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A EFICÁCIA DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM CASOS DE TRANSTORNO DE 
PERSONALIDADE 

 
MARCIA MARIA PEREIRA DA CRUZ OLIVEIRA  

LUCIANA FERMINO DA LUZ VEIGA  
DEUCY MARIA FERRUZZI SACCHETIN  

 
O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica de artigos sobre transtornos de 
personalidade. Justifica-se a escolha do tema devido ao assunto ser de grande relevância para os 
estudantes e profissionais em psicologia, já que a terapia cognitiva comportamental tem sido uma 
das terapias mais recomendadas para esse tipo de demanda. Pacientes com transtorno de 
personalidade, em sua maioria, possuem crenças e esquemas rígidos e disfuncionais, tendo por 
isso dificuldade em distinguir entre sua percepção da realidade e a realidade como realmente é.  O 
objetivo principal foi o de avaliar a eficácia da terapia cognitiva comportamental nos casos de 
transtorno de personalidade assim como a relação entre manejo e estrutura da sessão. A 
metodologia utilizada foi a de revisão bibliográfica, sendo pesquisados artigos científicos em língua 
portuguesa, dos anos 2004 a 2014, em bases de dados científicas, utilizando-se descritores como: 
transtorno de personalidade e terapia cognitiva, transtorno de personalidade e terapia cognitiva 
comportamental. A partir da mesma, foram encontrados 9 artigos, dos quais foram escolhidos 
cinco que mais se enquadravam no objetivo desta pesquisa.  Foi possível observar em dois artigos 
a eficácia da terapia cognitiva e comportamental (TCC) nos casos de transtorno de personalidade 
borderline, assim como a dificuldade de adesão desse tipo de paciente à terapia e na estruturação 
e supervisão da mesma. O outro artigo apresentou o caso clínico de um paciente diagnosticado 
como transtorno de personalidade bipolar, onde foi possível perceber a dificuldade na 
manutenção da estrutura da sessão, sendo necessário trabalhar elementos educacionais para 
aumentar a cooperação do paciente na terapia. Outro artigo demonstrou a importância da TCC no 
caso de transtorno de personalidade dependente, onde o tratamento possibilitou ao indivíduo um 
melhor desenvolvimento intra e interpessoal, assim como, a criação de um novo repertório 
cognitivo e também diminuição da rigidez das crenças centrais. De acordo com os dados presentes 
nos artigos percebeu-se a dificuldade de aderência desse tipo de paciente a terapia e, que nesse 
tipo de caso, é necessário que o terapeuta adapte a sessão às necessidades e possibilidades do 
paciente. Apesar das dificuldades apresentadas, percebe-se a eficácia da terapia cognitiva 
comportamental em longo prazo, sendo necessário ao terapeuta compreender as modificações 
em pacientes com transtornos de personalidade ocorre de forma lenta e gradual, sendo 
necessária paciência e constante manutenção da aliança terapêutica.  Conclui-se desta pesquisa 
que, nos casos de pacientes com transtorno de personalidade, a Terapia cognitiva 
comportamental demonstra ser eficaz, em longo prazo, porém exigem do terapeuta grande 
manejo do vínculo terapêutico e constante aprendizado.          
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A IMPORTÂNCIA DA IMPLEMENTAÇÃO DA DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE CARGOS EM UMA EMPRESA 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS.  

 
DAIANE DA SILVA VIDEIRA  

DENISE SILVA ALVES  
FÁTIMA CRISTINA LUIZ LEONARDO  

 
A psicologia organizacional é uma das múltiplas ramificações da psicologia, proporcionando ao 
psicólogo atuar dentro de organizações, indústrias, empresas, entre outras instituições. Seu papel 
fundamental é compreender a composição da cultura organizacional e condições de 
desenvolvimento do capital humano, desenvolvendo estratégias para melhorar o ambiente de 
trabalho. Em uma dessas estratégias podemos citar a Descrição de Cargos que é um registro bem 
detalhado das atividades que os colaboradores da empresa desempenham em cada cargo, sendo 
especificadas as atividades em dois grupos; funções e tarefas. Já a análise de cargo investiga mais 
a fundo as informações muita das vezes já existentes com o fim de completá-las, esclarece bem o 
objetivo da análise para assim definir os métodos e procedimentos que deveram ser utilizados.  O 
presente trabalho de Implantação de Descrição e Análise de Cargo na Empresa de Distribuição de 
Alimentos tem o objetivo de definir a função que cada cargo tem dentro da empresa, permitindo a 
promoção dos colaboradores, subsidiar condições de contratações adequadas no momento do 
Recrutamento e Seleção de Pessoal; alcançando melhores resultados nos Treinamento que a 
empresa esta disponibilizando no presente momento. O método utilizado foi de Observação do 
funcionário exercendo sua função e também de questionário sendo entregue a um colaborador de 
cada cargo um questionário com perguntas abertas e fechadas sobre a sua função e como o 
mesmo e a efetuava.  Vimos que um grande percentual dos colaboradores que foram escolhidos 
para responder o questionário, responderam sem comprometimento, não fornecendo assim 
dados suficientes pra descrever e analisar o cargo, sendo necessário a observação efetiva no 
momento da execução das tarefas.Percebemos que alguns também ficaram inseguros com o 
propósito real do questionário. Pode-se concluir que a implantação da Descrição e Análise de 
Cargo na empresa distribuidora de Alimentos foi muito importante, pois a mesma não tinha um 
arquivo tão especifico de cada cargo, pois a partir desse, poderemos conhecer melhor o que cada 
colaborador executa e também um levantamento adequado das características dos candidatos 
quando surge a necessidade de um processo seletivo.Também subsidia a inserção de 
treinamentos, no mesmo período, tendo um impacto relevante e capacitando e desenvolvendo os 
colaboradores.         

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1095 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

A IMPORTÂNCIA DO PROCESSO SELETIVO COMO DIFERENCIAL COMPETITIVO NO MERCADO DE 
TRABALHO 

 
GLACIENE SANTANA CUNHA  

FÁTIMA CRISTINA LUIZ LEONARDO  
 

O presente trabalho refere-se à experiência adquirida no Estágio Supervisionado em Promoção de 
Saúde, Trabalho e Educação da graduação em Psicologia de uma Universidade no interior do 
estado de São Paulo com ênfase em Psicologia Organizacional, realizado em uma fábrica de 
amplificadores de som de grande porte da cidade de Presidente Prudente.  Os objetivos do estagio 
são de abranger os conteúdos teóricos vistos durante a formação acadêmica, como também os 
adquiridos no decorrer do estágio, desenvolvendo a competência do aluno-estagiário para o 
desempenho profissional nas principais áreas de atuação, orientando-o no sentido de desenvolver 
uma atitude profissional e ética quanto a sua atuação como psicólogo no mercado de trabalho. 
Proporcionar uma experiência no processo seletivo, a importância da análise de currículo, 
entrevista e seleção. Aprimorar o olhar para cada detalhe, conhecendo um pouco mais dos 
candidatos. Conhecer as funções de cada departamento, permitindo uma seleção 
adequada.Investigar as habilidades de cada candidato, permitindo a entrada e permanência de 
pessoas que possam colaborar para o desenvolvimento da empresa. Evitar o índice de 
absenteísmo e demissões, que são prejudiciais à empresa e aos outros colaboradores.  Não houve 
necessidade de materiais para realização do mesmo.Para realização do trabalho o método 
utilizado foi de supervisões e grupo de estudo semanalmente, bem como, pesquisas 
bibliográficas. A experiência desse estágio agregou muito valor à minha formação, pois consegui 
experimentar na prática, as rotinas de um departamento de recursos humanos e os desafios 
constantes de um psicólogo organizacional.Para a empresa, também é muito produtivo, pois 
conseguem desenvolver um trabalho de qualidade, enxergar a visão de uma pessoa que está de 
fora, e algumas vezes, utiliza esse momento para verificar as competências do estagiário. O 
processo de recrutamento e seleção inicia-se na seleção de currículos, onde desenvolvemos uma 
busca mais aguçada que permite observar de forma detalhada as informações contidas nos 
currículos, bem como as entrelinhas, como estabilidade nos empregos anteriores, encontrando 
assim um candidato com as características exigidas para a vaga em aberto. Depois de separados os 
currículos, recrutamos os candidatos para as entrevistas, abordando assuntos como histórico 
profissional, formação acadêmica, dados familiares, dados sociais, explicações sobre o cargo, 
empresa, remuneração (negociação), espaço para perguntas do candidato, análise da 
predisposição. Encerrada a entrevista, é clarificada a próxima etapa do processo de seleção. 
Podem ser realizados também testes práticos ou psicológicos com os futuros colaboradores.  O 
capital humano é crucial para o sucesso de uma organização, sendo assim, se faz necessário um 
processo de recrutamento e seleção detalhado e eficaz para as necessidades da empresa, sendo 
responsáveis pelo sucesso e permanência no mercado de trabalho.         
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A RELEVÂNCIA DO TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO, EM UMA EMPRESA DE ALIMENTOS EM 
PRESIDENTE PRUDENTE 

 
DAIANE DA SILVA VIDEIRA  

DENISE SILVA ALVES  
FÁTIMA CRISTINA LUIZ LEONARDO  

 
As organizações, nos últimos anos, tem sofrido um crescimento considerável de recursos onde se 
torna necessário capacitar o capital humano, tornando-o um diferencial competitivo, almejando o 
sucesso no mercado de trabalho. Assim sendo, o trabalho do psicólogo organizacional tem papel 
relevante nesse contexto, e a utilização do treinamento torna-se um dos principais meios de se 
chegar a esse objetivo.  O objetivo desse estudo é expor e salientar a importância de um psicólogo 
organizacional dentro de uma empresa, e mais especificamente, os benefícios do treinamento e 
desenvolvimento realizados.  O treinamento é realizado periodicamente, dividindo os setores e 
focando os temas pertinentes a cada setor, trabalhando com dinâmicas, conforme a solicitação e 
necessidade do mesmo, com cada cargo da empresa em questão. Após o treinamento, é entregue 
um questionário para que os profissionais respondam às questões, avaliando os temas, tempo, 
recursos e abertos às sugestões. Após uma semana da conclusão do treinamento realizamos um 
feedback com o superior dos que foram treinados para mostrar o resultado do treinamento e para 
receber as suas percepções, se houve melhorias após o treinamento.   Os resultados alcançados 
até agora, apontam significativa melhora no comportamento de vários cargos da empresa, 
cessando o problema informado inicialmente, melhorando o clima organizacional, abrindo um 
espaço de diálogo dentro da empresa.  Concluímos que os treinamentos realizados foram de 
grande relevância para a empresa, oferecendo benefícios, ocorrendo mudança de comportamento 
de alguns profissionais que se encontravam desmotivados, e assim passaram a perceber uma 
valorização de seu trabalho atrelada com a missão da empresa, conduzindo para um trabalho em 
equipe e também apresentando informações que agregam valores.          
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ARTIGO DE REVISÃO: A TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL NO TRANSTORNO OBSESSIVO-
COMPULSIVO 

 
DAIANE DA SILVA VIDEIRA  

DAIELY GONÇALVES FEITOSA  
DEUCY MARIA FERRUZZI SACCHETIN  

 
O Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) é um transtorno mental grave, sendo caracterizado por 
obsessões e/ou compulsões que interferem de forma significativa no dia-a-dia do individuo 
portador desse transtorno. A Terapia Cognitivo Comportamental (TCC) é caracterizada por atuar 
nos pensamentos e nas crenças disfuncionais do paciente, levando a mudanças no humor e no 
comportamento, tornando-se eficaz no tratamento do TOC, já que esses indivíduos costumam ter 
pensamentos de situações catastróficas e crenças distorcidas.  O objetivo desse estudo foi 
investigar artigos recentes que analisaram a eficácia da terapia cognitivo-comportamental no 
tratamento do TOC. Para a Metodologia se tornou necessário à busca de estudos de casos e 
análise de artigos, e limitou-se aos artigos publicados no período de 2004 a 2014. Foram 
encontrados no total 23 artigos publicados, sendo 10 no Scielo e 13 no BVS-PSI. Desse total apenas 
5 artigos preencheram o critério de inclusão, sendo um caso clínicoe outros 4 de revisão.  Como 
Resultados foi encontrado no artigo "Terapias de base cognitivo-comportamental do TOC: revisão 
sistemática da última década", tanto em atendimentos individuais, quanto em modalidade grupal 
a exposição e prevenção de resposta associada à TCC resultaram em benefícios significativos em 
pacientes com predominância de pensamentos obsessivos e compulsivos. No artigo "A Terapia 
cognitivo-comportamental no TOC" concluiu-se que a TCC é efetiva na redução dos sintomas 
obsessivo-compulsivo em aproximadamente 70% dos pacientes que aderem ao tratamento. No 
artigo "Fatores preditores de resultados no tratamento do TOC com as terapias comportamental e 
cognitivo-comportamental: uma revisão sistemática." concluiu-se que as mesmas reduzem os 
sintomas do TOC em mais de 70% dos pacientes. No artigo "Transtorno obsessivo-compulsivo na 
adolescência" foi possível concluir que através do tratamento com a TCC, a paciente apresentou 
desempenho satisfatório no funcionamento psicossocial. No artigo "Transtorno obsessivo-
compulsivo nas diferentes faixas etárias" é visto que o TOC apresenta algumas diferenças entre as 
faixas etárias, principalmente, relacionadas ao tipo de repercussões e a forma de tratamento do 
transtorno. A TCC é a mais adequada para o tratamento do TOC. Quanto ao tratamento em 
crianças se mostra mais eficaz o uso concomitante da TCC e inibidores de recaptação da 
serotonina, que o uso apenas da medicação. Quanto as diferentes faixas etárias, em todas a TCC 
ser mostra eficaz. No tratamento de uma adolescente houve desempenho satisfatório no 
funcionamento psicossocial, ressaltando a importância do envolvimento familiar no tratamento. 
Como técnica, existem evidências de maior melhora do quadro, ao relacionar a TCC a exposição e 
prevenção de respostas. Enfim, conclui-se que através do estudo dos casos clínicos, que a TCC é 
eficaz ao tratamento do TOC, porém foi perceptível que são necessários mais estudos a longo 
prazo, no Brasil.         
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A ESCUTA ÀS MÃES ALOJADAS: OS SENTIMENTOS DO TORNA-SE MÃE NO CONTEXTO DA 
PREMATURIDADE. 

 
CAMILA RIPPI MORENO  

BIANCA PAES  
VANESSA SABINO DA SILVA DANTAS  

 
Tornar-se mãe é considerado pela maioria das mulheres como algo que trará plena satisfação e 
completude, um estado em que se supõe que o filho que está por nascer é uma criança perfeita, e 
que carrega consigo fantasias criadas pela mãe durante todo o processo de gestação. Com a 
chegada da criança, há então o choque entre o bebê que foi imaginado e a figura do bebê real, 
pois a mãe percebe que toda aquela gama de expectativas geradas a respeito do filho é 
contraposta com a criança real que se apresenta com suas características próprias. Essa questão 
pode se acentuar em casos de crianças que nascem pré-termo, seu peso é muito baixo, são bebês 
muito pequenos e que precisam de auxilio médico para poderem sobreviver, não podendo, assim, 
permanecer perto de suas mães logo após o nascimento, não permitindo, desta forma, uma 
proximidade maior com sua mãe. Essa circunstancia pode dificultar o vínculo da dupla mãe e bebê, 
tão fundamental para o estabelecimento do processo constitutivo do bebê, uma vez que é 
imposta à mãe uma série de restrições em relação aos cuidados cotidianos do bebê, substituindo 
os instintos maternos pelo discurso medico além de postergar o contato físico com o bebê, o que 
pode gerar varias angustias e ansiedades nas mães.  Diante da dificuldade da mãe cuidar do bebê 
nos momentos iniciais de sua vida, esse trabalho, de natureza qualitativa, teve o objetivo de 
compreender como essas mães percebem a maternidade diante desta situação de não poderem 
exercer sua função de maternagem; espera-se fornecer indicativos para ações que visem o 
desenvolvimento de uma relação mãe-bebê saudável, num atendimento humanizado.  Foi 
empregado o Procedimento de Desenhos-Estórias com Tema com seis mães que se encontravam 
alojadas num hospital geral, junto com seus bebês prematuros ali internados, com dois desenhos: 
ser mãe e ser mãe de um bebê prematuro, além de entrevista semiestruturada.O projeto foi 
previamente avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da UNESP da FCL de Assis com 
o registro nº. 040/2012.  Os resultados indicaram a dificuldade no vínculo com o bebê, 
sentimentos de impotência e pouco poder de intervir na realidade, a presença da religiosidade 
como estratégia de enfrentamento da situação, bem como a repressão dos afetos, de forma que o 
medo e a ansiedade gerados ficam menos evidentes.   Indica-se a necessidade de 
acompanhamento psicológico a essas mães, dando-lhes suporte emocional para que possam lidar 
com os sentimentos desencadeados ali e favorecer sua relação com o bebê.    PROEX     
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AVALIAÇÃO DE UMA INTERVENÇÃO EM GRUPO FORMADO POR PACIENTES COM QUEIXA DE 
MEDO DE DIRIGIR 

 
ANA LUCIA SATO DE LIMA  

EDNA AKEMI AKASHI  
GABRIEL VIEIRA CÂNDIDO  

CAROLINE DA CRUZ PAVAN CÂNDIDO  
 

O comportamento das pessoas no trânsito, atualmente, tem sido tema de grande interesse entre 
os psicólogos e uma das razões para tal é o crescente número de pessoas que vem apresentando 
medo de dirigir. Como dirigir é uma parte fundamental da vida na sociedade moderna, permitindo 
uma independência do indivíduo, o medo relacionado à direção de um automóvel poderia 
restringir esta liberdade. Justifica-se a realização de um grupo para atender à demanda de 
pacientes que apresentam medo de dirigir na clínica escola de Psicologia da UNOESTE.. A escolha 
pelo trabalho em grupo baseou-se no entendimento de que o grupo possibilita vantagens, pois 
embora nem sempre mudanças dramáticas ocorram, existe sempre algo positivo, isso porque a 
participação em um grupo de discussão é sempre bastante verdadeira e livre e, geralmente é uma 
maneira de enfrentar os problemas de um modo mais realista. O grupo também possibilita o 
acolhimento na medida em que as participantes compreendem que outras pessoas possuem 
dificuldades semelhantes as suas, assim auxilia no contato interpessoal, na troca de experiências e 
também possibilita a diminuição no tempo de espera para atendimento. Avaliar o aumento do 
repertório de comportamentos considerado pré-requisito para dirigir e a diminuição de respostas 
emocionais em pacientes que se queixam de medo de dirigir, participantes de uma intervenção 
psicoterápica em grupo. O grupo de intervenção foi iniciado com seis pacientes da lista de espera 
do Projeto de Extensão "Medo de Dirigir", vinculado ao curso de graduação em Psicologia da 
Universidade do Oeste Paulista (Unoeste). Todos os pacientes da lista procuraram a Clínica Escola 
para atendimento psicológico, apresentando queixa de medo de dirigir.  Na primeira avaliação, 
antes da paciente ter contato com o carro (realizar treino) percebe-se que a mesma não possui 
conhecimento da sua real dificuldade quanto ao medo de dirigir, possivelmente por estar há um 
longo período sem dirigir, pois, depois de realizado o treino solicitado, verificou-se que o grau de 
dificuldade aumentou como surgiram outras dificuldades. As dificuldades que surgiram 
posteriormente nas avaliações se referem aos primeiros contatos com o carro, como arrumar 
retrovisores e bancos, possivelmente porque elas relatavam ter ansiedade mesmo antes de entrar 
no carro para executar o treino Constatou-se que o treino consecutivo contribui para a diminuição 
das dificuldades de dirigir e, por conseguinte aumenta a probabilidade de dirigir. Além disso, o 
planejamento do treino é outra estratégia que aumenta as chances de exposição à situações no 
carro. Verificou-se também a relação entre o medo de dirigir e o problema de habilidades sociais. 
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A TORTURA E O TEMPO: AS FACES DA TORTURA E O CONTROLE SOCIAL NA DITADURA E NA 
CONTEMPORANEIDADE BRASILEIRA.  

