlst1ca- '{
.', Introd.ução à, Filos ofia. ~ d.

Psicologia Experimental- y .,
Psicologia ao Desenvolvimento - G

2 a ano

Biologia 4-'

Fisiologia Y

Estatlstica 3

Sociologia 3
Antropologia '1
Psicologia Social ~



..,

3Q ano

PsicoÍogia Experimental S-
Psicologi~ diferencial 3

Psicolo~ia da Personalidade ~
Psicolo~ia Patológica e do Anormal ~, .

Psicologia Comparativa ~
Psicologia da Aprendizagem. 3

. .
. ArtQ 4Q - O curso deverá comportar, em cada ano letivo,

. #' ~

um seminario geral para estudo e discu3sao de assuntos rela-
cio~dos com as matérias c do qual deverão participar o~ do-

centes e os alunos, que compõemo "Curso de Psicologia".
. ArtQ 512- Aos que concluirem o UCursode ..Psicologia" CO!

ceder-se-á o 'diploma de Bacharel em Psicologia. .

ArtQ 62 - Aos Bacharéis em Psicologia que houverem con-

cluido o Curso d~ Didática conceder-se-á o Diploma de Licenci!
do em Psicologia.

ArtQ 7Q - Aos que cOMQletaremo..curso de especialização;
eonceder-se-á Diploma de Psicologista.

ArtQ 8Q - Será concedido o diploma de Psicologia ao bacha. -
reI em Filosofia ou em Pedagogia que tenha sido aprovado emt ô-

das as matérias do Curso de Psicologia que nã9 constêm no cur~o
de Filosofia ou de Pedagogia, respectivamente.



LEI N. 3.862, DE 28 DE MAIO DE 1957

'TI D ('~i:\ " C"M~<),1e rsi'~''''~ia i''l Fa('1'!-1,,~c
~/' ' .~:}.- ele FP"~c(!:',, C~<-"ias e Letras, da 17nin:rsi-. . . ~ r dade de São Paulo.
~ t? -"j
CJ O GOVF,P.NJ'DOR DI) ~A1')O n.:: SAi) PAULO:

F:"'o s~ber 1:1"" a j\~~::'r.lbléi:l Legi~!:J'j~'n decreta ~ en
prom"'~o a seguir.te lei: .

Artif!O 1.0 - Fica criado, t1~ F'acl,l<iad'~ c1~ Filo,,;',\f!a.
Ciências" e Letras da Universidade de São Paulo, o CtU'so
de PsbJ!ogia. ,.

Arti'!o 2.0 - O curso ora c,.hv~o d.."tiunr-se-á a in-

\

tensificnr os est,lIdoS
.

rless:J. ciência c à formação de }>ro-
f~sionai5 em psico'cc;ia.

ArEgo 3.0 - Se-ã o seguinte o curriculo das rnaté- .
rias do Ct11'"Ode Psl~ologia:

,

1.0 ano:
1 - B;ologia.' .
2 - Fisiolo~ia.

I3 - Estatistica.
4 - Int.rodt;l'ão à Filosofia. I
5 - Psicolcgia F-.~xperimental. I
6 - Psicologia do Dcsexwolvimenfo. I

I

2.0 ano:
1 - Sociologia,
2 - Biologia.
3 - Fisiologia.
4 - Estatística.
5 - Antropologia.
{)- PSicologia social.

3.0 ano:
1 - PsicologiaExperimental.
2 - Psicologia Diferencial.
3 - Psicologia da Personal!dade.
4 - PsicologiaPatol6glca e do Anormal.
5 - Psicologia Comparativa.

6 - Psicologia da Aprendizagem.
Artigo 4.0 - O curso deverá comportar. em cada ano

letivo, um seminário geral para estudo e discussáo de as-
StIDtosr~lacionadoscom as matéril.ls,do qual deverão par-

~ 'iA1paros. docentes e os alunos que compõem o Curso de
l'slco!cg;a. .

Pal'áJrafo único - O seminário a que se refere o pre-
sente artigo deverá comportar, tambem em cada ano le-
tivo, seminários de métodos para o estudo d.a Metodolo-
g18 da Psicologia, dos quais deverão ,Participar, pelo me-
;103. os professores das matérias psicológicas do curso.

