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Em 30 de setembro de 2014, o Ministério 
da Educação brasileiro autorizou o Curso de
Bacharelado em Ontopsicologia na Faculdade 
Antonio Meneghetti (Portaria nº 563/2014 
MEC), localizada no Centro Internacional de 
Arte e Cultura Humanista Recanto Maestro 
(RS, Brasil).

Ontopsicologia
A Ontopsicologia analisa o valor positivo e cria-
tivo presente em cada ser humano. Ela é  o estu-
do da lógica do homem real, sadio, responsável e
artífice positivo de bem estar e socialidade.
A Ontopsicologia afirma a filosofia humanista
da vida, que compreende a saúde psíquica, a 
tensão ao aperfeiçoamento, ao êxito, assim 
como os valores existenciais, o potencial natural
do homem e o seu grande futuro.
A Ontopsicologia é a ciência que fez descober-
tas simples sobre como se opera o conhecimento
com reversibilidade, inaugurando um novo
paradigma em prol do desenvolvimento de
uma ciência autenticamente humana.
A Ontopsicologia não é psicologia; é ciência
epistêmica com critério interdisciplinar que 
afronta o problema crítico do conhecimento 
e da causalidade física. Sendo conhecimento
ontológico, a Ontopsicologia pode ser
aplicada em diversos setores do saber humano.
A Ontopsicologia é uma ciência fundamental
que investiga e compreende o nexo ontoló-
gico, seja ele do fenômeno seja do processo.
A diferença entre a Ontopsicologia e todas 
as demais ciências e áreas de conhecimen-
to “é que a ciência ontopsicológica exami-
na dentro da coisa, ou seja, busca sempre 
as coisas como são, não como foram ensi-
nadas ou aprendidas”.Uma ciência inter-
disciplinar, cujo curso estimula e desafia
constantemente o aluno em campos que vão 
da filosofia às teorias do conhecimento, do
conhecimento do ser humano (pessoa) à física
quântica, da crise das ciências aos desafios da 
economia contemporânea, desenvolvendo

instrumentos de análise e intervenção para o 
exercício crítico do conhecimento científico.

O que este curso oferece?
Uma formação interdisciplinar teórico-prática 
que coloca a inteligência do aluno em conexão
com as causas das situações, da vida e dos
efeitos que operam dentro do homem, da
natureza e da sociedade. É uma formação 
interdisciplinar que prepara o aluno para ser 
solução, primeiro como pessoa e responsável 
pela sua vida, e, junto disto, para ser inteligência
resolutória nas diversas áreas de atuação
profissionais do contexto social.

Um curso idealizado por
Antonio Meneghetti
O Acadêmico Professor Antonio Meneghetti 
(1936-2013), Fundador da Ciência Ontopsi-
cológica, é Fundador e Patrono da Faculdade
Antonio Meneghetti e da Fundação Antonio 
Meneghetti Pesquisa Científica Humanista 
Cultural Educacional. Cientista de atuação
internacional com rara formação, sempre 
primou por uma educação superior que res-
gatasse os valores humanistas das primeiras
universidades, através da formação de jovens 
e adultos para se tornarem uma evidência de 
que o homem pode ter uma vida produtiva, 
saudável, realizada: pessoas que sejam uma real
semente da inteligência humana no mundo
contemporâneo. Para conhecer sobre a 
vida e obra de Antonio Meneghetti, acesse:
www.antoniomeneghetti.org.br

Curso: Bacharelado em Ontopsicologia

Modalidade: Presencial

Duração: quatro anos

Nota 5 (máxima) no MEC! Aprovado pela 
Portaria nº 563/2014-MEC.

Contato Coordenação: 
ontopsicologia@faculdadeam.edu.br

Objetivos do Curso

Objetivo Geral: 
Formar o técnico operador capaz de verifi-
cação do nexo ontológico, pessoa dotada de 
racionalidade capaz de obter reversibilidade 
entre conhecimento da causa e diretividade 
sobre o resultado. 