 
RAFAELA BARBOSA COLLETTE PIAI  

 
O presente trabalho tem por primazia abordar aspectos da tortura física e psicológica desde a 
ditadura militar até dias atuais. Em seguida, será feita uma analogia entre dados e movimentos 
sociais silenciados que buscam colocar a vítima da tortura como parte da história e deixa de tratá-
la como um espectador  O presente trabalho tem como objetivo geral discutir as particularidades 
e semelhanças da ditadura militar e da tortura contemporânea apontando de que formas tais 
práticas de controle social se modificam e se camuflam nos dias de hoje, apontando as formas de 
controle social correlacionadas à violência e à tortura afim de compreender a insatisfação pessoal 
e prol da ascensão social, na ditadura controlada pelo governo e hoje controlada pelo capitalismo 
na discussão do indivíduo como produtor de sua própria tortura.  Em um primeiro momento, a 
partir dos escritos de Coimbra (2001) são abordados os conceitos e discussões relativos à memória 
coletiva e a aceitação social da prática da tortura. Posteriormente são descritas formas de controle 
social na perspectiva de Magalhães (2013) correlacionando a pacificidade e a venda de um 
sentimento de segurança com a geração de uma sociedade delatora com ideal de ordem.   Os 
sobreviventes assumem-se como testemunhas de uma cena traumática reiterada de uma 
linguagem compreensiva afim de narrar e reconstituir o inimaginável da resistência à 
compreensão dos fatos, mostra-se a identidade da consciência que se perdeu em um ente 
querido, em contrapartida se introduz a identidade daquele que sobreviveu à morte inesperada. A 
elaboração do luto, torna-se um vazio como uma moldura em branco, onde se recriam cenas de 
um fato desconhecido, então o desespero toma conta da memória desconhecida e angustiada por 
não saber o fim acometido da vítima.O regime se exime do antagonismo social e desloca a 
responsabilidade social da repressão na formação.         
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BRINCANDO NO LEITO: CRIANDO MÉTODOS E PERSPECTIVAS 
 

LEONARDO DE OLIVEIRA BARROS  
THAYS MAYARA ALLI DE ANDRADE  

PATRICIA ALESSANDRA FUKURA DE ABREU  
DAIANE DA SILVA VIDEIRA  
JOSIANE MACHADO RUIZ  

 
A hospitalização infantil afeta diretamente a rotina de crianças e adolescentes, privando-os de 
suas relações e atividades cotidianas. Nesse sentido, a brinquedoteca hospitalar permite que os 
aspectos negativos da internação sejam minimizados, ao possibilitar à criança o contato com o 
brincar, atividade que a constitui e faz parte de seu mundo. Estudos apontam a necessidade de 
dedicar atenção especial e pensar nas crianças que não conseguem se locomover até a 
brinquedoteca e propiciar à elas o contato com a ludicidade.  Assim, esta pesquisa, de caráter 
qualitativo, teve por objetivo construir um protocolo de atendimento do brinquedista à criança 
hospitalizada, que necessita permanecer em repouso no leito.  Participaram 65 crianças de ambos 
os sexos, de 0 a 17 anos, internadas na ala pediátrica do Hospital Regional do interior do estado de 
São Paulo. Como coleta de dados, foram utilizadas atividades lúdicas, autoavaliação do humor no 
início e final do atendimento pela própria criança e roteiro de registro.  Constatou-se que o brincar 
contribuiu significativamente para melhorar o humor das crianças e adolescentes e os dados, 
interpretados sob a ótica da Psicanálise, permitiram contribuir para a elaboração de estratégias de 
intervenção para os brinquedistas com crianças e adolescentes acamados. Assim, aspectos como a 
forma de abordagem da criança no leito, tipos de brincadeiras de acordo com a faixa etária, tempo 
médio para brincar, situações individuais ou grupais no atendimento constituíram a base para 
formulação de um protocolo de intervenção no leito hospitalar. Esses atendimentos favoreceram 
significativamente a melhora do humor dessas crianças, amenizando seu sofrimento diante da 
internação, demonstrando a importância desse tipo de trabalho, que não era realizado 
anteriormente na ala pediátrica do referido hospital. Conclui-se que essas crianças necessitam de 
uma atenção tanto quanto ou até maior do que as crianças que podem locomover-se dentro 
daquele espaço, tendo em vista as mudanças alcançadas com a pesquisa.    Independente     
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CARACTERÍSTICAS DA DEMANDA DE ADOLESCENTES EM UM SERVIÇO DE SAÚDE MENTAL DO 
MUNICÍPIO DE ASSIS/SP 

 
VANESSA SABINO DA SILVA DANTAS  

JÉSSICA ALINE DA COSTA LIMA  
MARY YOKO OKAMOTO  

CARINA ALEXANDRA RONDINI  
 

As políticas públicas voltadas à saúde mental no Brasil são de grande importância no acolhimento 
de pessoas com transtornos mentais, porém, as iniciativas com crianças e adolescentes ainda são 
escassas. Os vários estudos que demonstram o aumento da demanda infantojuvenil evidenciam a 
importância de um melhor planejamento de políticas públicas e estudos voltados a essa 
população.  Teve por objetivo coletar e analisar as informações contidas nos prontuários dos 
adolescentes do Ambulatório de Saúde Mental do município de Assis- SP O projeto foi submetido 
e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, da Faculdade de Ciências e Letras de Assis, cujo 
protocolo é CAAE 18783113.0.0000.5401, aprovado em 08 de outubro de 2013.Os dados 
coletados foram do ano de 2013 com as idades entre 12 e 17 anos incompletos. As informações 
coletadas para a pesquisa foram: sexo, idade, encaminhamento, queixa e conduta. A amostra foi 
composta por 73 adolescentes, sendo 36 meninos e 35 meninas. Dos prontuários analisados, 
64,4% não continham informações sobre a origem do encaminhamento, naqueles que continham 
essa informação, a maioria tinha encaminhamento provindo do Conselho Tutelar, com 9,6%. As 
queixas mais frequentes foram dificuldade emocional (15%), dificuldade no sono (9,1%), 
agressividade e uso de drogas (8,6%). As queixas mais incidentes como dificuldade emocional e 
dificuldade no sono apareceram principalmente entre 15 e 17 anos, predominando também no 
sexo feminino. A prescrição de medicamentos (31,5%) e a avaliação psiquiátrica (25,5%) foram as 
condutas mais indicadas, seguido de psicoterapia (17,4%).  Os encaminhamentos originados do 
Conselho Tutelar podem representar a hipótese da crescente vulnerabilidade, abandono ou uso 
abusivo de substâncias psicoativas . Com relação às queixas pôde- se pensar que todas se 
relacionam ao período da adolescência, fase que surgem conflitos e angústias a serem 
enfrentados. Curioso notar que pessoas do sexo feminino tendem a procurar serviço de Saúde 
Mental movidas por queixas de enfoque emocional, demonstrando maior dificuldade que o sexo 
masculino ao enfrentar problemas internos. Algo a se pensar é se o uso de medicamento condiz 
com tais sofrimentos psíquicos, uma vez que podem relacionar-se a um período natural do 
desenvolvimento humano, e não necessariamente a uma patologia.  Observou-se nos prontuários 
a falta de algumas informações importantes, como origem do encaminhamento, escolaridade e 
dados sobre a composição familiar, tal falta de informações pode dificultar a ampliação da rede 
em Saúde Mental. Portanto, estudos sobre a caracterização da demanda são de suma 
importância, pois além de qualificá-la podem apontar as melhorias necessárias nos serviços, como 
a integração entre a rede e a vida social dos adolescentes, propiciando ações facilitadoras no 
cuidado e condutas no sentido de uma possível prevenção dos sofrimentos psíquicos que 
acometem essa população.     Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC)     

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1103 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

CIÊNCIA AMBIENTAL E PSICODRAMA: POSSIBILIDADES DE ARTICULAÇÕES NO FAZER CIENTÍFICO 
 

ZILDA RODRIGUES NOGUEIRA  
MUNIR JORGE FELICIO  

 
A existência do ser humano depende diretamente do meio ambiente, o feto para ser gestado no 
ventre materno necessita do ambiente do útero materno para sobreviver, ao nascer, o bebe já 
necessita no primeiro momento de vida do ar para respirar, neste instante, o meio ambiente já o 
acolhe e se faz presente com seus cheiros, sons, temperaturas, cores ,luzes, e ao ter o cordão 
umbilical cortado da placenta materna , imediatamente desenvolve outro cordão umbilical , do 
qual será dependente fisicamente e psicologicamente por toda sua existência de outra placenta 
primordial, o meio ambiente, nele irá nutrir-se e viver todas as suas experiências e ao morrer, 
continuará fazendo parte do meio ambiente, portanto, o meio ambiente é vital para o ser 
humano. Para compreender esta relação extremamente importante, precisamos de várias 
ciências, mediante a essa constatação, julga-se importante lançar mão dos conhecimentos da 
ciência ambiental, da psicologia ambiental e do referencial psicodramático. Discutir a ciência 
ambiental e o psicodrama, objetivando possibilidades de articulações no fazer científico na 
pesquisa qualitativa. Revisão de cunho bibliográfico  Para refletir a respeito da problemática 
ambiental, faz-se mister buscar um conhecimento que não seja fragmentado , precisamos 
conhecer o todo e as partes, necessitamos da interdisciplinaridade, precisamos de uma práxis 
cientifica crítica-reflexiva , necessitamos buscar em várias disciplinas a compreensão do fazer do 
pesquisador, além disso, como apregoa a fenomenologia, não temos como separar o mundo 
vivido e o mundo da ciência ,pois a ciência é produzida a partir do recorte que o cientista faz 
mediante sua subjetividade, daquilo que experiencia, aquilo que vive, do seu modo de ser, então 
fazer esta interface, com o universo aparentemente objetivo da ciência, é uma das grandes 
possibilidades e dificuldades do cientista ambiental.O psicodrama no âmbito da psicologia 
encontra-se nas psicologias Fenomenológicas-Existenciais-Humanistas que utilizam como 
referenciais filosóficos Husserl, Sartre e Martin Buber, busca uma compreensão relacional das 
pessoas, é uma teoria e prática social e do funcionamento social, por isso também esta no campo 
das ciências sociais.O cientista precisa ampliar seus papeis, rever, refletir, criticar, principalmente 
questionar enquanto cientista, que sociedade está inserido, que pensamento fetichizado pode 
estar imbuído no papel de pesquisador, é importante fazer questionamentos através do uso da 
espontaneidade, atitude fundamental na práxis cientifica.   A pesquisa qualitativa utilizando o 
referencial psicodramático, poderá contribuir de forma exponencial com a psicologia ambiental e 
por consequente com a ciência ambiental, visto que pesquisador e pesquisado neste encontro 
inter-humano, influenciando e sendo influenciado, gerando conhecimentos pautados em uma 
ética e assim contribuindo para um bem-estar humano e um meio ambiente saudável a todos os 
seres viventes.         
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CORRELAÇÕES ENTRE O SOFRIMENTO PSÍQUICO E O TRABALHO DE PROFESSORES 
UNIVERSITÁRIOS DE UMA LICENCIATURA 

 
KELLY CRISTINA TESCHE ROZENDO  

CARMEN LÚCIA DIAS  
 

O sofrimento psíquico no âmbito do trabalho docente não possui literatura vasta, o que justificou 
a relevância desta pesquisa, a qual apresentou como referencial teórico, além de artigos 
científicos, a Psicodinâmica do Trabalho e a Psicologia Social. À luz destas abordagens, o trabalho, 
inclusive a docência, é capaz de produzir sofrimento psíquico e adoecimento (CODO; SAMPAIO; 
HITOMI, 1993; CODO, 1999; DEJOURS, 1991, 2004; GRADELLA, 2010; SERVILHA; ARBACH, 2011; 
JILOU, 2013). Diante disto, pretendeu-se analisar o sofrimento psíquico de professores 
universitários das licenciaturas, destacando aspectos de seu ambiente de trabalho. 
Especificamente, verificou-se a concepção que os professores do curso de Pedagogia têm sobre a 
docência; identificou-se características do ambiente de trabalho dos professores universitários; e 
investigou-se a saúde física e mental destes profissionais. Esta pesquisa, inscrita na Coordenadoria 
Central de Pesquisa (CCPq/UNOESTE) sob protocolo número 1601, agência financiadora 
PIBIC/CNPq, foi realizada segundo a abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso. Após 
aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, a coleta de dados realizou-se por meio de 
questionário e entrevista semiestruturados com quatorze professores do curso de licenciatura em 
Pedagogia de uma Instituição de Ensino Superior (IES) particular do estado de São Paulo. Os dados 
obtidos foram organizados por eixos e categorias e trabalhados de acordo com a análise de 
conteúdo apresentada por Bardin (2011). O Eixo I referiu-se a concepção sobre o exercício de 
docência. O Eixo II ao ambiente de trabalho na universidade e o Eixo III à saúde física e mental dos 
professores universitários. Os participantes, de ambos os sexos, com idade entre 38 e 69 anos, 
residem em Presidente Prudente/SP. Respeitando os objetivos propostos, o Eixo I indicou que os 
professores universitários possuem uma perspectiva consciente e abrangente da ação docente nas 
universidades. O Eixo II apontou deterioração do ambiente laboral acadêmico, cujo efeito 
contribui para o surgimento do sofrimento psíquico nos professores, podendo refletir na saúde 
desses trabalhadores (MENDES et al., 2007; LIMA; LIMA-FILHO, 2009; GRADELLA, 2010; SERVILHA; 
ARBACH, 2011; JILOU, 2013). No Eixo III, para grande parte da amostra, a docência é capaz de 
desenvolver sofrimento psíquico, revelando sintomas de saúde físicos e mentais (DEJOURS, 1991; 
CODO, SAMPAIO; HITOMI, 1993; CODO, 1999). Ao enfocar o contexto laboral acadêmico supõe-se 
a presença de sofrimento psíquico nos professores universitários e repercussões na saúde destes 
profissionais, decorrente de aspectos do ambiente de trabalho na universidade.         
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DEPRESSÃO INFANTIL E SUAS COMORBIDADES UM ESTUDO DA PRODUÇÃO NACIONAL NA ULTIMA 
DÉCADA 

 
JÉSSICA GORRÃO LOPES  

CAMELIA SANTINA MURGO  
 

Sabe-se que o episódio depressivo maior, de acordo com a descrição presente no Manual 
Estatístico para Doenças Mentais (DSM-IV), se caracteriza por humor deprimido com falta de 
interesse ou prazer por praticamente todas as atividades, sentimentos de culpa ou baixa 
autoestima, além de vir acompanhado por, no mínimo, quatro sintomas adicionais como, por 
exemplo, perda de apetite, alterações do sono, sentimentos de desvalia e diminuição da energia 
para realizações de atividades cotidianas.Diante de tal constatação a presença dos sintomas 
depressivos em crianças e adolescentes se tornou alvo de estudos que buscam evidenciar sua 
presença, bem como definir de forma clara seus sintomas e verificar se existem diferenças entre 
suas manifestações na infância e a na idade adulta. A este respeito o DSM-IV acrescenta que em 
crianças e adolescentes que apresentam os sintomas depressivos, ao invés de demostrarem um 
humor triste e abatido pode aparecer um humor irritável ou rabugento o que, de certa forma, 
caracteriza a existência do transtorno depressivo em crianças, dificultando seu reconhecimento e 
diagnóstico. O presente trabalho teve como objetivo realizar um levantamento de artigos 
científicos indexados em periódicos nacionais na última década sobre a depressão infantil e suas 
comorbidades no intuito de verificar quais as temáticas relacionadas a esse construto vem sendo 
discutidas de modo a de identificar possíveis lacunas que favoreçam o delineamento de aspectos a 
serem explorados em novas investigações. Para a coleta dos materiais foram utilizadas as bases de 
dados eletrônicas Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES); da Biblioteca Virtual em Saúde Brasil (BVS-BRASIL) e da Scientific Electronic Library Online 
(SciELO). No total 31 artigos foram recuperados que tratavam da Depressão em crianças, sendo 
que sete apresentaram estudos sobre as comorbidades associadas a presença de sintomas 
depressivos. As comorbidades citadas foram obesidade infantil, ansiedade, distúrbios do sono, 
estresse e transtorno bipolar. A categorização realizada possibilitou identificar que dentre as 
comorbidades destacadas a obesidade infantil e a ansiedade pareceram com mais frequência. A 
maior parte dos artigos encontrados trazem investigações realizadas nos contextos escolar, da 
saúde e institucional.  Foi possível verificar que o tema vem sendo desenvolvido expressivamente 
na ciência psicológica e também a necessidade de se ampliar os estudos a respeito da depressão 
infantil e outras patologias a ela associadas. Nos estudos sobre depressão infantil analisados neste 
trabalho, temáticas como comorbidades e sua caracterização foram expressivos, porém com 
relação a outras temáticas desenvolvidas se evidencia a necessidade da realização de mais estudos 
a fim de possibilitar uma compreensão mais ampla sobre a patologia.    PIBIC/CNPq      
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DEPRESSÃO INFANTIL: IMPLICAÇÕES PARA O AUTOCONCEITO E O DESENVOLVIMENTO DO 
REPERTÓRIO DE HABILIDADES SOCIAIS NA CRIANÇA 

 
JÉSSICA GORRÃO LOPES  

 
É recente a discussão acerca dos sintomas depressivos em crianças em idade escolar dado o 
crescimento expressivo desse fenômeno.Igualmente vem sendo apontadas possíveis relações 
entre sintomas depressivos, autoconceito e habilidades sociais. Na população brasileira, os 
estudos ainda são escassos, o que torna pertinente novas investigações especialmente no 
ambiente educacional no qual essas variáveis em conjunto podem se constituir como inibidoras do 
desempenho escolar.  Correlacionar os sintomas de depressão, nível de autoconceito e repertório 
de habilidades sociais em crianças;Investigar a incidência de depressão em crianças. Verificar os 
índices de autoconceito bem como possíveis diferenças entre autoconceito pessoal, social, escolar 
e familiar; Caracterizar o repertório de habilidades considerando os indicadores Empatia e 
Civilidade, Assertividade de Enfrentamento, Autocontrole e Participação. Participaram do estudo 
30 crianças estudantes dos 4o e 5o anos do ensino fundamental de uma escola publica do interior 
de São Paulo. Para a coleta dos dados, foram aplicados a Escala reduzida de Depressão Infantil 
(CDI), o Inventário Sistema Multimídia de Habilidades Sociais (SMHSC) e a Escala de Autoconceito 
Infanto-Juvenil (EAC-IJ). As aplicações dos instrumentos foram individuais e realizadas na 
instituição escolar em horários agendados pela direção.  Três crianças da amostra, apresentaram 
pontuação que indica a presença de sintomas depressivos. Na escala de autoconceito o menor 
índice foi a do autoconceito escolar, o que revela uma fragilidade dentro do grupo estudado 
quanto a percepção do próprio desempenho acadêmico entre outras realidades vivenciadas no 
contexto escolar e nas relações que ali se estabelecem. A variação das repostas das crianças foi 
inexpressiva no que diz respeito ao desempenho geral no teste o que indica que todos os 
participantes se mostraram habilidosos nas interações sociais Foram calculadas as correlações 
entre os resultados dos testes EAC-IJ e CDI com o uso dos escores brutos As correlações mais 
significativas se deram entre a dimensão Pessoal do EAC-IJ com a dimensão Social do EAC-IJ e com 
a subescala Geral.  A constatação de que 76% das crianças apresentaram um rebaixamento no 
nível de autoconceito escola fez emergir diversos questionamentos: sobre os possíveis 
determinantes da avaliação apresentada pelos estudantes acerca das relações que ocorrem 
dentro do contexto escolar, de suas possibilidades de ser percebido como capaz e inteligente 
pelos outros, ou seja, acerca de seu autoconceito no ambiente escolar e suas possíveis implicações 
no processo de ensino e aprendizagem. Faz-se necessário ressaltar como limitação do estudo o 
pequeno N de participantes. Nessas condições novas pesquisas devem ser planejadas na intenção 
de contribuir para a ampliação do conhecimento cientifico a respeito da temática e igualmente 
para a elaboração de possíveis estratégias de prevenção e intervenção no âmbito educacional. 
    CNPq      

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1107 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

GRUPO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO EM CAPS AD: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE PROJETO DE 
EXTENSÃO. 