Artigo 5.0 - Aos que concluirem o Curso de Psico-
logia cQl1ceder-se-á o diploma de Bacharel em Psicologia.

Al'tl?'o 6.0 - Os bacharéis e licenciados por Faculda-
des de FilClsofia. Ciências e Letras.. que se matricularem
ne Curso de Psicologia estarão dispensados das matoSrias
que tC!1:':nD.-sido objeto do J<Yl'so correspot:dente ::\0 di-
ploma r1e qu~;:f~mjjÕ1Tadol'es.

ArtIgO 7 O - Esta lei entrará em vigor na data de
. SUa publicacão.

Art!go 8.0 - Revogam-se as disposições em contrà-
l'io.

Palácio do Govemo do Estado de São Paulo, aos 29
de maio .de 1957. .

JANIO QUADROS
Vicente de Paula Lima
Gabriel Sylvestre Teixcira de Carvalho

~~biicada. na Diretoria Geral da Secretaria. de Estado
dos Negócios do Governo, aos 28 de maio de 1957.

Cartos de Albuquerque Seiffarth - Diretor Geral.
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1)e úcôrdo com o parecerdo nu toria do Froi:., ;;du.:.rdo
<

de üliveiro l<'r',:tnça, t:'.j)rov"do p(do C.~.A. c pela C,ongr~ga.c;i7o em
l~ ~f;J,~~r.'J}r9çle 1953" constituiu-se Ulna Com1ss&o p~:.ra estu

, -
d::~r a I;,<}lhol" f~rr;lUla - se (''uFsO Prof1a3iont:il, 06 secçi'~o rec:u -.- -
:+f.1r - o ~.lrr!culo e a suriução (Sé f8r o C~H~O).a l(~gidla.çho
u':h1(I:uda (se f'cdfJral oue3t~~dual), bem como, para, desde 10,::0,

mlnut::r um anto-projeto de lei a sor enviado ao pOder compo -
tente, tOffit:ndo-3C por base de digctlSsão e treb.,dho, o presente

ante-projeto (item39 da3 Conclu8õesdo rüferidoru.recer). O

;;;r.Diretor do. Pa.culd~\.de designou (1. sef.:,"Uinte coI:l1s~~!jo para aft

tender O aludido i tc::!: 1. ;:'~11 ton da Silva li.odr1b'Ues (preuiden-- ->

t,,~l; ~. EO~3ina dg l\:rrosJ 3. Ant'ta de Ca.3t!lho e rarcondes Ca-
bral; 4. jioemy Hudolfer; 5. l~6on ~chaden; 6. Paulo ~;altiaya e 7.

J p~o. Cr-I.1.Z Gos1.a.

A Comi3uão r(iuniu-se Vt~ria5 vêzes, sendo a Prof. :~o-

sina da Barros substii;uida pelo Prof. Crodovaldo Pav';ll. J[~ no

f1n:~1 de seus tru b::,lhos, EchP..ndo-se i!ü:>odid.o por l:1otivo de t:::O-

l~~;tia., o Erof. Eiltonda Silva f.odr1gue3, e. presld~nc1a da C.Q.

~i153ão por ~fto do :Jr. 1Iir tor, p,iZWOUao ;)rof. Paulo ~~awa.ya.

Os resul tcdos do presente trab:,t1ho elaborado pela

Cor,jfsGÊÍoformn 00 se,ruintos:

19) F1cou.re801vida a criação de um Curso de Psico-

10ei::1a enquadrar-se na ::acçno de C1ênciat};

29) O ant~-projeto acara apresentado,se aprovada

pela Congregação,ser~ enviado ao Conselho Uni versi t:~rio;

3!l) Aprov::do pelo Con~e1ho Un1vera1 t~r10 !3er~ re:;;.e-

tidoao ~~r. Governador para elabor'"d.r a relipcctiva~ensage~ a
ser enviáda à j,~i:;iemb141a Legislt:\.tiva do i~stt\.do.

40) Oportun;;u~€nte tratar-ae-~ da regu1ar.';Hntução fed.u,

ral do presente curso;

50) O Curso de PsicoloGia que 6ra se pretende criar

conntituirá U!i.1dos cursos nOr::ials da P~tculdade.