Objetivos Específicos:
a Fornecer instrumental adequado à for-
mação no método e técnica ontopsicológica;
a Proporcionar um ambiente e os conheci-
mentos para a autenticação do pesquisador/
operador no contexto social;
a Restituir a Formação Clássico-Humanista;
a Proporcionar ao discente o conhecimento 
da sua vocação natural;
a Desenvolver a habilidade de acesso ao
conhecimento ontológico.

Pioneiro no mundo:
Bacharelado em Ontopsicologia



A Ontopsicologia é uma ciência epistêmica
e interdisciplinar, sendo sobretudo, utilizada na
área de consultoria empresarial-estratégica
e na formação de liderança. Enquanto
conhecimento ontológico, a Ontopsicologia
pode ser aplicada às mais diversas áreas 
do saber humano, principalmente na área
econômica, sociológica, filosófica, administra-
tiva, jurídica, artística, pedagógica.
O Bacharel em Ontopsicologia terá sensi-
bilidade e competência técnica de análise,
observação e investigação acerca da realidade 
onde está agindo, uma união entre maturidade
interior e prática do operador social. 
O concluinte é dotado de uma capacidade
superior de serviço e técnica, além de uma
logística de pensamento sócio-filosófica
assentada no critério elementar do humanismo
perene. Isto é, terá a técnica de verificação
do nexo ontológico em qualquer situação.
Estará apto a fazer uma análise com postura 
profissional, promovendo as transformações
necessárias e com pró-atividade empreen-
dedora. O Bacharelado em Ontopsicologia 
proporciona ao egresso a capacidade e as 
competências (conhecimento, habilidades, 
atitudes) necessárias à formação da racio-
nalidade capaz de atuar responsável e eti-
camente na sociedade e nas organizações.

O egresso estará capacitado para:
A) Competências e habilidades gerais
aRepensar de forma crítica a sociedade e as 
organizações, atuando e propondo soluções;
aTomar decisões com atitudes proativa e
resolutiva;
aSer agente e estimulador de inovação;
aElaborar projetos interdisciplinares cultu-
rais, artísticos, científicos e empresariais;
aFomentar a pesquisa científica voltada à
inovação sustentável;
aAtuar na sociedade e no trabalho de modo 
interdisciplinar e transdisciplinar.
B) Competências e habilidades específicas
a Verificar o nexo ontológico entre indivíduo 
e problema, entre sujeito e objeto em qualquer 

situação;
a Conhecer e aplicar as descobertas da
Ontopsicologia na área de atuação, identificando
o nexo ontológico;
a Compreender as dinâmicas visíveis e invisí-
veis das organizações, antecipando e atuando 
nas causas de situações problemáticas, ou seja, 
atua o up-stream analysis;
aDiscernir o campo específico de atuação
profissional a partir da compreensão da própria 
vocação.

C) Competências valorativas e compromis-
sos éticos
aTer atitude ao trabalho com mentalidade
empreendedora promovendo responsabilidade
e reciprocidade;
aRelacionar-se multiculturalmente com
distinção, devido à vivência contínua interna-
cional oportunizada;
aDesenvolver o espírito crítico e a dissemina-
ção de valores vinculados à ética, à cidadania, 
aos direitos e deveres humanos e à sustentabi-
lidade;
aPromover o desenvolvimento do espírito de 
responsabilidade, de cooperação e de liderança,
integrada em uma visão de princípios humanis-
tas;
aCompreender e atuar a sustentabilidade
integral (individual, social, econômica, política, 
cultural, tecnológica, ambiental e territorial);
aAtuar localmente com visão global.

O perfil acima delineado habilita e qualifica 
o egresso a atuar com distinção nos setores
público, privado ou terceiro setor, como
consultor ontopsicológico, capaz de colher 
o nexo ontológico entre sujeito e objeto nas 
mais variadas áreas de intervenção humanista
profissionais. O curso também habilita e qua-
lifica o egresso a seguir a carreira acadêmica,
atuando como professor e pesquisador capa-
citado a identificar nos objetos e problemá-
ticas investigadas a causalidade primeira dos
efeitos que operam dentro do homem, das
organizações e da sociedade.