 
LUIZ HENRIQUE DA SILVA  

JACQUELINE SANTOS PINHEIRO DE ALMEIDA  
LUCAS JOSÉ DO PRADO SILVA  

IGOR COSTA PALO MELLO  
 

Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Droga compõem a rede de serviços da atual política 
de saúde mental de base comunitária, prestando serviços como: atendimento individual, 
atendimento em grupo, oficinas terapêuticas, visitas domiciliares e atendimento às famílias. O 
projeto de extensão nascido da cooperação técnica entre a Prefeitura de Presidente Prudente (SP) 
e a Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE) possibilitou que o presente trabalho fosse realizado 
no primeiro semestre de 2014, no CAPS ad através de atendimentos psicológicos em grupo. 
 Realização de atividades grupais de Atendimento Psicológico para prevenção de recaídas. 
 Consiste em oito encontros com temáticas definidas em supervisão acadêmica. Nesta, os autores 
problematizavam a dinâmica grupal e propunham algo para o próximo encontro. Eis a sequência 
temática proposta: Recomeço, Jogo dos Significados, Acaso e destino, Afetividade e Vínculo, Casa, 
Diferença e Normalidade, Tribuna Livre e Responsabilidade.  Relevância da comunicação verbal e 
não-verbal, a dificuldade dos participantes em diferenciar abstrato e concreto, o quanto o excesso 
de medicação reforça a dependência química, Foi possível aos autores identificar a existência de 
"atravessamentos" na definição dos grupos, tais como o critério da dependência exclusiva de 
álcool ou de múltiplas drogas, dada percepção de que em todos os grupos havia dependência 
química de muitas substâncias. Diante disso, postula-se que a classificação apenas metaforize a 
dificuldade institucional de lidar com as diferenças entre consumo de drogas lícitas e ilícitas e 
entre jovens e idosos. Destacamos a necessidade de fazer com que o trabalho em grupo não seja a 
continuidade do cotidiano de vida dos participantes do grupo.          
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PSICOLOGIA E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO:O QUE REVELAM AS MELHORES EMPRESAS 
ACERCA DA GESTÃO AMBIENTAL E SUSTENTABILIDADE? 

 
ROSÂNGELA ROCIO JARROS RODRIGUES  

 
A Psicologia como área de conhecimento volta-se para a promoção da saúde e nesse sentido 
busca estudar a relação do homem com a atividade laboral considerando sob quais condições ela 
ocorre a fim de avaliar o impacto sobre a qualidade de vida. O trabalho tem se constituído uma 
atividade que abrange maior parte do tempo da vida das pessoas, desse modo, é uma dimensão 
fundamental para a compreensão do ser humano. A qualidade de vida no trabalho (QVT) abrange 
oito categorias que são: compensação justa; condições de segurança e saúde no trabalho; 
oportunidade para utilização e desenvolvimento da capacidade; oportunidade para crescimento 
profissional; integração social na organização; direito dos trabalhadores; espaço total de vida no 
trabalho e fora dele; relevância social. Esses critérios são atendidos pelas políticas de gestão de 
pessoas.As organizações são instadas a pensar e agir acerca do meio ambiente traduzidos em 
ações socioambientais. A responsabilidade socioambiental corporativa é uma importante 
tendência na gestão organizacional e está ligada a seis critérios de QVT. Estudos ligados à 
sustentabilidade preconizam a minimização do impacto ambiental dos processos de trabalho, uso 
de matérias primas e o destino dos resíduos. A gestão ambiental, conforme preconiza a ISO 14001, 
incorpora princípios da sustentabilidade aplicados em políticas que visam os recursos humanos e 
os ambientais. A Psicologia organizacional atualmente tem contribuído para a sensibilização de 
gestores e de trabalhadores para os cuidados com o meio ambiente. O treinamento de pessoal, 
que envolve conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e atitudes, é um dos meios que os 
psicólogos utilizam com vistas à sensibilização das pessoas favorecendo a educação ambiental. 
Assim, apresentamos a questão de pesquisa: Como as empresas tem desenvolvido ações 
socioambientais? O objetivo é identificar as ações socioambientais que as empresas, no período 
de 2000 a 2010, divulgam no gênero textual "As melhores empresas para se trabalhar no Brasil". 
 O método é documental. O corpus é constituído por de 10 exemplares da Revista As Melhores 
Empresas para se trabalhar no Brasil, publicado pela Editora Abril e veiculado nacionalmente. Os 
procedimentos iniciam pela leitura, identificação e registro dos textos que, em seguida, são 
submetidos à técnica de Análise de Conteúdo. Os resultados revelam que em cinco anos não há 
ações socioambientais significativas. Todavia, em seis anos elas surgem como: definição de política 
sobre preservação ambiental; coleta seletiva e reciclagem; programa de educação ambiental; 
redução do consumo de energia e reuso da água, etc. As ações socioambientais tem se 
concentrado no comportamento pró-ecológico dos trabalhadores,também é preciso avaliar o 
impacto dos processos de trabalho ao meio ambiente porque tem efeitos diretos na QVT. Conclui-
se que valores sustentáveis e comportamentos pró-ecológicos estão aos poucos sendo 
incorporados pelas organizações.         
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TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL DE GRUPO: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA DA ÚLTIMA 
DÉCADA 

 
ANA LUCIA SATO DE LIMA  

EDNA AKEMI AKASHI  
DEUCY MARIA FERRUZZI SACCHETIN  

 
A busca por atendimento psicológico tem sido uma busca constante em todos os setores, seja 
público ou particular, em geral a demanda que necessita de atendimento é maior do que está 
disponível o que acaba gerando filas de espera e dificultando o acesso da população. Sabendo-se 
que existe a modalidade de terapia em grupo na abordagem cognitivo comportamental e que esta 
se faz em beneficio para determinadas pessoas Investigar o que a literatura relata sobre esta 
configuração de terapia. Foi realizada uma pesquisa de revisão bibliográfica, limitando-se o 
período, de fevereiro de 2004 à Junho de 2014. Foram considerados artigos de autores nacionais, 
disponíveis nas bases de dados: SCIELO (SCIELO Brasil (http://www.scielo.com.br); BVS - Psicologia 
Brasil (http://bvs-psi.org.br) e PEPSIC - Periódicos Eletrônicos em Psicologia 
(http://pepsic.bvsalud.org), sendo que as palavras-chave utilizadas foram: Terapia Cognitivo 
Comportamental Grupo, Terapia Cognitiva Grupo, Terapia Comportamental Grupo. Foram 
encontrados oito artigos, no qual foram analisados: objetivos, métodos, participantes, número de 
sessões, principais técnicas, instrumentos de medidas, resultados e conclusão de cada 
artigo. Grupos terapêuticos sobre fobia social, idosos depressivos, obesos com transtorno de 
compulsão alimentar periódica, adesão ao tratamento de pessoas com HIV, abandono de cigarro, 
agressores conjugais e dois sobre adolescentes vítimas de abuso sexual. Destaca-se que neste os 
autores referem que o grupo torna-se mais acolhedor e positivo para as vítimas. Verificou-se que 
as técnicas utilizadas obtiveram resultados efetivos e atingiram objetivos propostos. Nos artigos 
pesquisados houve um total de 45 participantes dos quais apenas 2 casos tiveram reincidência em 
agressões conjugais e 2 participantes depressivos foram encaminhados para continuar o 
tratamento psicoterapêutico em grupo.  Constatou-se uma diversidade de temas trabalhados 
dentro desta temática, o que permite dizer que o trabalho em grupo dentro dessa abordagem 
possibilita o atendimento de pessoas com diversas dificuldades. Foram levantados dados que se 
configuram em conhecimento importante sobre a terapia em grupo nessa abordagem, considera-
se que sua utilização é eficaz ao se trabalhar com diversos problemas, desde que, se considere 
uma estrutura e foco durante os atendimentos.  Pôde-se perceber que não existem muitos 
estudos que abordam esta temática, por isso, considera-se importante divulgar os resultados 
encontrados. Pois, muitas vezes se considera apenas os benefícios financeiros da terapia em 
grupo, mas pouco se fala ou considera sobre os benefícios de troca de experiências e vinculo entre 
os membros de um grupo terapêutico. A abordagem cognitivo-comportamental demonstra ser 
eficiente para terapia em grupo.          

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1110 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

RESUMOS DE PROJETOS 

 

A IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO DE LEITURA NO RESGATE DA HISTÓRIA DE VIDA DE CRIANÇAS 
ACOLHIDAS ..................................................................................................................................... 1111 

ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO AOS PACIENTES DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA ...... 1112 

ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO NOS ABRIGOS DE PRESIDENTE PRUDENTE; A TEORIA E A 
PRÁTICA. ......................................................................................................................................... 1113 

BRINQUEDOTECA HOSPITALAR: AUXILIANDO CRIANÇAS NO PROCESSO DE INTERNAÇÃO ......... 1114 

ESTILOS PARENTAIS, INDECISÃO E INTERESSES NA ESCOLHA PROFISSIONAL ............................... 1115 

MODOS DE SUBJETIVAÇÃO CONTEMPORÂNEOS PRODUZIDOS PELA IMAGEM DA MULHER NA 
MÍDIA E O MOVIMENTO FEMINISTA NO BRASIL ........................................................................... 1116 

O AUXÍLIO NA CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA DE BEBÊS ACOLHIDOS ............................................... 1117 

PROJETO FAZENDO MINHA HISTÓRIA - PROMOVENDO SUBJETIVIDADE EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS. QUAL A IMPORTÂNCIA DO COLABORADOR NESSE PROCESSO? .... 1118 

PROJETO FAZENDO MINHA HISTÓRIA: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E DO REGISTRO DAS 
VIVÊNCIAS DE CRIANÇAS ABRIGADAS............................................................................................ 1119 

TERCEIRA IDADE E INTERNET: NOVAS POSSIBILIDADES DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO ......... 1120 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1111 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

A IMPORTÂNCIA DA MEDIAÇÃO DE LEITURA NO RESGATE DA HISTÓRIA DE VIDA DE CRIANÇAS 
ACOLHIDAS 

 
GLEICE FABRICIO BARBUDO  

ADRIANA SANT ANA DA SILVA  
ESTHER AKEMI KAVANO KATAYAMA  

 
Os abrigos são instituições com o objetivo de acolher crianças e adolescentes como medida 
excepcional e provisória garantido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, oferecendo 
proteção, saúde, educação e lazer contribuindo para o seu desenvolvimento. Segundo estudos, 
metade dessas instituições localiza-se na região sudeste e atualmente são atendidas cerca de 20 
mil crianças e adolescente sendo a maioria meninos, afro- descendente e que tem entre sete e 15 
anos. Os motivos que levam essas crianças e adolescentes ao serviço de acolhimento são o 
abandono, a violência doméstica, a dependência química dos pais, incluindo alcoolismo, 
negligência e a orfandade. Nos serviços de acolhimento se oferecem diversas atividades no turno 
complementar ao da escola; apoio psicológico e/ou social a famílias de crianças e adolescentes 
carentes; cursos de profissionalização; escola; creche e pré-escola. Uma das atividades oferecidas 
é o Projeto Fazendo Minha História, o qual proporciona meios para cada criança entrar em 
contrato com a sua história de vida e registrá-la em forma de álbum expressando seus medos, 
necessidades e desejos. A principal forma que o Projeto desenvolve sua prática é através da 
mediação de leitura, possibilitando aproximação e contato com a literatura, onde com os livros as 
crianças são estimuladas a desenvolver a imaginação e a criatividade e são impulsionadas a 
falarem sobre si. Proporcionar meios de expressão para que cada criança e adolescente que vive 
nos abrigos possam entrar em contato e registrar sua história de vida. A metodologia utilizada é a 
Mediação de Leitura, feita por adultos ou adolescentes que se reúnem com uma ou mais crianças 
e adolescentes para ler e ouvir histórias num encontro semanal que tem a duração de uma hora. O 
mediador inicia a leitura em voz alta dos livros escolhidos e também escolhe títulos que quer 
apresentar aos seus ouvintes de forma livre e prazerosa. É importante ler o livro como ele está 
escrito, sem fazer modificações, pois assim da segurança a criança, pois elas gostam de escutar 
várias vezes a mesma história e conhecer o começo, meio e fim da trama. Nesse encontro se 
procura construir um vínculo de confiança entre o colaborador e o acolhido, utilizando-se diversas 
estratégias e propõem-se atividades lúdicas como desenho livre, jogos, brincadeiras e a mediação 
de leitura, onde os livros são espalhados sobre um tapete no chão de forma convidativa e todos 
ficam livres para explorá-los da forma como tiverem vontade. A partir disso, a criança ou 
adolescente é estimulado a contar sua história de vida, sua família original, o motivo do 
acolhimento, sua rotina de vida anterior e atual na entidade, seus medos, seus gostos e seus 
sonhos. Qualquer pessoa pode ser um colaborador, desde que tenha interesse e prazer no 
encontro e na medicação de leitura, uma vez que ele aproxima o livro e a criança, estimulando ela 
a dar novos significados a vivências antigas, expressando e nomeando seus sentimentos.            
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ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO AOS PACIENTES DA CLÍNICA ESCOLA DE FISIOTERAPIA  
 

ROBERTO MIELKE  
JESSICA FERRUCI CEZAR  

TAMIRES SILVA ROSA  
 

O presente projeto surgiu em função da demanda dos pacientes da clínica escola de Fisioterapia 
da Unoeste, a solicitação de atendimento psicológico a esta clientela partiu também dos próprios 
professores do curso de Fisioterapia. Este trabalho vem sendo desenvolvido, com atendimento 
voltado tanto aos pacientes como em algumas situações, aos familiares destes pacientes. Estes 
pacientes, frente à impotência causada pelo adoecer físico, precisam falar sobre a representação 
da dor em suas vidas e das perdas que esta implica. Para a psicanálise, a dor "é uma afecção real 
independentemente de haver ou não lesão de tecido; isso é, mesmo que tiver sido provocada por 
fenômenos de identificação, a dor não pode ser vista como irreal". Ela pode trazer prejuízo social, 
modifica as relações com o mundo, produz angústia, ansiedade, irritação, tristeza e estranheza.Na 
busca de elaboração e transformação de uma situação de dor psíquica, o sujeito é convidado a 
experimentar uma singular siuação de encontro com um outro que lhe oferece, via capacidade de 
escuta, recursos para instaurar um trabalho de atribuição de sentidos ao que carece de 
representação. O papel do estagiário de psicologia dentro desse projeto é promover a escuta aos 
pacientes para que estes consigam estabelecer uma ligação entre sua perturbação na vida 
cotidiana despertada pelo adoecer físico e a representação psíquica inicial da dor e do sofrimento 
que ela repercute.  - Oferecer a estes pacientes um atendimento diferenciado, onde os mesmos 
possam encontrar neste espaço possibilidade de elaboração de suas angústias frente as suas 
limitações. - Possibilitar aos estudantes a articulação da teoria com a prática nos atendimentos 
clinicos. - Proporcionar aos estudantes envolvidos no projeto uma aproximação ao trabalho 
interdisciplinar e conhecimento de outras áreas de atuação.  Sala para atendimentos, com mesa e 
cadeiras e uma caixa lúdica.            
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ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO NOS ABRIGOS DE PRESIDENTE PRUDENTE; A TEORIA E A 
PRÁTICA. 

 
ESTHER AKEMI KAVANO KATAYAMA  

GIZELLY MOREIRA FERRARI  
JACQUELINE SANTOS PINHEIRO DE ALMEIDA  

LUIZ HENRIQUE DA SILVA  
 

Os colaboradores visam contribuir para formação da identidade das crianças e adolescentes 
acolhidos em abrigos. Para tanto, no projeto realiza-se a construção de um álbum individualizado, 
que proporciona o crescimento e o autoconhecimento da criança. Adulto e criança juntos criam 
um espaço de confiança e interlocução, para que se permita que dados próprios e íntimos sejam 
compartilhados. Ambos ganham com essa experiência, a criança ao retratar sua história e se 
desenvolver, e o colaborador ao: . Contribuir com o desenvolvimento das crianças e adolescentes; 
. Conhecer a realidade social dos abrigos; . Desenvolver novas habilidades; . Interagir com a equipe 
do abrigo e outros colaboradores; . Engajamento social com responsabilidade e acompanhamento 
técnico especializado. A grande importância das ações é entrar em contato com as historias de 
vida, compreendendo os significados que são fundamentais para a formação da identidade e de 
um desenvolvimento psíquico saudável. O objetivo do projeto fazendo minha historia é 
proporcionar e estimular o registro das historias de vida das crianças e adolescentes através de 
meios de expressão das necessidades, medos e desejos pertinentes às trajetórias de vida. O 
desenvolvimento do projeto se dá através de encontros semanais que ocorrem durante uma hora 
em um trabalho individualizado, firmado no vinculo entre colaborador e a criança ou adolescente. 
O resultado esperado desses encontros é a confecção de um álbum com o registro da historia de 
vida de cada um. As estratégias adotadas para que a criança se expresse são: Mediação de leitura; 
Brincadeiras; Recorte e colagem; Fotos; Pinturas; desenhos entre outros.             
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BRINQUEDOTECA HOSPITALAR: AUXILIANDO CRIANÇAS NO PROCESSO DE INTERNAÇÃO 

 
CAROLINE DA CRUZ PAVAN CÂNDIDO  

MILENE EGEA SEMENSATO  
KAREN FIORI DO VALE  

ANNE KAROLINE BERTACCO DA SILVA  
GIOVANA GARCIA FUKAYA  

ALANA APARECIDA DE LIMA RAMPASSO  
THAIS ELIAS PESSA  

GABRIELLE MARIANO NUNES  
CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS  

 

Sabe-se que um período de internação hospitalar produz uma série de mudanças na rotina do 
paciente. Quando este paciente é uma criança, algumas outras dificuldades são acrescentadas a 
esta experiência: a criança ainda está desenvolvendo-se e aprendendo diversas habilidades que 
são necessária para seu desenvolvimento e a internação pode a impedir de realiza-las. Uma das 
atividades importantes da infância e que fica comprometida durante a internação é o brincar. O 
brincar e o desenvolvimento de outras atividades lúdicas é típico da infância e necessário para que 
a criança tenha um desenvolvimento psicomotor, cognitivo e psicossocial adequado. O 
afastamento da criança da escola, de seus amigos e dos seus próprios brinquedos associado a sua 
condição de saúde, durante a internação, pode atrapalhar o desenvolvimento desta atividade e 
consequentemente, seu desenvolvimento saudável. Levando em consideração estas questões, 
justifica-se a proposta de atividades que favoreçam o desenvolvimento da criança por meio do 
brincar. O objetivo do projeto é desenvolver brincadeiras e atividades lúdicas com as crianças 
internadas na enfermaria de Pediatria a fim de favorecer seu desenvolvimento psicomotor, sócio-
cognitivo e afetivo durante a internação e de tornar o processo de internação um período que 
traga o mínimo de prejuízo para o desenvolvimento normal da criança. O projeto de extensão é 
desenvolvido na Brinquedoteca da enfermaria pediátrica, do Hospital Regional de Presidente 
Prudente. A brinquedoteca é uma sala localizada na enfermaria de pediátrica, reservada 
exclusivamente para o desenvolvimento de atividades lúdicas. A sala possui mesas, cadeiras e 
sofás para acomodar as crianças; materiais para a realização de atividades manuais, como recorte 
e colagem; jogos, e brinquedos em geral. O projeto é direcionado às crianças e adolescentes, de 0 
a 17 anos, internados na enfermaria do hospital, que possam ou não frequentar a brinquedoteca e 
é desenvolvido pelos alunos matriculados entre o 2o e o 8o termos do Psicologia da Universidade 
do Oeste Paulista e inscritos no projeto de extensão. Os brinquedistas tem a função de 
desenvolver variadas atividades lúdicas com as crianças internadas. Para aquelas que podem sair 
de seus leitos e frequentar o espaço da brinquedoteca, são programadas atividades como: jogos 
de tabuleiro, jogos de interação, leitura de histórias, atividades de faz-de-conta, atividades com 
brinquedos e atividades diversas que estimulem a expressão livre da criança e a interação social. 
Àquelas crianças cujas patologias ou condição de saúde não permitem sair do leito, são oferecidas 
atividades, dentre a mencionadas acima, que possam ser adaptadas ou realizadas nas condições 
em que a criança se encontra. Dessa forma, espera-se que as crianças passem pelo momento de 
internação de forma mais agradável e com o mínimo de comprometimentos para o seu 
desenvolvimento.             
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ESTILOS PARENTAIS, INDECISÃO E INTERESSES NA ESCOLHA PROFISSIONAL 
 

CAMILA SANTANA COELHO  
CAMELIA SANTINA MURGO  

 
A adolescência é um período transicional, que envolve mudanças e escolhas. O jovem passa a 
pensar no futuro e a construir seu projeto de vida. Muitos são os fatores que influenciam na 
tomada de decisão da profissão, tais com: a família, a escola, os amigos, a condição social, os 
interesses e a personalidade. A família demonstra ter papel fundamental, e muitas vezes 
determinante, para a escolha profissional do adolescente, podendo tanto apoiá-lo e encoraja-lo, 
quanto gerar dúvidas e indecisão, dependendo do estilo parental. A indecisão está sempre 
presente no processo de escolha. Ela pode ser vista como um fenômeno natural e esperado, e até 
mesmo importante para a reflexão, quando trabalhada junto ao adolescente. Seus interesses e sua 
personalidade, se explorados e identificados, podem indicar possíveis profissões e ajudar na 
decisão. Pretende-se com esse projeto levantar possíveis relações que possam contribuir para 
maior compreensão do processo de escolha profissional e, através dessa compreensão, ajudar na 
facilitação do processo.  É pensando na somatória dos fatores influentes na escolha profissional, 
que o presente projeto tem por objetivo estabelecer possíveis relações entre estilos parentais, 
níveis de indecisão e interesses profissionais. Participarão da pesquisa 350 adolescentes 
estudantes do ensino médio de escolas públicas de uma cidade no interior de São Paulo. Serão 
utilizados para coleta de dados a Escala de Responsividade e Exigência (Costa, Teixeira, Gomes, 
2000), IDDP - Inventário de Levantamento das Dificuldades da Decisão Profissional (Primi, et al., 
2000) e SDS - Questionário de busca auto dirigida (Primi, el al., 2010) a fim de identificar estilos 
parentais, níveis de indecisão e interesses.             
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MODOS DE SUBJETIVAÇÃO CONTEMPORÂNEOS PRODUZIDOS PELA IMAGEM DA MULHER NA 
MÍDIA E O MOVIMENTO FEMINISTA NO BRASIL 

 
BIANCA SILVA BIANCHI  

JESSICA FERRUCI CEZAR  
 

O presente trabalho pretende elaborar uma discussão acerca da constituição da subjetividade da 
mulher mediada pelos meios de comunicação social, o que implica considerar a mídia como 
equipamento a serviço dos ideais de produção capitalista e produtora de modos de subjetivação; 
o machismo como uma ideologia que afirma uma relação hierarquizada de gênero; o feminismo 
como expressão de uma luta pelos direitos da mulher e igualdade de gênero, e a subjetividade 
como fruto das relações sociohistóricas e culturais. A princípio vamos discorrer sobre o tema da 
subjetividade discutindo-a à luz da Psicologia Social, trazendo uma definição historicamente 
construída. Em seguida discutiremos acerca da produção da subjetividade da mulher através da 
mídia, envolvendo a veiculação de uma imagem de mulher ideal. Resgataremos um breve histórico 
sobre o movimento feminista no Brasil em luta para a emancipação da mulher e por fim, 
discutiremos o machismo como ideologia que atravessa os assuntos abordados. Ao percorrer a 
discussão desses temas e realizar essa pesquisa, pretendemos contribuir para o processo de 
emancipação da mulher de modo a produzir um espaço de reflexão onde possam surgir novos 
meios de se afirmar singularidades, visto que historicamente e ainda na atualidade a opressão 
expressa na desigualdade de gênero marcado por ideais machistas, financiado pelo capitalismo e 
reproduzido pela mídia, se manifesta produzindo modos de existir e de ser mulher que se opõem a 
seu processo de emancipação.  Nossa pesquisa tem por objetivo discutir a imagem da mulher 
veiculada pela mídia como produção de modos de subjetivação contemporâneos correlacionando-
os ao Movimento Feminista no Brasil e, mais especificamente, aos grupos feministas da cidade de 
Presidente Prudente-SP, buscando apontar as características do feminismo e machismo presentes 
nesses modos de subjetivação e investigar o movimento feminista como forma de resistência ou 
ressignificação do ideal de mulher vigente.  A pesquisa será qualitativa baseada na busca 
bibliográfica e análise documental apoiada na revisão de trabalhos sobre o assunto. Será utilizado 
para identificação do Movimento Feminista e de grupos a ele vinculados em Presidente 
Prudente/SP dados levantados na rede social facebook e bibliografias. Tais materiais serão 
examinados a luz da Análise de Conteúdo a fim de se realizar um levantamento da constituição do 
Movimento Feminista no Brasil e, mais especificamente, em Presidente Prudente-SP, situando 
histórica e ideologicamente a formação de tais grupos e a identificação das ideologias veiculadas 
tanto pela mídia, como sua repercussão e discussão no âmbito dos grupos feministas previamente 
situados.             
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O AUXÍLIO NA CONSTRUÇÃO DA HISTÓRIA DE BEBÊS ACOLHIDOS 
 

GIOVANA GARCIA FUKAYA  
KELLY DANIANE DE MATTOS  

ESTHER AKEMI KAVANO KATAYAMA  
 

Abrigos são instituições onde há crianças e adolescentes acolhidos que tenham sido ameaçados ou 
seus direitos básicos violados. Neste local, busca-se proporcionar aos acolhidos um ambiente que 
supra as necessidades básicas de um ser humano, como educação, saúde e proteção. No 
desenvolvimento infantil, pode haver sofrimento psíquico e ele deve ser reconhecido o quanto 
antes. Para modificar o quadro, intervenções se fazem necessárias para que o bebê encontre 
novos caminhos durante esse período. É importante que o acolhido seja compreendido e 
acompanhado na construção do seu processo de subjetivação. Mesmo com a ausência da fala 
durante o primeiro período da vida, o bebê sente o que está ao seu redor e transforma em 
sensações. Durante sua estada no abrigo, as crianças e adolescentes por muitas vezes podem 
esquecer suas histórias e subjetividade. Pensando nisso, o projeto "fazendo minha história" visa 
através de encontros semanais e individuais com as crianças para que elas tenham a oportunidade 
de confeccionar um álbum que contenha histórias, desenhos, expressões e sentimentos. Logo, 
entende-se que os acolhidos possam ter a sua identidade preservada assim como a sua 
individualidade. Nessas instituições recebe-se desde bebês recém-nascidos ate adolescentes. O 
trabalho realizado com crianças pequenas é voltado a confecção de um álbum que contenha 
informações que façam a criança no futuro saber a sua história, uma vez que por ser muito 
pequena, ela não tem consciência plena do que está acontecendo e não terá memória de fatos ou 
eventos importantes de sua vida. É interessante documentar o desenvolvimento com fotos, dados, 
preferências e acontecimentos. Os bebês devem ser observados de modo ativo para captar 
demonstrações que apresenta, como seu temperamento e gostos, por exemplo. Por muitas vezes, 
o colaborador é quem vai nomear as coisas para a criança, a linguagem adulta ajuda-o a dar 
sentido sobre o que está acontecendo com ele em determinado momento, por isso, a conversa 
durante os encontros com todos que fazem parte daquele ambiente pode ser muito 
enriquecedora. O colaborador terá uma responsabilidade maior em um álbum de bebê, porque 
ele estabelecerá vinculo com a criança na primeira infância e será o responsável por registrar suas 
vontades e desejos não verbalizados. Busca-se arquivar o registro da vida da criança junto ao 
colaborador para que ela obtenha uma ligação sobre o sentido da sua existência com a sua 
história.  A metodologia utilizada com bebês é desenvolvida pelos colaboradores nos encontros 
semanais com a criança, por meio e do uso da mediação de leitura, brinquedos lúdicos, músicas e 
atividades desenvolvidas em conjunto aos demais cuidadores do abrigo para maior contato com a 
vida do bebê, já que eles passam a maior parte do tempo com eles. Toda informação recebida é 
utilizada como dado a ser registrado no álbum afim de uma maior compreensão da história do 
acolhido.            
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PROJETO FAZENDO MINHA HISTÓRIA - PROMOVENDO SUBJETIVIDADE EM CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES ACOLHIDOS. QUAL A IMPORTÂNCIA DO COLABORADOR NESSE PROCESSO? 

 
LEONARDO SANTOS DE SOUZA  

LUCAS JOSÉ DO PRADO SILVA  
ESTHER AKEMI KAVANO KATAYAMA  

 
INTRODUÇÃO: Crianças e adolescentes do Brasil inteiro chegam todos os dias à Serviços de 
Acolhimento Institucional (SAI) quando a família natural já não consegue oferecer as condições 
mínimas de segurança e proteção previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Por 
isso, são encaminhadas para as instituições de acolhimento temporariamente até que o vínculo 
familiar fragilizado seja fortalecido por meio de trabalho multidisciplinar a fim de que essa 
criança/adolescente tenha condições de retornar a sua família natural / extensa ou seja adotada 
quando isso não é possível. Devido a essa ruptura de vínculos, tanto temporários quanto 
permanentes, fica evidente o sofrimento causado a essa criança ou adolescente que muitas vezes 
nem mesmo entende o que está acontecendo, chegando amedrontadas, hostis e tristes a 
instituição. É preciso promover espaço para trabalhar com essas pessoas, onde elas possam falar e 
ser conscientizadas de que é compreensível sua dificuldade de adaptação. O ECA aponta a 
importância da construção de vínculos com a comunidade por meio de programas sociais que 
estejam voltados para tal finalidade. O Projeto Fazendo minha história vai de encontro a essas 
necessidades propiciando espaços para que se desenvolvam, entrem em contato com as 
diferenças e serem capazes de criar vínculos a medida que percebem isso ser possível por parte 
dos colaboradores, os quais tem a responsabilidade de compreender a história da criança dentro 
do contexto histórico-social dela. Será ele a ponte entre a criança e a instituição realizando o 
trabalho diretamente com as crianças ou adolescentes. O colaborador pode ser o educador ou 
outro funcionário. Estagiário de psicologia ou um voluntário da comunidade. Portanto estabelecer 
um vínculo afetivo por parte do colaborador, do educador e dos demais funcionários do abrigo é 
fundamental para um desenvolvimento saudável da subjetividade dessa criança/ adolescente a 
medida que se abre para conhecer sua história, suas habilidades e potencialidades.  OBJETIVOS: O 
projeto visa proporcionar um espaço onde a criança/adolescente possa se expressar, entrar em 
contato com a sua própria história de vida e criar prazer pela leitura.  MÉTODO E MATERIAL: Em 
encontros semanais de uma hora, no período de um ano o colaborador lê histórias, propõe 
atividades lúdicas como livros, jogos, desenhos, fotos e outras. Levando em consideração suas 
potencialidades a fim de registrar e montar o álbum junto com a criança/ adolescente que irá 
acompanhá-la por onde ela for a partir de relatos, depoimentos, que fazem parte da sua vida. O 
colaborador participa também das atividades de formação e avaliação do projeto.        Não há 
Órgão de fomento financiador.     
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PROJETO FAZENDO MINHA HISTÓRIA: A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E DO REGISTRO DAS 
VIVÊNCIAS DE CRIANÇAS ABRIGADAS 

 
ESTHER AKEMI KAVANO KATAYAMA  

ISABELA MARIA DE SOUZA  
THAUANE REZENDE SANTOS  

 
O Instituto Fazendo História, com sede na cidade de São Paulo, possui o projeto chamado Fazendo 
Minha História, criado para melhorar a qualidade do atendimento a crianças e adolescentes em 
situação de abrigo. Na cidade de Presidente Prudente o projeto passou a vigorar a partir de 2009 
nos abrigos Lar dos Meninos e Lar Santa Filomena em parceria com a Universidade do Oeste 
Paulista. O projeto Fazendo Minha História atende crianças e adolescentes de 0 a 18 anos, tendo 
12 meses de duração nos quais se constrói um livro-albúm contendo a história de vida do sujeito. 
Os voluntários/colaboradores desse projeto são alunos de Psicologia que são supervisionados pela 
professora Esther Akemi Kavano Katayama, e se encontram semanalmente com as 
crianças/adolescentes para ajuda-los a registrarem suas experiências. As atividades do projeto 
envolvem mediação de leitura de livros infanto-juvenis, narrativas infantis, jogos lúdicos, 
brincadeiras, desenhos, fotografias, etc que serão propostas de acordo com o interesse da criança, 
respeitando sempre sua faixa etária. O objetivo do Projeto Fazendo Minha História é promover 
subjetividade, através da literatura infantil e da construção de um espaço individualizado, 
propiciando meios de expressão para que cada criança possa entrar em contato e se apropriar de 
sua história de vida. Ao longo dos tempos, viu-se de diferentes maneiras a importância da história 
para cada comunidade e a forma como transmite visões de mundo, valores e conflitos humanos, 
fazendo o leitor ou o ouvinte refletirem sobre pontos em sua própria existência. É a partir dessa 
premissa que o projeto dá importância aos livros. A literatura infantil e juvenil, em especial os 
títulos trabalhados pelo projeto, é estruturada de forma que a criança se identifique com os 
personagens e ampliam a capacidade de imaginar e criar, reorganizando suas próprias histórias, 
encontrando sentido para suas experiências. Passando a ser narrador da sua própria história e 
autor dos seus desejos de futuros possíveis.  A realidade dos abrigos brasileiros é que em sua 
maioria possuem poucas informações sobre a história das crianças que se encontram abrigadas. E 
é de fundamental importância que estas registrem da forma como lembram ser importante seu 
passado e presente para que construam um desejo de futuro. O presente trabalho busca dar 
ênfase na Importância da leitura e do registro das vivências de crianças abrigadas.  Para os 
encontros são necessários livros de histórias infantil e juvenil, materiais diversos de confecção, 
como folhas e colantes e um álbum modelo, cedido pelo Instituto Fazendo História. Para este 
trabalho foi coletado dados de diferentes bibliografias cedidas pelo próprio Instituto. Bibliografia 
História de vida: Identidade e Proteção (A história de Martin e seus irmaõs) - Abrigos em 
movimento - Secretaria de Direitos Humanos, 2010. Fazendo Minha História - Guia de mediação 
de leitura - Instituto Fazendo História.             
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TERCEIRA IDADE E INTERNET: NOVAS POSSIBILIDADES DE COMUNICAÇÃO E INTERAÇÃO 
 

BRUNA GIOVANNA BUESSO DA SILVA  
MARIELE RODRIGUES CORREA  

 
Tratar do tema envelhecimento é acima de tudo tratar de um assunto atemporal, que tem sido 
pensado com mais frequência em estudos científicos, na mídia e em saúde pública. O 
envelhecimento se caracteriza por um processo de transformações e mudanças que atravessa 
todas as faixas etárias, contudo, é na senescência que essas alterações do tempo se evidenciam. 
Os indivíduos inseridos na faixa etária denominada velhice podem receber diversas 
nomenclaturas, sendo elas: velho, idoso e terceira idade. O termo "velho" representa a imagem do 
senso comum a cerca da velhice, aquele em decadência, com incapacidade física, dependente de 
cuidados. O "idoso" declara uma maneira mais respeitosa de lidar com os mais velhos. A terceira 
idade corresponde aos jovens velhos, e representam sinônimo de envelhecimento ativo e 
independência. Muitos desses jovens velhos buscam ocupar o tempo livre com atividades para a 
terceira idade ou não, e atualmente existe uma ampla possibilidades de serviços oferecidos, 
principalmente pelas Universidades Abertas à Terceira Idade (UNATI). Um dos cursos mais 
procurados pelos idosos é a informática, que proporcionam o conhecimento de novas tecnologias 
e, por consequência geram a inclusão digital desses sujeitos. Os idosos procuram por esses cursos 
com a intenção de ampliar a quantidade e qualidade de contatos sociais, com familiares, amigos e 
a conquista de novas amizades. O uso da informática contribui para o estreitamento dos laços 
sociais com o auxílio das redes sociais que podem aproximar as pessoas.  O objetivo dessa 
pesquisa é investigar como os idosos enxergam o uso da informática e as novas tecnologias de 
comunicação para o contato social.  Para atingir o objetivo estabelecido pretende-se realizar 
leituras de livros e periódicos que abordam o tema envelhecimento e a utilização das novas 
tecnologias de informação e comunicação na velhice.             
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A SEPARAÇÃO CONJUGAL E A DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM: UM ESTUDO DE CASO 
 