Perfil do Egresso



Diferenciais do Bacharelado
em Ontopsicologia

Considerando as orientações legais de organização dos cursos superiores da educação nacional, o 
Curso de Bacharelado em Ontopsicologia é caracterizado pelos seguintes diferenciais:

a Matriz curricular inédita, que atende as novas demandas de mercado;

a Abordagem voltada para o conhecimento científico humanista aplicado;

aAlta formação em ciências e humanidades;

aDocentes com a práxis teórica-existencial-profissional da disciplina que leciona;

aA oferta de intercâmbio, estágio e prática profissional com organizações e instituições parceiras 
de caráter nacional e internacional;

aAmbiente planejado para potencializar o desempenho intelectual;

aMetodologia Ontopsicológica;

aInterdisciplinaridade.

Formação

Núcleo de
Estudos Básicos

Núcleo de
Aprofundamento 
Teórico-Científico
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Disciplina

Filosofia
Fundamentos Históricos e Epistemológicos da Ontopsicologia I
Lógica
Fundamentos Filológicos e Linguísticos
Carreira e Estilo de Vida I
Projeto Pequena Tese I

Sociologia
Arte e Cultura Humanista I
Fundamentos Históricos e Epistemológicos da Ontopsicologia II
Inteligência e Percepção
Carreira e Estilo de Vida II
Projeto Pequena Tese II

Estrutura Científica e o Método da Ontopsicologia
Fundamentos Históricos e Epistemológicos da Ontopsicologia III
Descobertas da Ontopsicologia: Campo Semântico
Fisicidade, Informação e Nexo Ontológico
Evolução do Pensamento e do Desenvolvimento Econômico
Projeto Pequena Tese III

Arte e Cultura Humanista II
Descobertas da Ontopsicologia: Em Si ôntico
Descobertas da Ontopsicologia: Monitor de Deflexão
Desenvolvimento Pessoal e de Carreira
Dinâmica do Desenvolvimento Sustentável
Projeto Pequena Tese IV

Racionalidade Ontológica
Ontopsicologia Aplicada I
Metodologia Científica e da Pesquisa
UCD* 1
UCD* 2

Ontopsicologia Aplicada II
Ontopsicologia Aplicada III
Elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso
UCD* 3
UCD* 4

Atividades Complementares   
Total geral

Matriz Curricular (Disciplinas do Curso)

* UCD: Unidade Curricular Direcionada. 
- Disciplinas Optativas: Cultura Humanista e Igualdade nas Relações Étnico-Raciais; Libras.



Corpo Docente
Qualifi cado

Os professores que integram o Corpo Docente
do Bacharelado em Ontopsicologia possuem 
formação Lato Sensu (Especialização) e Stricto
Sensu (Mestrado e Doutorado) específi ca e
qualifi cada na área, e em instituições reconhecidas
internacionalmente, com atualização cons-
tante e aprendizagem continuada (Life Long
Learning). 

São acadêmicos estudiosos e pesquisadores
atuantes no dia a dia da atividade prática profi ssio-
nal e em projetos de ensino, pesquisa e extensão 
na comunidade acadêmica da AMF e professores 
convidados, o que permite uma integração mais 
efetiva entre a realidade de atuação profi ssional 
e a realidade da atuação acadêmica. Dessa forma, 
a AMF constitui um corpo docente de excelência 
para atuar na formação do curso de Bacharelado 
em Ontopsicologia.

Faculdade Antonio Meneghetti: 
entre as 5 melhores faculdades 
privadas do Estado do Rio Grande 
do Sul

Processo Seletivo 
O processo seletivo consta de uma prova de
redação e entrevista individual com o candidato. As provas 
e entrevistas são realizadas na sede da AMF.