LEONARDO DE OLIVEIRA BARROS  
ZILDA RODRIGUES NOGUEIRA  

 
O divórcio tem sido apontado pela literatura como um evento estressante para as famílias porque 
implica em uma série de mudanças e ajustamentos na vida dos pais e das crianças. Os filhos de 
famílias divorciadas estão em risco de apresentar problemas de ajustamento psíquico, de 
autoconceito, de relações sociais e familiares, exibindo menor bem estar e pior desempenho 
escolar. O psicodrama surge como psicoterapia cuja práxis é basicamente vivencial, levando o 
sujeito à ação, saindo do mundo da experiência para um mergulho no mundo vivencial. Assim, a 
possibilidade da utilização das técnicas do Psicodrama aplicadas à Ludoterapia pode contribuir de 
forma consistente no processo terapêutico com crianças que vivenciam a separação dos seus pais. 
 Este trabalho é decorrente do Estágio Supervisionado em Processos Clinico, curso de Psicologia da 
Universidade do Oeste Paulista e tem por objetivo apresentar o caso clínico de uma criança do 
sexo feminino, com idade de 11 anos, estudante do ensino fundamental, atendida em uma clínica 
escola de Psicologia no interior de São Paulo, com queixa inicial de Problemas relacionados com a 
educação e alfabetização.          Após assinatura do contrato de atendimento pelo responsável 
autorizando o uso das informações para publicações, realizou-se a avaliação psicológica, onde a 
paciente não apresentou prejuízos cognitivos, sendo que com o decorrer das sessões verificou-se 
que o conflito estava na dificuldade de elaboração da separação dos pais aliado ao momento de 
transição da infância para a adolescência. Foram realizadas 15 sessões com a paciente e 4 sessões 
com os pais, utilizando-se da ludoterapia sob a ótica do Psicodrama. Inicialmente a paciente 
mostrou-se resistente a criação de vínculo com o terapeuta, fechada em si e não utilizando o 
espaço e posteriormente passou a se relacionar de modo a permitir o desenvolvimento do 
trabalho. Os problemas escolares articulam-se diretamente com a dificuldade de aceitação da 
separação dos pais e da nova vida a ser construída na atual cidade em que residem. A dificuldade 
em matemática evidencia o quão difícil é articular suas relações, entender as somas e subtrações 
que aconteceram no seu núcleo familiar, enquanto as dificuldades de escritas, além de uma 
questão cultural, podem estar relacionadas com o quanto a paciente não consegue falar sobre o 
que está incomodando. A paciente omite letras ou inverte ordens, podendo ser uma negação da 
sua vontade de falar ou uma confusão na organização para expressar seus conflitos. A construção 
e fortalecimento do vínculo permitiu que a paciente trabalhasse seus conteúdos internos, 
buscando junto ao terapeuta as respostas para suas indagações do momento de transição física e 
psíquica. De acordo com relatos da mãe, houve uma evolução no desempenho escolar 
minimizando as dificuldades de aprendizagem. Conclui-se que a psicoterapia na abordagem 
psicodramática permitiu a elaboração dos conflitos que se manifestavam por meio das 
dificuldades de aprendizagem.   
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A AGRESSIVIDADE COMO DEFESA 
 

MICHELE ANTUNES DE OLIVEIRA  
SOLANGE M S R MOURA  

 
O trabalho realizado tem como finalidade apresentar as atividades do Estágio Supervisionado em 
Processos Clinicos do Curso de Psicologia da UNOESTE, realizado na clinica escola de psicologia na 
Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente. Durante este estágio ocorreu o 
atendimento de uma criança com queixa de agressividade. Winnicott (1975) ,pontua que a 
agressão tem dois significados, sendo que um dos lados constitui direta ou indiretamente a reação 
a frustração, e o outro lado é uma das muitas fontes de energia do individuo. Muitas vezes essa 
agressão mostra-se claramente e precisa de alguém que lhe faça frente e que impeça os danos 
que ela possa causar. Uma criança pode tender para a agressividade e outra não, todavia cada 
uma delas tem o mesmo problema mas resolvem este de maneiras diferentes, manobrando assim 
suas respectivas cargas de impulsos agressivos.  Relatar a experiência da condução do processo de 
atendimento da clinica escola, com ênfase em psicanálise de uma criança com queixa de 
agressividade.    Durante os atendimentos da criança foi possível perceber que a sua agressividade 
aparecia em momentos de perdas para a criança e também que a relação mãe-filho tem grande 
importância para o desenvolvimento saudável da criança. Dessa maneira, é importante afirmar 
que a ausência da mãe, seja fisicamente ou por um não cuidado afetivo suficiente, pode prejudicar 
a criança e comprometer o seu senso de realidade. Nesse sentido, nota-se que a presença das 
figuras materna e paterna, o estabelecimento de um bom vínculo entre os membros familiares e a 
inserção da criança em um ambiente favorecedor propiciam que ela tenha um desenvolvimento 
satisfatório. A ausência destes elementos, ou de um deles, pode ser caracterizada como uma 
privação para a criança e, assim, gerar falhas intrusivas que bloqueiam o seu amadurecimento 
emocional com a presença de perturbações que influenciarão negativamente seu futuro. Para 
compreender um pouco mais acerca da maturação emocional do indivíduo e sua relação com o 
ambiente familiar e social, é importante levar em consideração a estrutura de sua personalidade, 
bem como o funcionamento psicodinâmico advindo da mesma.       Para a realização do 
atendimento foi utilizado de horas lúdicas com uma criança do sexo masculino, 08 anos, e 
entrevistas com seus pais. foram realizadas até o momento 10 sessões com a criança e 2 
entrevistas com os pais, com início em fevereiro deste ano. os encontros foram semanais, com 
duração de 50 minutos, todos eles realizados na clínica-escola do curso de psicologia da UNOESTE. 
Os responsáveis pela criança assinaram termo de consentimento esclarecido informando que o 
material dos atendimentos poderia ser utilizado para fins de estudo e pesquisa. os atendimentos 
foram relatados e descritos para fins de supervisão, que é realizada também semanalmente.    
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A CLÍNICA E A LATÊNCIA: UM ESTUDO DE CASO 
 

JULIANA DE MATOS MELLO  
SOLANGE M S R MOURA  

 
O presente trabalho apresenta um estudo de caso desenvolvido a partir do atendimento de um 
paciente durante o estágio da clínica-escola do curso de Psicologia da Universidade do Oeste 
Paulista (Unoeste). O trabalho é pautado na teoria da Psicanálise, pela qual se pretende 
fundamentar a compreensão da subjetividade do sujeito em questão. O tema utilizado no estudo 
desse atendimento é a Latência, já que a paciente se encontra nesta fase do desenvolvimento 
psicossexual. Este tema se justifica pela presença muito perceptível das características próprias 
desta fase durante os atendimentos.  Apresentar uma reflexão a partir da experiência obtida com 
a articulação entre teoria e prática nos atendimentos é o que se buscará contemplar na 
apresentação deste trabalho.    Durante as sessões, a paciente não diz claramente sobre seus 
problemas, sobre seus medos. Isto é esperado na Latência, pois nesta fase, as forças pulsionais se 
dirigem para outros fins, caracterizando uma falta de teor sexual nas relações, substituindo-os por 
relações mais formais. Nessa relação entre paciente e terapeuta, a paciente procura mostrar em 
suas produções, que foram ocorrendo durante as sessões, o seu lado "perfeito", negando suas 
imperfeições. Na Latência, o superego toma conta dos investimentos da criança, por isso se 
prende a regras, ao que é perfeito. O que se mostrou em suas diversas tentativas em obter elogios 
ao mostrar as coisas que fazia durante as sessões. Com esse atendimento, foi possível apreender o 
quanto é delicada a terapia com crianças latentes, é preciso notar"nas entrelinhas" o pouco que a 
paciente consegue mostrar de si, de suas imperfeições, já que está mais interessada em mostrar 
seu lado perfeito. Apenas em algumas falas e desenhos foi possível perceber algum tipo de 
expressão de seu lado obscuro.      A partir da prática de estágio desenvolvida realizou-se um 
levantamento bibliográfico tendo como foco e tema a etapa do desenvolvimento psicossexual 
identificada na psicanálise como latência. Essa experiência permite a articulação da teoria com a 
prática, muito necessária para o exercício da profissão de Psicólogo. Com o processo terapêutico, 
pretende-se proporcionar o bem-estar da paciente, que é possível com a compreensão da 
demanda que esta traz consigo nas sessões. Até o momento, foram realizadas cinco sessões, 
contando com duas entrevistas iniciais com os pais e mais três sessões de hora lúdica com a 
paciente. Nessas horas lúdicas, a paciente contava com brinquedos, folhas brancas, giz de cera, 
tintas, colas, barbante, pincéis, lápis, tesoura, entre outros. Foi permitido que utilizasse os 
materiais da forma que quisesse, bem como a própria sessão. Essa liberdade permitiu que tudo o 
que produzisse na sessão fosse algo muito próprio dela, da expressão de sua subjetividade, de 
como lida com a fase atual de sua vida. A queixa inicial dos pais era a de medo do escuro, brigas 
com o irmão e notas baixas na escola.     
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A CONSTITUIÇÃO DO PSIQUISMO: UMA REVISÃO DE LITERATURA 
 

MARIANA MARRAFÃO VILELLA  
SOLANGE M S R MOURA  

 
A constituição do psiquismo: uma revisão de literatura Mariana Marrafão Vilella Solange Maria S. 
R. Moura O presente trabalho está vinculado à disciplina de Estágio Supervisionado em Processos 
Clínicos do curso de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista e visa relatar algumas reflexões a 
partir da experiência de prática clínica desenvolvida durante a graduação, vivenciadas na clinica 
escola através do atendimento de um paciente do sexo masculino, de 29 anos. Esse atendimento 
demandou uma revisão de literatura sobre o tema da função da dependência na constituição do 
psiquismo infantil.  Apresentar alguns conceitos sobre a constituição do psiquismo na infância, a 
partir da visão de D. W. Winnicott, enfatizando a importância da dependência do bebê em relação 
à mãe durante as fases iniciais do desenvolvimento, processo este que o autor considera 
necessário para que o bebê tenha uma saudável constituição de sua psique. Será destacado ainda 
o conceito de dependência excessiva.     De acordo com a leitura e pesquisas bibliográficas sobre o 
autor D.W. Winnicott em relação ao conceito de dependência na constituição do psiquismo fica 
evidente que uma relação de dependência entre mãe e bebê é saudável e apropriada, permitindo 
o desenvolvimento na infância. Após a experiência do estágio clínico pôde-se observar uma 
continuação deste mecanismo de dependência aos genitores, ou sua transferência em 
determinadas pessoas com as quais o paciente possui vínculos.     Segundo D. W. Winnicott, a 
dependência do bebê em relação à mãe é um mecanismo esperado no inicio da formação 
psicológica, ou seja, na infância, sendo fundamental para o bom desenvolvimento psíquico. Esse 
movimento, porém pode se estender até o decorrer da vida adulta, como uma dependência 
excessiva, mantendo-se em relação a um ou ambos os genitores, ou transferindo-se a outra 
pessoa. Dessa forma a dependência excessiva é caracterizada como um mecanismo onde uma 
pessoa passa para outra a capacidade de conduzir as rédeas da sua própria vida, dando-lhe o 
poder de guia-la. Em relação aos atendimentos e os estudos realizados é válido ressaltar ainda a 
possibilidade de um indivíduo desenvolver uma co-dependência, mecanismo este que é gerado 
através da excessiva dependência do outro.    

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1129 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

A CONSTRUÇÃO DE IDENTIDADE DO ESTAGIÁRIO DENTRO DA INSTITUIÇÃO 
 

THAIS WERNER BUENO  
IGOR COSTA PALO MELLO  

 
O presente trabalho é um relato de "Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e 
Educação" e problematiza a construção da identidade do estagiário dentro da Instituição do 
espaço CRAS (Centro de Referência de Assistência Social). A partir de uma situação que ocorreu 
com a estagiária neste local, mediante as mudanças de atitudes e comportamentos de alguns 
profissionais, realizaremos uma reflexão sobre seu impacto a sua formação da identidade. Refletir 
sobre o impacto de mudanças nas relações interpessoais em um serviço da assistência social sobre 
a construção da identidade de estagiária.    O resultado foi um diálogo multiprofissional sobre se 
atentar as suas funções para construir uma melhor convivência na equipe de trabalho. As 
mudanças ocorreram na construção da identidade da estagiária, que desde então, melhorou sua 
participação nas atividades e conseguiu lidar com a dualidade que marca sua inserção no 
serviço.     Houve o estabelecimento de contrato extracurricular de estágio para atuar 30 horas 
semanais, realizando principalmente trabalhos administrativos. Diante da necessidade de 
estabelecer um campo de estágio supervisionado, a discente preferiu que realizá-lo neste mesmo 
local, acordando com a técnica responsável e com o supervisor uma carga horária semanal de 
quatro horas de atividades específicas da Psicologia. Iniciou-se o estágio de forma agradável e com 
boa participação na realização das atividades. Porém, no decorrer das atividades, a estagiária 
percebeu uma mudança nas relações interpessoais com as técnicas responsáveis pelo serviço, 
resultando em certo afastamento entre as mesmas, concentração de planejamento e execução de 
atividades desenvolvidas na equipe técnica, etc. Em virtude dessas mudanças, alguns aspectos 
previstos no cronograma de estágio obrigatório deixaram de ser realizados e a construção da 
identidade de estagiária foi pautada por certa ambiguidade entre a condição de um funcionário 
comum do serviço e a de componente aprendiz da equipe técnica. Durante as supervisões, 
emergiu a compreensão de que tanto a estagiária precisava modificar sua forma de se relacionar 
com a equipe técnica, sendo mais ativa e propositiva, como a equipe técnica concentrava em 
demasia as atribuições de planejamento e execução.     
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A HISTERIA NA ATUALIDADE: UM ESTUDO DE CASO SOBRE HISTERIA 
 

LETÍCIA MAYAA CRELIS  
SOLANGE M S R MOURA  

 
A histeria acontece quando as angustias são trazidas como sintomas corporais de representações 
internas, com as quais a psique não pode lidar. Uma neurose histérica é assim caracterizada por 
quadros clínicos variados, originada de conflitos psíquicos inconscientes, resultando em sintomas 
corporais. A histérica pode transportar-se da realidade para fantasia, substituindo os objetos 
sexuais a sua volta por representantes infantis, fazendo a introversão ou traduzindo os 
sentimentos na linguagem do corpo, somatizando-os, ou seja, descarregando toda energia 
psíquica no corpo.  O objetivo deste estudo de caso é aprofundar o conhecimento teórico a 
respeito da histeria, em uma perspectiva psicanalitica, como exigido pela técnica nesta mesma 
abordagem.    De acordo com a linha psicanalítica, na histeria os afetos são transformados através 
do orgânico, que age como um representante, numa descarga motora de sua idéia. A histeria é 
uma teoria de defesa, uma experiência tão desagradável e inaceitável para o ego que o mesmo 
precisa defender-se, afastando assim todas as representações psíquicas. Assim, a paciente diante 
de dificuldade para lidar com questões ansiógenas, sente-se sufocada e sofre de paralisia das 
pernas. A psicanálise vê os sintomas corporais como uma forma de expressar todos os conflitos 
inconscientes que se formam quando há um trauma não de ordem fisica. A histeria está dessa 
forma na atividade inconsciente de uma representação superenvestida que ocorre no cenário da 
fantasia, mas a fantasia é tão real para a histérica quanto o trauma ocorrido, dando forma e figura 
dramática ao objeto de desejo.     Este estudo de caso teve origem no atendimento de um 
paciente do sexo feminino, 38 anos, que apresenta traços histéricos em seu comportamento. A 
mesma é atendida na clinica escola de psicologia da universidade do Oeste Paulista - UNOESTE. O 
atendimento é feito na linha psicanalítica e tem o objetivo de fazer com que a paciente possa 
encontrar o real foco de suas angustias e a partir disso elaborar seus conflitos para que os 
sintomas possam cessar. Neste caso a paciente traz lembranças com as quais não consegue lidar 
causando angustias excessiva, fazendo com que a mesma perca o ar ou limpe constantemente sua 
casa, tentando organizar fora o que não consegue organizar internamente, e assim equilibrar sua 
desorganização psíquica.    
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A IMPORTÂNCIA DAS AÇÕES EM DATAS COMEMORATIVAS PARA PROMOÇÃO DO BEM ESTAR NO 
ESPAÇO ORGANIZACIONAL 

 
MICHELLY APARECIDA ROCHA  

REGINA GIOCONDA DE ANDRADE  
 

O psicólogo organizacional pode contribuir com trabalhos em diversas esferas, entre elas estão às 
questões subjetivas dos trabalhadores e da organização. No contexto organizacional é importante 
promover as relações interpessoais que são decorrentes do processo de interação dentro do 
ambiente de trabalho e dos fatores psicológicos próprios de cada pessoa. Assim, sentimentos 
positivos como a comunicação, cooperação, respeito e amizade devem ser promovidos no 
ambiente, ao contrario dos sentimentos negativos que tendem a diminuir a interação, 
promovendo o afastamento, enfraquecimento da comunicação e queda na produtividade.  Este 
trabalho refere-se ao Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação do 
curso de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista e tem por objetivo relatar as experiências 
de ações em datas comemorativas para os funcionários de uma Universidade do interior de São 
Paulo.    Conclui-se que é de grande relevância oportunizar o diálogo com os funcionários, a fim de 
que se sintam motivados para o trabalho ao mesmo tempo em que se reconheçam valorizados 
enquanto pessoa, promovendo assim o bem estar no ambiente organizacional.     As ações 
ocorreram em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, Dia das Mães e Dia dos Pais, 
atingindo em média 230 pessoas. Cada ação foi composta por uma dinâmica com objetivo de 
refletir sobre autoestima, papel de mãe e pai e entrega de lembranças ou prestação de serviços 
com empresas parceiras. Constatou-se que a criação de um espaço de escuta, possibilitou que o 
funcionário se sentisse acolhido no espaço organizacional, valorizado enquanto trabalhador e 
pudesse partilhar suas percepções e necessidades laborais.    
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A IMPORTÂNCIA DAS DATAS COMEMORATIVAS CELEBRADAS NO CONTEXTO ORGANIZACIONAL 
 

REGINA GIOCONDA DE ANDRADE  
GABRIELLY CRISTINE ROTTA  

 
O presente trabalho trata do relato de experiência sobre as atividades do Estágio em Promoção de 
Saúde, Trabalho e Educação desenvolvido dentro do departamento de Recursos Humanos de uma 
Universidade.  Tem como objetivo principal relatar a importância do desenvolver ações relativas 
as datas comemorativas. Tais datas - como Dia das Mulheres, Dia das Mães e Dias dos Pais - 
devem ser valorizadas e celebradas - para todos os colaboradores da empresa, visto que há uma 
expectativa de lembrança, por parte dos funcionários, em relação a data que tem significado 
afetivo para o indivíduo.    Os relatos obtidos dos participantes comprovaram a importância do 
desenvolvimento destas ações. E, indo além, a comemoração dessas datas juntos aos funcionários, 
leva-os a um sentimento de valorização, motivação e até mesmo um maior compromisso em 
vivenciar as demandas diárias da empresa, pois quando valorizado, o funcionário tende a se 
dedicar mais ao seu papel de colaborador, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento da 
empresa.     Durante este ano, a estagiária planejou e desenvolveu atividades para as mulheres, 
mães e pais. Em cada evento houve a participação de, em média, 60 funcionários. As atividades 
contaram com um breve acolhimento, dinâmicas, frases de reflexão, e atividades em parceria com 
outros cursos e empresas, com o oferecimento de serviços e brindes.    
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A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA LIDERANÇA NAS ORGANIZAÇÕES  
 

EDNA AKEMI AKASHI  
REGINA GIOCONDA DE ANDRADE  

 
O presente trabalho refere-se à experiência adquirida no Estágio Supervisionado em Promoção de 
Saúde, Trabalho e Educação da graduação em Psicologia de uma Universidade no interior do 
estado de São Paulo, sendo realizado em um shopping. Justifica-se a realização do estágio no 
shopping pela ausência de um psicólogo na organização e assim possibilitar à organização o 
conhecimento e importância do tralhado de um psicólogo na organização.  Possibilitar ao discente 
o contato com o mercado de trabalho, a articulação da teoria com prática e a vivência prática dos 
conceitos teóricos aprendidos no decorrer do curso, no contexto da psicologia organizacional. 
    Conclui-se que o processo de aconselhamento orientado para o crescimento pessoal e para a 
solução de problemas trouxe mudanças de comportamentos, pensamentos e auto conceito da 
funcionária. Através do processo de aconselhamento a funcionária compreendeu que em sua nova 
função era necessário desenvolver sua capacidade para lidar com várias situações de 
adversidades.      Liderar não é uma tarefa fácil e a forma como um líder lidera a sua equipe reflete 
no desempenho produtivo, administrativo e financeiro da organização. Os lideres precisam 
exercer influencia e ter o dom de convencer os colaboradores que trabalhem ao alcance de um 
objetivo comum. Deve estabelecer sua base de poder na competência, ter habilidade na 
comunicação, falar e agir de acordo com suas convicções. Como uma funcionária do setor de 
limpeza foi promovida à encarregada, percebeu-se, por meio de entrevistas e observações, que a 
mesma necessitava de preparo para a nova função. Foi elaborado um projeto de intervenção que 
proporcionasse a escuta necessária para que a mesma pudesse desenvolver as competências 
requeridas. Foram realizadas sessões de aconselhamento profissional individual nas quais eram 
tratadas as situações vivenciadas semanalmente e fornecidas às orientações indicadas a melhoria 
de desempenho.     
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A IMPORTÂNCIA DO ESPAÇO DE FEEDBACK EM PROGRAMAS DE TREINAMENTO  
 

DAIELY GONÇALVES FEITOSA  
REGINA GIOCONDA DE ANDRADE  

 
O presente trabalho refere-se à experiência adquirida no Estágio Supervisionado em Promoção de 
Saúde, Trabalho e Educação da graduação em Psicologia de uma Universidade situada no Oeste 
Paulista.  O estágio tem como principal objetivo proporcionar ao graduando a oportunidade de 
articular a teoria com a prática, atuando no mercado de trabalho e vivenciando as problemáticas 
envolvidas nesse contexto e foi realizado em uma Consultoria em Recursos Humanos.     Esse 
espaço de feedback nos treinamentos, acabou se tornando um momento de escuta, no qual os 
funcionários se sentiram a vontade para falar e sabiam que estavam sendo ouvidos, tendo em 
vista que por conta da rotina do trabalho em um supermercado não é possível ter esse espaço 
todos os dias. A metodologia participativa adotada para o desenvolvimento dos treinamentos 
contribuiu para a eficácia dos feedbacks. A psicologia organizacional tem o papel de promover a 
saúde do trabalhador dentro das organizações, o momento do feedback demonstrou sua 
relevância ao abrir esse espaço de participação, onde os funcionários puderam ouvir e serem 
ouvidos.     A experiência se refere à implantação de um programa de treinamento em uma rede 
de Supermercados. No cronograma estavam previstos seis temas distintos, dos quais dois já foram 
desenvolvidos, a saber; Postura Profissional e Relacionamento Interpessoal. Os treinamentos 
foram realizados na maioria das lojas, sendo que antes do encerramento havia um momento de 
feedback, que tinha por finalidade saber se tínhamos atingido o objetivo proposto e receber 
algumas sugestões e criticas. Entretanto, esse momento acabou se tornando único e 
imprescindível, pois teve uma abrangência muito maior e se tornou um espaço no qual o 
funcionário pode ser, de fato, ouvido, dar exemplos do cotidiano dentro do ambiente de trabalho, 
falar sobre as dificuldades, debater sobre o tema discutido durante o treinamento, ouvir sugestões 
do que gostariam que melhorassem e o que gostariam que continuassem no supermercado, entre 
outras.     
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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO DE ROTINAS DENTRO DO CONTEXTO ORGANIZACIONAL. 
 

PRISCILA ANDRESSA FREIRE CALSADO  
REGINA GIOCONDA DE ANDRADE  

 
O presente trabalho vem com o intuito de apresentar um relato de experiência de Estágio 
Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação, no âmbito organizacional, do curso 
de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista. Está sendo realizado especificamente na área de 
recursos humanos em uma rede de supermercados na cidade de Presidente Prudente. O estágio 
proporciona a atuação do psicólogo, não só nos processos de administração de recursos humanos, 
mas também em ações relacionadas ao bem estar dos colaboradores e até mesmo em situações 
geradas no dia a dia no ambiente de trabalho. O trabalho do psicólogo nas organizações 
contempla principalmente atividades como recrutamento, seleção e treinamento. O recrutamento 
e seleção são essenciais para que se possa escolher colaboradores dentro do perfil esperado para 
o cargo e pela empresa, já o treinamento proporciona novos conhecimentos e aprimoramento aos 
colaboradores.Considerando informações sobre o funcionamento da empresa em relação ao 
espaço que se tem para realizar os treinamentos, houve a necessidade de implantar um projeto de 
intervenção que proporcionasse melhor aproveitamento do conteúdo dos treinamentos já 
desenvolvidos. A partir disso, foi elaborada uma planilha semestral, visando melhor organização 
de datas para treinamentos e comemorativas, nas quais se planeja preparar atividades que 
proporcionem o bem estar do colaborador, e um investimento em sua atuação profissional. O 
objetivo deste projeto é promover um padrão de funcionamento para a empresa afim de 
melhorar o aproveitamento dos conteúdos que precisam ser trabalhados e promover um aumento 
na auto estima dos colaboradores em relação a realização de eventos nas datas comemorativas, 
tais como; dia dos pais, dias das mães, dia do trabalhador, entre outras, proporcionando a 
valorização do trabalho.     Contudo conclui-se que o papel do psicologo dentro da organização é 
essencial ,pois tal tem uma visão holística sobre as melhorias que precisam ser realizadas.     rede 
de supermercados    
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A IMPORTÂNCIA DO SETTING NO PROCESSO ANALÍTICO: ANALISAR BEM IMPLICA A EXISTÊNCIA DE 
FRUSTRAÇÕES  

 
LINDOLFO DE OLIVEIRA NETO  

SOLANGE M S R MOURA  
 

O processo analítico apresenta dinamismo e vertentes importantes com aspectos peculiares em 
cada uma delas. Influenciado pelo trabalho desenvolvido nas supervisões e o contato sistemático 
com a paciente na clinica escola, ressaltou aos olhos do estagiário a importância do setting nesse 
processo analítico, e o lidar com as frustrações surgidas durante esse processo. A partir de então 
foi necessário rever a literatura psicanalítica e recortar aspectos importantes que envolvem o 
processo analítico com ênfase ao setting, fundamentando teoricamente o que se pretende 
destacar no presente trabalho. Evidentemente, que este recorte não pretende apresentar 
novidades sobre o assunto por sua importância e relevância no contexto da psicologia dentro de 
uma abordagem psicanalítica  O objetivo principal é destacar a importância do setting quando se 
depara com as frustrações do paciente no processo analítico. A partir daí verifica-se como se 
desenvolve o processo de atendimento psicoterapêutico, numa compreensão maior do analista 
não só sobre o paciente, mas, contudo, como esse paciente se expressa através de outras formas 
de comunicação que não somente a verbal.     Diante os fatos, a paciente atendida pelo estagiário 
de psicologia, através de seus movimentos e conteúdos, promoveu um aprofundamento 
sistemático de todo o aprendizado até então trabalhado, exigindo muito do estagiário nos 
aspectos da observação, ética, controle emocional, conhecimento teórico, escuta e capacidade de 
interpretação     A partir da evolução do processo analítico desde a queixa inicial apresentada, o 
resumo dos atendimentos, a discussão do caso e algumas considerações, o setting apresenta-se 
como fator em destaque no transcorrer desse processo. Observa-se que a compreensão do 
analista sobre o setting, possibilita-o a interpretar os movimentos do paciente do processo 
analítico e ajudá-lo não só a identificar as causas e/ou efeitos de sua vivência, mas também 
auxiliá-lo num caminhar junto para que o mesmo consiga atuar de forma mais elaborada 
promovendo uma melhor qualidade de vida.    
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A IMPORTÂNCIA FAMILIAR NA VIDA DA CRIANÇA 
 

MARIANA MARRAFÃO VILELLA  
GIOVANA DE OLIVEIRA LEÃO  

FERNANDO HENRIQUE SILVESTRE  
REGINA LUCIA MEIRELLES GONÇALVES ITO  

 
A importância da família na vida da criança dentro do âmbito escolar. Fernando Henrique Silvestre 
Giovana de Oliveira Leão Mariana Vilella Regina Lúcia Meirelles Gonçalves Ito A família pode ter 
significado diferente em diversas épocas e lugares, por isso estamos vivendo uma diversidade de 
configurações familiares. A família nuclear com dois genitores (pai e mãe) e filhos já não é um 
modelo dominante na sociedade. Considerando a importância da família no processo de 
escolaridade da criança, a Secretaria da Educação Municipal tem um serviço de Psicologia Escolar 
que tem como principal foco o trabalho com as famílias.  As famílias são trabalhadas para que 
possam: - Identificar sentimentos experimentados na relação com os filhos e com a escola. - 
Desenvolver habilidades emocionais e sociais para que os mesmos possam enfrentar os desafios 
do cotidiano escolar. - Trabalhar com as famílias questões relativas a regras, normas e limites 
necessários para o trabalho educativo. - Resgatar o potencial da família para alcançar o 
desenvolvimento dos filhos na realidade escolar.    Discutir a relação entre família e escola é mais 
do que analisar a importância da família na vida escolar, significa contribuir para a formulação de 
um projeto escolar, que valoriza o significado da família como elemento fundamental na 
construção de uma escola de qualidade. Percebe-se uma grande dificuldade das famílias 
compreenderem sua importância no desenvolvimento escolar de seu filho. Mas, o trabalho do 
serviço de psicologia escolar abriu um canal de comunicação com as mesmas. Isto pode ser 
evidenciado por um maior engajamento no processo ensino-aprendizagem, o que vem 
favorecendo a qualidade do processo educativo.    Nenhum. O trabalho com a família é realizado 
individualmente ou em grupo. Estes trabalhos buscam prevenir problemas de aprendizagem e 
promover a qualidade do processo ensino-aprendizagem. Cada encontro desenvolve os seguintes 
eixos temáticos: comunicação, expressão de sentimentos, feedback positivo e negativo, a 
importância dos limites no processo educativo.    
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A PSICOLOGIA ESCOLAR E A REDE PÚBLICA DE ENSINO 
 

MARLENE CATARINA OGLIARI SAGGIN GOMES  
REGINA LUCIA MEIRELLES GONÇALVES ITO  

 
O presente trabalho está vinculado à disciplina de Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, 
Trabalho e Educação do curso de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista e visa relatar as 
experiências de atuação em uma escola estadual de Presidente Prudente-SP. A atuação do 
psicólogo no âmbito escolar possibilita reflexões sobre as questões envolvidas nas relações que 
são estabelecidas nesse ambiente. A escola, enquanto espaço formador de opinião precisa estar 
aberta aos questionamentos que surgem diariamente, com o intuito de auxiliar todos os 
envolvidos a desenvolverem a autonomia e o pensamento crítico.  Por considerar os 
comportamentos indisciplinados dos alunos em níveis merecedores de uma atenção especializada, 
a coordenação da referida escola solicitou o acompanhamento de acadêmicos da psicologia. 
Inicialmente realizou-se um diagnóstico por meio de observação, questionários anônimos e 
interação com alunos, professores e funcionários. Contatou-se que os maiores índices de atos 
indisciplinares concentrava-se em determinadas séries, aliado ao baixo rendimento escolar da 
maioria desses alunos.     Ainda que o trabalho encontre limitações em virtude da baixa carga 
horária de estágio, visto que a escola já tem sua grade própria de atividades, já é possível perceber 
mudanças nos mesmos. Mesmo que o tema da indisciplina não tenha sido abordado diretamente, 
os comportamentos indisciplinares diminuíram visivelmente e o rendimento escolar melhorou a 
partir dos atendimentos individualizados de apoio psicopedagógico.     Após definir e estabelecer o 
contrato, notou-se que a fim de alcançar os objetivos -diminuir os índices de indisciplina e 
aumentar o rendimento escolar-, o trabalho iniciou-se com reuniões grupais semanais onde, a 
partir de dinâmicas e músicas, os alunos puderam expressar seus sentimentos, expectativas e 
angústias. Por encontrarem um ambiente facilitador, o vínculo foi sendo formado e as demais 
atividades realizadas com maior aceitação.     
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A SELEÇÃO DE PESSOAL NUM CONTEXTO ONDE HÁ FALTA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA  
 

EDGAR COSTA THOMAZINI  
REGINA GIOCONDA DE ANDRADE  

 
O presente trabalho refere-se à experiência adquirida no Estágio Supervisionado em Promoção de 
Saúde, Trabalho e Educação da graduação em Psicologia de uma Universidade do interior de São 
Paulo, estágio este com ênfase em Psicologia Organizacional, realizado numa empresa de 
materiais para celebrações. O objetivo é proporcionar a vivencia prática dos conteúdos teóricos 
vistos durante a formação acadêmica, assim como os adquiridos no decorrer deste contato de 
estágio.    Por fim, verifica-se que se houvesse um treinamento das pessoas com perfil adequado, a 
qualificação para os cargos poderia ser obtida de forma eficaz e evitar-se-ia assim a grande 
rotatividade.     O estágio está sendo realizado no setor de Recursos Humanos e a principal 
atividade de inserção do estagiário é o Recrutamento e Seleção. Ao surgir uma vaga, é feito um 
processo de recrutamento, que tem como objetivo atrair e despertar interesse dos possíveis 
candidatos às vagas oferecidas. São dois tipos de recrutamento: o interno e o externo. Após o 
processo de recrutamento é realizada a seleção de pessoal, que tem por objetivo escolher os 
candidatos que mais se adequam a vaga oferecida. No desenvolvimento do processo de seleção, 
encontra-se dificuldades, pois no local existe grande procura pelas vagas oferecidas, porém não há 
mão de obra qualificada. Visando minimizar este problema é necessário estabelecer uma política 
de desenvolvimento e qualificação de mão de obra, além de estabelecer procedimentos de 
seleção de pessoal que permitam identificar as pessoas com potencial para aprendizagem e 
desenvolvimento.     
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APRENDIZAGEM GERENCIAL 
 

ISABELLA TCHECHEN LUGAN  
JESSICA CRISTINA BELUZI  
ROSILÉIA CÍNTIA FABIAN  

 
Este é o relato da experiência de um estágio curricular na área de Psicologia Organizacional, 
realizado em uma empresa de fotografia e filmagem prestadora de serviços com comércio 
varejista de médio porte na cidade de Presidente Prudente. Diante de um mercado cada dia mais 
competitivo fruto do processo de globalização, onde as necessidades de mudanças e adaptações 
são essenciais para a sobrevivência de uma empresa, destaca-se a importância da formação, 
capacitação e auto desenvolvimento daqueles que gerenciam os indivíduos no ambiente de 
trabalho. A função do gerente se modificou ao longo dos anos. Ele necessita, além de ajustar-se à 
mudança, promovê-la em sua organização e trabalhar em ambientes imprevisíveis. Deixou de ser 
o chefe, aquele que apenas ordena e detém a autoridade e a informação, para atuar como alguém 
que prepara e dá poder a sua equipe, compartilhando informações para que objetivos sejam 
alcançados (Robbins, 2002).  Este trabalho teve como objetivo compreender como os gerentes 
aprendem o exercício da função gerencial por meio de sua experiência.     Como principais 
resultados parciais, o estudo revelou que os gerentes aprendem habilidades gerenciais com as 
experiências que vivenciam, não somente aquelas que por algum motivo foram marcantes, mas 
também por meio de atividades corriqueiras. Neste processo, várias formas de aprender pela 
experiência foram citadas, recebendo maior ênfase a observação e a aprendizagem por tentativa e 
erro. Os gerentes tendem a privilegiar a ação em detrimento da reflexão, o que pode trazer como 
principal consequência o comprometimento da inovação e da criatividade na busca de alternativas 
para a solução de problemas.     Buscou-se obter dados descritivos que permitissem compreender 
a maneira como os participantes da pesquisa percebiam os aspectos envolvidos no seu 
aprendizado da função gerencial identificando e analisando como tais aspectos se apresentavam 
em suas interações cotidianas. Os dados foram coletados por meio da realização de entrevistas 
semi-estruturadas com sete gerentes comerciais que trabalham em uma empresa no ramo de 
filmagens e fotografias, com idade entre 31 a 40 anos, de ambos os sexos e todos com 
responsabilidade por grupos de subordinados.     
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APRIMORANDO AS COMPETÊNCIAS POR MEIO DO TREINAMENTO 
 

DANIEL AZEVEDO DO NASCIMENTO  
REGINA GIOCONDA DE ANDRADE  

 
O presente trabalho versa sobre a experiência vivenciada no estagio supervisionado em promoção 
de saúde, trabalho e educação, disciplina do 9º e 10 º do curso de psicologia de uma universidade 
situada no interior de São Paulo, em que a ênfase é a Psicologia Organizacional e do Trabalho, 
realizado em uma consultoria especializada em recursos humanos.  A proposta é inserir o 
estagiário no meio profissional, afim de que o mesmo aprimore habilidades relacionada a sua 
escolha de atuação. Esse espaço oferecido pelo estagio permite a articulação entre teoria e 
pratica, possibilitando o desabrochar das competências, fundamentando de forma concreta o 
cabedal de conhecimento do graduando preste a ser inserido definitivamente no mercado de 
trabalho.    O processo de treinamento contribuiu significativamente para o desenvolvimento dos 
colaboradores da organização, como também para quem ministrou o mesmo. O treinamento 
possibilitou a interação e a reflexão dos colaboradores em relação ao seu desenvolvimento e o seu 
papel na empresa, permitindo uma maior integração entre colaborador e empresa. Para o 
estagiário, as principais competências que foram aprimoradas, dizem respeito a habilidade de 
comunicação, organização, planejamento e desenvolvimento interpessoal, a partir do contato com 
pessoas de vários cargos e níveis hierárquicos, bem como com características peculiares. Tais 
competências proporcionam diferencial ao ingressar no mercado de trabalho.     O estagio 
possibilitou uma gama de atividades, por se dar em uma consultoria que atende diversos tipos de 
demandas referentes à gestão de pessoas, no entanto, o foco se deu no processo de treinamento 
e desenvolvimento de colaboradores de uma grande empresa com foco do comercio varejista. O 
treinamento, que consiste em uma forma de transmissão de conhecimentos e habilidades, teve 
como objetivo desenvolver competências profissionais nos colaboradores, desenvolvendo 
habilidades intrapessoais de relacionamentos com os clientes internos e externos.     
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ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS). 
 