Para inscrição e informações sobre o Processo Seletivo 
acesse: www.faculdadeam.edu.br/futuroaluno



Antonio Meneghetti (1936-2013), nasceu na 
Itália. Possuiu quatro doutorados. Segundo
os critérios canônicos das Universidades
Romanas, foi Doutor em Filosofi a e em
Ciências Sociais (Pontifícia Universidade São 
Tomás de Aquino, Roma) e Doutor em Teologia
(Pontifícia Universidade Lateranense, Roma). 
Na Rússia, obteve, em 27 de abril de 1998,
da Suprema Comissão de Avaliação
Interacadêmica da Federação Russa, o título
de Grand Doktor Nauk em Psicologia
(Protocolo 0104). Obteve também a láurea em 
Filosofi a com aborgadem psicológica (Univer-
sidade Católica do Sagrado Coração, Milão) e 
recebeu a láurea honoris causa em Física pela 
descoberta do “campo semântico” (Universi-
dade Pro Deo, Nova York). Original intelectual 
internacional do nosso tempo, autor de mais 
de 50 obras, em grande parte traduzidas para 
o inglês, português, russo e chinês. Foi uma 
mente viva daqueles grandes do passado com 
excepcional formação em teologia, fi losofi a, 
sociologia, direito, psicologia e economia, com 
capacidade de formalizar um saber unitário 
por evidência racional e aplicação concreta. 
O Professor Meneghetti sempre primou por 
uma educação superior que resgatasse os
valores humanistas das primeiras universi-
dades, através da formação de jovens para que 
sejam uma evidência de que o homem pode ter 
uma vida saudável, produtiva, realizada; jovens 
que sejam uma real semente da inteligência 
humana no mundo contemporâneo. Para ele, 
a Ontopsicologia, ciência que formalizou nos
últimos 40 anos, é a capacidade de evidenciar-se
no nexo ontológico. Será necessário algum 
tempo para se compreender a causalidade 
operativa das suas descobertas. Descobertas 
que consentirão familiaridade com o mundo
da vida ou a continuidade reversível entre 
consciência e causalidade real. No Brasil, é
Patrono e Fundador da Antonio Meneghetti
Faculdade, instituição de ensino superior
credenciada pelo Ministério da Educação em
2007, e da Fundação Antonio Meneghetti,
instituição criada em 2010, que visa
garantir e perpetuar a obra e os resultados
da ciência ontopsicológica no território nacional.
Acesse: www.antoniomeneghetti.org.br

Acadêmico Professor

Antonio
Meneghetti

Carta
da Direção
 O Bacharelado em Ontopsicologia é o resultado de uma trajetória de 
mais de 40 anos de estudos, pesquisas e experiência prática-concreta realiza-
dos pelo Acadêmico Professor Antonio Meneghetti.
 Este curso vai ao encontro dos princípios e premissas pedagógicas 
que deram origem à AMF. Dentro destes princípios, o primeiro valor é a
pessoa (ser), no sentido ontológico, ou seja, a identidade de natureza do
indivíduo e o que possibilita a sua realização, onde a melhoria da efi ciência 
em qualquer campo é obtida cultivando o potencial de cada um. O segundo 
valor é o saber, que envolve todo o processo de busca pelo conhecimento 
histórico, cultural, técnico, em conjunto com o conhecimento dos valores e da 
cultura humanista. O fazer é o terceiro valor. Isto porque o indivíduo só tem 
a possibilidade de realizar-se, quando se auto oportuniza a prática operativa 
e encontra um resultado que lhe gratifi que, não apenas com o ter, mas com a 
ampliação de sua forma mentis, ou seja: mais ser.
  Neste sentido, a AMF proporciona ao aluno experimentar-se dentro 
de uma dinâmica entre teoria e prática que o leva à evolução educacional, 
científi ca, material, cultural e, sobretudo, existencial.
 Utilizamos a metodologia ontopsicológica no ensino superior nas
disciplinas e cursos transversalmente. Os resultados obtidos com os
estudantes e egressos levaram-nos a refl etir sobre a formação específi ca já 
existente, mas não formalizada. Com a aprovação do Ministério da Educação 
(Portaria nº 563 de 30/09/14, publicada em D.O.U. 01/10/14), chegamos ao 
ápice para a formação superior em Ontopsicologia.
 Seja bem-vindo ao Bacharelado em Ontopsicologia: um curso que 
pertence ao Humanismo Perene e passará para a história de evolução do
conhecimento humano!

 Cordiais Saudações,

Helena Biasotto, Diretora da
Antonio Meneghetti Faculdade
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