LUCIANA FERMINO DA LUZ VEIGA  
REGINA LUCIA MEIRELLES GONÇALVES ITO  

 
O trabalho procede-se das atividades da disciplina Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, 
Trabalho e Educação (131857) do Curso de Psicologia da UNOESTE. Realizado no Centro de 
Referência de Assistência Social, localizado em uma cidade do interior de São Paulo. No final de 
2004 foi aprovado no Brasil a Política Nacional de Assistência Social - PNAS, que vem com a função 
de criar o SUAS- Sistema Único de Assistência Social que busca a necessidade das pessoas por 
inteiro, interligadas, sendo um sistema público que organiza os serviços socioassistenciais no país. 
O SUAS entrou em vigor em 2005, entre os projetos estão, o CRAS- Centro de Referência de 
Assistência Social, o PAIF- Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família, o CREAS - Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social, CAP- Centro de Atendimento Psicológicos, 
(sendo de nível I, II, III e Ad) entre outros. A oferta dos serviços no CRAS deve ser planejada e 
depende de um bom conhecimento do território e das famílias que nele vivem, suas necessidades, 
potencialidades, mapeamento da ocorrência das situações de risco e de vulnerabilidade social e 
das ofertas já existentes. Deve desenvolver obrigatoriamente a gestão da rede socioassistencial de 
proteção social básica do seu território e oferta do Programa de Atenção Integral à Família (PAIF), 
independentemente das fontes financeiras (ORIENTAÇÕES TÉCNICAS, 2009).   Tem como objetivo 
desenvolver uma postura crítico-reflexivo, ética mediante o contexto e os dilemas apresentados 
em cada situação de estágio, descrevendo a atuação do psicólogo no âmbito institucional e 
representações sociais, relacionadas às políticas públicas.     Como se trata de um trabalho 
realizado através de encontros e formação de grupos, garantindo que, com as trocas de 
experiências vivenciadas no grupo, possibilite um olhar diferenciado proporcionando uma 
modificação no comportamento. Com os temas abordados nos encontros fica notável a reflexão 
das usuárias sobre os acontecimentos de sua vida cotidiana, criando também um espaço onde elas 
podem compartilhar seus pensamentos e emoções com as demais mulheres do grupo.      O CRAS 
tem papel preventivo, pois busca sempre desenvolver o fortalecimento de vínculos familiares e 
comunitários, por meio de programas, Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. O 
trabalho é realizado nos grupos de mulheres, visando o fortalecimento de vínculos e segue em três 
passos que são chamamos de movimentos. O movimento I trabalha o fortalecimento da auto 
estima da mulher. O movimento II trabalha o fortalecimento da família mediante a ação dessa 
mulher. O Movimento III trabalha o fortalecimento de vínculos dessa família com a comunidade. 
Os encontros do Movimento I são semanais de aproximadamente 1 hora de duração, enquanto os 
encontros do Movimento II e III são quinzenais, também com aproximadamente 1 hora de 
duração. Após os encontros são oferecidos às usuárias um lanche.    
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AVALIAÇÃO PSICOSSOCIAL PARA TRABALHO EM ALTURA 
 

ROSE MEIRE RIÇATO UEDA  
 

Considera trabalho em alturas os executados acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, e 
que apresenta risco de queda. Para a execução desse trabalho as empresas devem atender as 
condições estabelecidos na Norma Regulamentadora - NR 35, que reporta desde os requisitos 
mínimos quanto as medidas de proteção, levando em consideração os aspectos relacionados ao 
planejamento, a organização e a execução até a avaliação do estado de saúde desses 
trabalhadores por meio de avaliação física-clínica, realizada por médicos e a avaliação dos fatores 
psicossociais, por psicólogos, visando verificar os agentes estressores e os recursos de 
enfretamento. Por fatores psicossociais de risco no trabalho pode entender desde a intensidade 
do trabalho e tempo de trabalho; a falta ou insuficiência de autonomia; a qualidade das relações 
sociais no trabalho; os conflitos de valores e insegurança na situação da função e as exigências 
emocionais. Além disso, referem-se às interações entre meio ambiente e as condições de trabalho, 
as condições organizacionais, as funções e o conteúdo do trabalho e as características individuais 
do trabalhador. Portanto, a natureza dos fatores psicossociais é complexa.  Nesse contexto, o 
presente trabalho pretende investigar a atenção concentrada e a produtividade na execução das 
tarefas nos futuros trabalhadores de uma empresa multinacional.     Verificou-se que os resultados 
até o momento corroboram com o obtido por Rueda (2009) mostrando uma relação proporcional 
entre nível de escolaridade concentração e Alves e Esteves (2004) entre nível de escolaridade e 
produtividade.O trabalho está em andamento, portanto, não apresentaremos conclusões. No 
entanto, refletir sobre a condução da avaliação psicossocial do trabalho em altura contempla a 
importância de verificar quais testes psicológicos podem oferecer indicativos de risco potencial de 
um trabalhador adoecer, em decorrência de fatores psíquicos, bem como, possibilitar a empresa a 
reflexão na adoção de medidas preventivas em relação à Saúde Mental dos trabalhadores.     Para 
tanto, utilizou-se os testes de atenção (TEACO-FF), personalidade (Palográfico) e dados 
sociodemográficos por meio da entrevista individual. As aplicações dos testes foram feitas em sala 
apropriada em clinica credenciada para avaliação psicológica, entre os meses de janeiro a julho de 
2014.A amostra compôs-se de 54 homens com idade média de 35 anos, ensino médio completo e 
casado. A média do percentil obtido pelos participantes na atenção concentrada (TEACO-FF) foi de 
109, o qual é classificado como médio. No teste Palográfico, o percentil de produtividade por 
tempo obtido foi de 590, o qual é classificado como médio.     
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BEM-ESTAR SUBJETIVO E QUALIDADE DE VIDA DE FAMILIARES E CUIDADORES DE CRIANÇAS 
AUTISTAS 

 
CAMELIA SANTINA MURGO  

THALITA OLIVEIRA MARTINS CAMPOS  
MARIA REGINA MICOLIS DE AZEVEDO  

LOYANE AIKAWA CORREIA  
FERNANDA FERREIRA CONTARDI  

 
O presente trabalho é resultante do estágio supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e 
Educação do curso de Psicologia realizado com pais de crianças portadoras de autismo em uma 
escola de educação especial que atende crianças e adolescentes com disfunção neuromotora, 
doenças neuromusculares e síndrome de autismo.  Promover um espaço para reflexão e 
compartilhamento de experiências na intenção de proporcionar a esses pais um novo olhar sobre 
si, promovendo o bem-estar subjetivo nos participantes do grupo.     A partir da observação do 
grupo durante o semestre foi percebido que os pais e cuidadores encontraram espaço de reflexão 
e de escuta. Foi percebido a identificação dos membros e o compartilhamento de sentimentos e 
angustias. Os encontros se tornaram espaços propiciadores de amizades, compartilhamento, 
distração, reflexão, e um olhar profundo para si, descobrindo-se e ajudando o outro a se 
descobrir. Por fim pode-se concluir que o caminho percorrido pelos mesmos resultou em uma 
melhora no bem-estar subjetivo, da felicidade, o prazer vivido e sentido nas situações cotidianas e 
relacionais.      Participaram desta intervenção doze pais ou cuidadores de crianças autistas 
estudantes de uma instituição de Presidente Prudente. Os encontros aconteceram semanalmente, 
com duração de uma hora. Os conteúdos abordados foram elaborados a partir da demanda 
trazida pelos pais. Nos encontros realizados durante o primeiro semestre de 2014 as temáticas 
comtemplaram autoestima, aceitação das imperfeições, empatia, felicidade, angustias e 
ansiedades. Para preparação dos temas foram utilizados os textos "Lidando com as imperfeições"; 
"Seja feliz onde você esta"; "Torne-se um ouvinte melhor"; "Tente primeiro entender"; "Evite 
impermeabilizações"; "Procure o extraordinário no comum" retirados do Livro Não Faça 
Tempestade em Copo D'água de autoria de Richard Carlson. Foram utilizadas também as 
dinâmicas: Permitindo olhares (propicia a criação de vínculos), Amigo Secreto Surpresa, Capa de 
Revista (construção de uma capa que se represente), Elogio a partir da formação de duplas pela 
dinâmica de frases complementares, Telefone sem fio e das frases. Houve a uso do filme "Se eu 
fosse você", de jogos (UNO e Caixa quebra-cabeça) e de confraternizações.     
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BENEFÍCIOS DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO GRUPAL COM ADOLESCENTES EM 
CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA 

 
LINDOLFO DE OLIVEIRA NETO  

EDSON MARCELO OLIVEIRA SILVA  
CAMELIA SANTINA MURGO  

NORMA CECILIA BIZARE CAVICHIOLI FRANZINI  
 

Os serviços dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social de Medidas 
Socioeducativas - Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade (CREAS-LA/PSC) estão 
enquadrados como Proteção Social Especial e se destinam a pessoas em situação de risco pessoal 
e social. Mais especificamente, estas instituições preocupam-se com o adolescente autor de ato 
infracional, em cumprimento de medida socioeducativa oferecendo acompanhamento 
especializado e serviços socioassistenciais. A atuação do psicólogo nesses contextos tem se 
tornado cada vez mais indisipensável. Assim, o presente relato traz a descrição do trabalho 
realizado em cumprimento das atividades de estágio supervisionado em Psicologia em um CREAS 
que atende adolescentes infratores Estruturar uma proposta de intervenção grupal com 
adolescentes menores infratores para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento, diante 
de suas ansiedades, sentimentos, conservas culturais e pensamentos. Auxiliar os adolescentes a 
desenvolver competências necessárias para o enfrentamento e superação das drogas, 
modificando suas crenças e favorecendo o desenvolvimento de uma autoestima e imagem 
positiva acerca de si    Após as atividades os adolescentes não revelaram clareza quanto suas 
posições no contexto de vida em que estão inseridos, demonstrando profundo desconhecimento 
sobre o seu papel na fase da adolescência; fase em que o indivíduo irá se desenvolver física e 
emocionalmente e adotará comportamentos influenciados pelas condições socioambientais. 
Assim sendo, torna-se importante a efetivação do trabalho em grupo e o fortalecimento da 
interação social, tendo em vista a dinamização da relação humana até então construída     Até o 
presente momento, foram realizados dezoito encontros com os adolescentes, com a duração de 
sessenta minutos. Foram realizados encontros grupais semanais com duração de uma hora, dos 
quais participaram adolescentes em cumprimento de medida de Liberdade Assistida. A idéia 
norteadora da proposta foi a de que o conhecimento da realidade e do contexto social em que o 
jovem está inserido e de suas oportunidades e possibilidades reais são fundamentais para a 
realização de um projeto profissional. Assim, entre as atividades desenvolvidas foram: Orientações 
e formação de grupo; Apresentação - Dinâmica Circulo Mágico; Técnica do autoretrato; Filmes e 
Dinâmica de Grupo, Reações Interação; Reunião de Família; Acolhimento e diálogo; Técnica do Júri 
Simulado; Escolhas e Decisões; Jogos Pedagógicos; Quadros pintados; Desenho livre - Escolha de 
filmes; Exibição do Filme "Thor"; Debate sobre o filme "Thor"; Importância da Educação dos 
Adolescentes; Exibição do filme "Cidade dos Homens"; Debate sobre o filme "Cidade dos 
Homens"; atividades que objetivaram a verificação de habilidades e competências importantes às 
escolhas na vivência de cada um, visando auxiliar o adolescente a descobrir novos interesses, além 
de evidenciar habilidades que não são espontaneamente reconhecidas por eles    
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CONTANDO HISTÓRIAS: UMA OFICINA TERAPÊUTICA 
 

JÉSSICA VERGANI SILVA  
JULIANA DE MATOS MELLO  

IGOR COSTA PALO MELLO  
 

O presente trabalho é referente à disciplina de Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, 
Trabalho e Educação, da grade curricular dos 9º e 10º termos do curso de Psicologia da 
Universidade do Oeste Paulista, de Presidente Prudente (SP), sendo realizado no CAPS i da mesma 
cidade, através do "projeto re-CRIAR a vida". O CAPS infanto-juvenil conta com reabilitação 
psicossocial, incluindo aspectos da saúde, educativos, sociais, esportivos, formadores de conceitos 
e de valores morais. Contando ainda com atendimentos individuais, em grupos, oficinas, visitas 
domiciliares, atendimento à família, atividades comunitárias, enfocando a integração com a 
comunidade e sua inserção familiar e social. A psicologia visa ir além de uma possível doença, se 
preocupa em encontrar um projeto para a vida do sujeito, que considere o modo que este se 
relaciona, atua e constrói suas próprias experiências. Após uma análise institucional foi detectada 
uma carência no grupo de funcionários, o que gera necessidade de dar subsídio a equipe da 
instituição. Dessa forma, foi proposto um trabalho com as crianças.  Este trabalho busca 
apresentar as dificuldades e conquistas da atuação do psicólogo na instituição CAPS.    Através da 
escuta das crianças e da possibilidade que elas encontram de re-pensar suas histórias de vida, 
criaram-se vínculos terapêuticos entre elas mesmas e as estagiárias. As crianças passaram a 
sentirem-se a vontade para contar sobre suas vidas naquele espaço. Além de que o trabalho acaba 
repercutindo na instituição, que teve que lidar com regras estabelecidas pelas estagiárias no 
trabalho com os grupos.     O trabalho teve início em Março de 2014 e se concretizará em 
Dezembro do mesmo ano. Este se caracteriza pela escuta da criança, que se dá através de uma 
oficina psicoterapêutica com oito crianças, sendo dividida em dois grupos de quatro, separados 
por faixa etária. Uma vez contada uma história pré-determinada pelas estagiárias, a criança gera, a 
partir desta, a própria versão da história. Ela conta com a ajuda de materiais gráficos para que 
possa expressar seus medos, desejos e dúvidas que foram despertados pela história. No 
desenvolvimento do trabalho com o grupo de crianças de oito a onze anos foi encontrada uma 
maior dificuldade pelas características individuais das próprias crianças e também pelas da 
instituição, que devido à falta de profissionais não consegue estabelecer limites de horários de 
atendimentos. Também houve uma resistência das crianças em permanecer na sala durante todo 
o horário do grupo, e seguindo as regras próprias da instituição, que não aceita que as crianças 
fiquem fora da sala, foi proposto o fim do grupo.    
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CONTRATAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE FUNCIONÁRIOS PARA ÁREA PRODUÇÃO  
 

MICHELE ANTUNES DE OLIVEIRA  
ROSE MEIRE RIÇATO UEDA  

 
O trabalho realizado tem como finalidade apresentar a experiencia do estagiário relacionada as 
atividades do Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação (PSTE) do 
Curso de Psicologia da UNOESTE, realizado em Empresa do ramo de Curtume de Couro localizado 
na cidade de Presidente Prudente. Desde o início de 2000 a empresa se destaca no cenário 
internacional entre os maiores produtores de couro. Localizada em Presidente Prudente, no 
Estado de São Paulo. O couro é destinado para indústrias de calçados, artefatos, estofamentos 
mobiliares e automotivos.  O objetivo do trabalho realizado no processo de contratação de 
pessoas para a área de produção da fabricas de processamento de couro e fabricação de dog toys 
é substituição de seu quadro funcional,Seu quadro funcional possui 1600 pessoas é o processo de 
seleção e recrutamento deve ser vista como um processo que envolve os princípios da dignidade, 
cidadania e promovendo uma sociedade justa e solidária, combatendo a discriminação e o 
preconceito que excluem as pessoas do seu quadro de pessoal.     Com o relato acima podemos 
observar a relevância da condução do processo de seleção seguindo os mesmos padrões 
encontrados na literatura, sendo este elemento fundamental e ético para o processo de escolha 
entre os candidatos a vaga em aberto.     Para a realização da avaliação psicológica no processo de 
seleção são utilizados instrumentos como entrevistas semi-estruturada individuais e observação 
do candidato, por vezes testes psicométricos ,isso dependerá exigência do cargo ao qual se 
contratará e quais são requisitos.     
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CONTRIBUIÇÕES DO PSICODRAMA PARA ORIENTAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA: EXPERIÊNCIA EM UMA 
ESCOLA PÚBLICA 

 
LEONARDO DE OLIVEIRA BARROS  

REGINA LUCIA MEIRELLES GONÇALVES ITO  
 

A atuação do psicólogo no âmbito escolar tem como objetivo promover questionamentos e 
intervenções que possibilitem o desenvolvimento do pensamento crítico e a tomada de papeis por 
parte dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem. Uma das possibilidades de atuação 
se dá por meio da orientação psicopedagógica, que sob a ótica do psicodrama, tem por meio do 
esquema dramático o favorecimento do autoconhecimento, restruturação da autoestima e 
desenvolvimento da autonomia que servirão para a formação de um ser disposto a aprender 
consigo e com o grupo em que está inserido.  Este trabalho é decorrente do Estágio 
Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação (131857), do curso de Psicologia da 
Universidade do Oeste Paulista e tem por objetivo apresentar as experiências de orientação 
psicopedagógica com alunos reprovados na 8º série em uma escola pública da cidade de 
Presidente Prudente/SP.    Nas primeiras entrevistas evidenciou-se que todos os alunos 
apresentavam problemas particulares que os impediam de concentrar-se nas atividades escolares. 
Esses problemas referiam-se a bullying, sentimento de desvalor, conflitos familiares, problemas de 
cunho econômico social, que no ambiente escolar culminavam em desatenção, insatisfação, 
indisciplina e reprovação. Os atendimentos possibilitaram a reflexão acerca das motivações para 
os estudos, elaboração de estratégias de aprendizagem de modo adequado, além de 
encaminhamentos para serviços especializados como oftalmologista e psicoterapia individual. A 
orientação psicopedagógica torna-se importante por permitir um espaço criativo, cujo foco não 
está na interpretação mas na possibilidade de vivenciar no agora os conflitos e buscar meios de 
atuar de forma saudável e criativa e consequentemente minimizar as dificuldades de 
aprendizagem por meio da tomada de papel.     Participaram 9 alunos, de ambos os sexos, com 
idades entre 14 e 16 anos, com desempenho escolar baixo, atendidos semanalmente, por um 
período médio de 30 minutos.     
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DESENVOLVIMENTO DE UM MANUAL DE INTEGRAÇÃO E CONDUTA ÉTICA 
 

JESSICA CRISTINA BELUZI  
ROSILÉIA CÍNTIA FABIAN  

 
O presente trabalho parte da experiência de estágio em uma instituição filantrópica, apresentando 
a vivência da estagiária no contexto organizacional e ressaltando ainda a importância da atuação 
do psicólogo nesse contexto. O estágio supervisionado em promoção da saúde nas organizações é 
uma área de aplicação dos conhecimentos vindos da ciência psicológica às questões relacionadas 
ao trabalho humano, com a finalidade de promover a qualidade de vida ao trabalhador e a 
satisfação em relação ao trabalho. Uma das estratégias foi desenvolver o Manual de Integração e 
Conduta Ética, com o objetivo de implantar o processo de integração do colaborador, inexistente 
até o momento.     A atuação prática do estagiário na organização, frente a situações que 
requerem uma postura ativa, contribui significativamente para sua formação profissional. O 
Estagiário vivencia a experiência e formação profissional, como também oferece à organização 
uma prestação de serviços na área da Psicologia Organizacional, também contribui 
significativamente em todos os contextos em que a qualidade de vida, a saúde e a satisfação dos 
colaboradores sejam fatores para o sucesso da organização.     No diagnóstico inicial levantaram-se 
as possíveis ações a serem desenvolvidas. A estagiária vem atuando tendo o respaldo da 
administradora responsável. Para o desenvolvimento do manual de integração e conduta ética.    

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1150 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

ESTRATÉGIAS E DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS EM UMA DISTRIBUIDORA DE SEMI-JOIAS. 
 

MARCELA APARECIDA SILVA DE SOUZA  
FÁTIMA CRISTINA LUIZ LEONARDO  

 
O presente trabalho refere-se ao relato da experiência vivenciada por uma estagiária do curso de 
Psicologia no Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação, com ênfase 
em Organizacional, que foi desenvolvido em uma em uma empresa de Presidente Prudente com 
atuação no comércio-atacadista e de consignação. O estágio visa à formação do aluno-estagiário 
no contato com a prática profissional, tendo como contexto a atuação do psicológico nos 
processos de gestão de pessoas. Venho atuando como psicóloga na profissionalização do 
recrutamento, seleção e marketing, desenvolvendo ações referentes a avaliação de 
aperfeiçoamento, adaptação da vendedora, bem como a formação de mão de obra para associar o 
quadro da empresa. O recrutamento é um processo que atrai candidatos potencialmente 
qualificados e capacitados para ocupação de determinados cargos dentro de uma organização e a 
seleção é o processo de escolha entre os indivíduos que responderam ao recrutamento, daqueles 
que têm maior probabilidade de desempenho satisfatório numa determinada função. O 
markenting como uma função organizacional, é um conjunto de processos que envolvem a 
comunicação, a criação e a entrega de valores para os clientes, bem como conduzir a relação 
interpessoal, beneficiando a empresa e o público de interesse.  O principal objetivo dessa etapa é 
adquirir e exercitar conhecimentos e habilidades das atividades do Psicólogo Organizacional, 
principalmente do que se refere ao Recrutamento e Seleção de Pessoal, treinamento, qualificação 
e estratégias de Marketing da empresa.     Levando-se em consideração esses aspectos pretendo 
profissionalizar o processo de recrutamento, seleção e utilizar o marketing na empresa, pois o 
marketing combina numa série de estratégias, métodos e técnicas, visando o objetivo de fidelizar 
o cliente.      A atuação ocorreu semanalmente, visando sanar as necessidades da empresa. No 
primeiro momento, foram solicitados uma busca ativa de candidatos para o preenchimento da 
vaga de vendedora. Utilizamos para isso, anúncios em diversos meios de comunicação, em seguida 
faz-se o contato através de um recrutamento minucioso, tentando identificar desde o início, as 
candidatas com potencial. Na sequência realiza-se o processo seletivo. Avalia-se as referências 
pessoais e comerciais do candidato, e os que apresentarem o perfil indicado pela empresa 
contratante são encaminhados para agendar para escolhas das peças. Além de profissionalizar 
esse processo, estamos aumentando os cuidados na entrega, evitando prejuízos e informações a 
concorrentes e também dando o suporte necessário para as vendedoras. Intensificamos no 
trabalho de divulgação da marca, participações em eventos e estratégias para tornar a marca mais 
conhecida, utilizando recursos virtuais entre outros. Foi usado método de anúncios no jornal e na 
internet, com isso a marca da empresa ficando mais conhecida e aumentando a procura de 
candidatos.     
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ESTUDO DIAGNÓSTICO DO CREAS MEDIDAS 
 

LUCAS AGUIAR GRANDOLFO  
REGINA LUCIA MEIRELLES GONÇALVES ITO  

 
Será apresentada a experiência do estagiário desenvolvido com os usuários da instituição CREAS 
Medidas de Presidente Epitácio. Neste equipamento social os adolescentes e seus familiares em 
situação de risco social e pessoal são atendidos por uma equipe multidisciplinar que avalia cada 
caso em sua especificidade e traçam um programa de atendimento (PIA - Plano Individual de 
Atendimento). Cada adolescente tem um coordenador responsável pra a realização das atividades 
propostas.  O trabalho tem como objetivo colaborar com a aplicação das medidas sócio 
educativas, adequando cada adolescente de acordo com os casos, para desenvolver atividades 
que os estimulem a sair do contexto que se encontram e busquem formas de vida melhor, 
proporcionando a esses jovens e suas famílias o acesso aos direitos e a oportunidade de superação 
da situação que estão vivendo naquele momento.     Concluímos que o trabalho desenvolvido no 
CREAS contribui com as medidas sócio educativas, e na construção da sociedade, uma vez que, 
enquanto esses adolescentes tiverem esse apoio, poderá ter novas escolhas, evitando assim a 
volta para o contexto que vivia, com isso, a criminalidade diminui, e a sociedade terá mais 
tranqüilidade, melhorando não somente a qualidade de vida dos familiares e adolescentes 
envolvidos nesta situação, como também dos demais que de alguma forma possuem contato com 
esses adolescentes.     No CREAS o psicólogo trabalha com a dimensão subjetiva dos fenômenos 
psicológicos e sociais. Em nosso cotidiano percebemos que o fenômeno do adolescente em 
conflito com a Lei não é recente, na realidade a justiça brasileira descreve casos de atos violentos 
cometidos por adolescentes desde o ano de 1830. Naquela época, o Código Criminal vigente 
previa que menores infratores deveriam ser recolhidos em casas de correção, no caso de suas 
ações tivessem sido realizadas com discernimento.Atualmente percebe-se o aumento das 
discussões sobre esse fenômeno na sociedade de modo geral, e no Brasil cada vez mais se 
evidenciam condutas de violência praticadas por crianças e jovens. Neste sentido pensando 
justamente em defender os direitos e deveres das crianças e jovens foi criado em 1990 o ECA 
(Estatuto da criança e do adolescente). Que inaugurou uma nova concepção de direitos e deveres 
pautados na doutrina de proteção integral. O Estatuto colocou em cena um novo esquema, 
instaurando algumas práticas diferenciadas das existentes, até então, nos Códigos de Menores de 
1927 e 1979. Antes, no Código de Menores, o foco era o menor, já no Estatuto da Criança e do 
Adolescente o foco passa a ser a criança e o adolescente enquanto possuidores de direitos, assim, 
se propõe a construção de um modelo de proteção integral às crianças e aos adolescentes, não se 
restringindo apenas à atenção depois dos direitos serem violados, mas antes mesmo da violação 
destes direitos acontecerem    
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ENCONTROS COM A TERCEIRA IDADE: GRUPOS E O PROCESSO DE SUBJETIVAÇÃO 
 

JANAINA MAZZUCHELLI PEREIRA  
MARIELE RODRIGUES CORREA  

 
A velhice, bem como outras fases da vida é permeada por fatores negativos, como perda da 
condição de saúde física, perdas de pessoas próximas ou de um posto de trabalho. Mas, por outro 
lado, é uma fase que traz diversos aspectos positivos, especialmente nos dias atuais. Tais ideias e 
aspectos positivos do envelhecimento são legitimados pelo discurso científico, na promoção de 
hábitos de vida saudável para se ter uma velhice ativa e um corpo dito como sempre jovem. O 
movimento de valorização do envelhecer como uma fase de realização de antigos projetos de vida 
propiciou a criação de um novo termo para se referir à faixa etária de pessoas com idade igual ou 
superior a 60 anos, a chamada 'terceira idade' ou 'melhor idade'. O aumento da expectativa de 
vida, os avanços científicos e a criação de políticas públicas e espaços voltados à população idosa 
possibilita que se viva cada vez mais e com mais qualidade. Pensando na contemporaneidade e 
nas novas formas de envelhecer, permeada pelo envelhecimento ativo, o corpo sempre jovem e a 
qualidade de vida, os grupos para a terceira idade se constituem enquanto espaços essenciais para 
problematizar e ressignificar todas essas concepções. Assim, a Psicologia, como ciência e 
profissão, muito tem a contribuir com o desenvolvimento de atividades em grupos para idosos, 
como maneira de promover a expansão de vínculos entre os mais velhos e trocas de experiências. 
 O presente trabalho tem como objetivo, relatar a experiência de intervenção em Psicologia junto 
a idosos participantes do projeto Universidade Aberta à Terceira Idade (UNATI), da UNESP, 
campus de Assis.    Ao longo de um ano e meio de trabalho podemos notar, por meio da fala e 
mudanças nas reflexões de alguns participantes, que os encontros foram significativos por ampliar 
os vínculos sociais dos idosos e por promover a possibilidade de mudanças, questionamentos do 
modo de viver e olhar o mundo, permitindo a construção de novas identificações, sentidos e valor 
para o envelhecimento. Concluímos que os encontros são importantes também para os 
coordenadores, pois o saber e as experiências trocadas produzem diversos sentidos e não podem 
acontecer de forma isolada. Assim, acreditamos na potência do grupo, visto que por meio dos 
vínculos é que se dá o conhecimento e o cuidado.     Nossa atividade semanal leva o nome de 
"Encontros com a Terceira Idade", com duração de 1 hora e 30 minutos, com a coordenação de 
seis estagiárias supervisionadas por uma docente e conta, em média, com a participação de 30 
idosos. As oficinas temáticas são previamente estruturadas e se constituem da seguinte forma: 
aquecimento, que se dá por meio de poema ou música; atividade principal, que se constitui em 
uma dinâmica ou tarefa relacionada a um tema; e conclusão, com uma roda de conversa e 
reflexão sobre o encontro. Já foram abordados diversos temas nas oficinas, como memória, ciclo 
de vida, sexualidade na velhice, gênero, família, trabalho, aposentadoria e outros.    
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EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM UMA COMUNIDADE TERAPÊUTICA 
 

FRANCISCO ROBERTO DE MENEZES  
IGOR COSTA PALO MELLO  

 
INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA Trata-se de um relato de estagio em promoção de saúde trabalho e 
educação, realizado ao longo do ultimo ano do curso de psicologia. A relação do homem com as 
drogas não se configura apenas como um problema, está presente na cultura humana há milhares 
de anos como um instrumento de estímulo, consolo, diversão, cura, devoção e intensificação do 
convívio social. Atualmente o uso abusivo em especial das "drogas ilícitas" tem se tornado um 
grande problema, exigindo uma mobilização em busca de soluções. Justifica assim o trabalho das 
comunidades terapêuticas, que têm buscado a partir de seus referenciais contribuírem para a 
recuperação e reinserção destas pessoas. O Lar Nossa Senhora do Carmo vem cumprindo seu 
papel enquanto instituição que vem tratando e reinserindo no convívio social pessoas envolvidas 
no uso abusivo de drogas. Com uma estrutura física e profissional que assegura a realização de 
seus objetivos.  OBJETIVOS. Contribuir para a recuperação e reinserção de homens (adultos) com 
histórico de reincidência em comunidade terapêutica possibilitando a reinserção social de forma 
mais autônoma e criativa. Tiveram como metas desenvolver habilidades ligadas aos seguintes 
temas: . Desenvolver habilidades pessoais e sociais: aprofundar o conhecimento sobre si e sobre 
seu lugar na sociedade; . Desenvolver habilidades de gestão: atividades relacionadas aos aspectos 
referente a organização da vida pessoal e profissional; . Promover as atividades com artes: 
proporcionando a construção de uma aprendizagem e reinserção social de forma agradável 
buscando também fomentar os aspectos culturais e de lazer.     CONCLUSÕES. O grupo foi pensado 
pela equipe profissional do lar N. S. do Carmo com o intuito de trabalhar em especial o tema 
"recaída" uma vez que os integrantes do grupo são reincidentes em comunidade terapêutica. O 
primeiro contato com o grupo foi tranquilo, todos foram receptivos a proposta de trabalho, 
contudo o grupo estava entendendo a proposta como um reforço ao tratamento oferecido aos 
demais, já que conheciam o histórico de recaída de cada integrante. Foi iniciado o grupo com uma 
dinâmica de apresentação em seguida uma musica "sapato 36 do Raul Seixas" logo foi realizada 
uma discussão sobre a letra da musica. Através de uma apresentação áudio visual foi 
problematizado os padrões e papéis sociais, muitas vezes cobrados e impostos. Por fim foi 
aplicado uma "dinâmica dos sonhos" onde era escolhido 5 grandes sonhos e/ou projetos para o 
futuro, em seguida foi contado uma história onde era preciso abrir mão de alguns sonhos até 
sobrar apenas um. Assim encerrou o grupo ficando o sonho como um possível projeto ou 
meta.     DESCRIÇÃO. Grupo de adultos do sexo masculino com idades entre 18 e 45 anos 
dependentes químicos internadas no modelo de internação voluntaria em comunidade 
terapêutica de base religiosa católica. Grupo composto por 8 internos com histórico de recaída e 
passagem em outra comunidade     
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GESTÃO DE PESSOAS- AVALIAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

FABIANA FERRARI  
 

O enfoque de Gestão de pessoas se baseia no crescimento e desenvolvimento, das pessoas no 
sentido de atingir níveis mais altos de competência, criatividade e realização. Para a moderna 
Gestão de Pessoas, o seu principal foco é o colaborador, buscando gerir meios para que 
permaneça na empresa e procure sempre melhorar o seu potencial produtivo. Este estudo foi 
desenvolvido em multinacional do ramo alimentício na cidade de Dourados - MS. As necessidades 
foram levantadas através de relatos dos trabalhadores internos e entrevistas de desligamentos.  O 
projeto vem com o intuito de desenvolvimento dos funcionários, através da avaliação de 
competências proporcionando mudanças de comportamentos dos funcionários.    Concluí se que a 
avaliação de desempenho por competências consegue explicar que o maior investimento da 
organização esta em seus colaboradores e que o envolvimento e participação de todos é o que 
proporcionara a empresa lucro e satisfação profissional de todos.     Abordagem usada foi a 
qualitativa, através de observações, conversas individuais com os funcionários, sensibilização e 
conscientização do gerente e líderes de setores. O projeto Gestão de Pessoas- Avaliação de 
Competências foi divulgado e explicado para toda a empresa, através de reuniões com grupos 
pequenos, informativos em murais. Após essa sensibilização os líderes ainda resistentes iniciam os 
agendamentos para realização da avaliação de seus trabalhadores. Os líderes ao observarem no 
jogo junto com psicóloga o comportamento do trabalhador, entenderam e aceitaram a 
implantação do projeto. Seguindo descrição de função do trabalhador atual ou para o novo cargo, 
as competências eram avaliadas através de jogos (dinâmicas de grupos). Em cada situação 
avaliada, o feedback era informado ao trabalhador acompanhados pelo seu líder imediato, 
psicóloga e responsável por treinamentos e desenvolvimentos, sobre os seus pontos fortes e o 
que deveria desenvolver no período de 6 meses. A empresa forneceu todo apoio ao profissional. O 
envolvimento dos funcionários nas atividades de desenvolvimento ocorreu de forma constante, 
apesar de existir pessoas com resistências. Vários trabalhadores retomaram os estudos concluindo 
ensino médio, iniciando graduação e pós-graduação. A mudança ocorrida na empresa sobre 
desenvolvimento profissional é muito importante diante das dificuldades de mão de obra, 
turnover e absenteísmo, envolvendo a dedicação e colaboração de todos. A adoção desta 
metodologia conseguiu verificar como cada trabalhador consegue contribuir para melhoria e 
progressão da empresa através da avaliação de competências e o acompanhamento de seu 
desenvolvimento.    
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IMPLANTAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO EM UMA EMPRESA DE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EM 
PRESIDENTE PRUDENTE 

 
LAÍS DIAS MEDEIROS  

 
O presente trabalho mostra a relevância e a diferença que se faz em uma empresa que contém 
psicólogo desenvolvendo um recrutamento e uma seleção de pessoal bem fundamentada e 
executada com exatidão. Assim, pode-se privar a empresa de gastos com contratações mal 
elaboradas em que se contrata um funcionário que não se adequa com o cargo que lhe foi 
designado, porém, antes já, o recrutamento já é boa parte do trabalho, em que se ganha tempo 
fazendo entrevistas com um pessoal já pré-selecionado. Sabemos do papel do capital humano 
dentro das organizações, e o quanto esse processo de contratação é importante para a 
consolidação das empresas. É o recurso mais precioso, pois depende dele a atração e manutenção 
de clientes. A rotatividade, poderá comprometer a qualidade de atendimento e do produto final, 
inclusive de atrasos e não cumprimento na produção.  O objetivo é apresentar as etapas do 
recrutamento e seleção de pessoal para contratações em empresas com embasamento teórico, e 
a visão e papel do psicólogo organizacional. As etapas do recrutamento variam de acordo com 
cada empresa, especificamente neste caso, o recrutamento é feito através de jornais, facebook e 
indicação interna de funcionários da empresa, a seleção é realizada através da análise minuciosa 
dos currículos, realização das entrevistas com estagiário de psicologia, discussão com gerente da 
empresa e encarregado do cargo a ser preenchido, e pôr fim a entrevista do candidato com o 
encarregado, em que irá combinar salários e horários de trabalho. A visão do psicólogo nas 
contratações é contextualizar todas as informações adquiridas do candidato à vaga e chegar a um 
resultado, em que o candidato está apto ou não a desempenhar a função que lhe for 
designada.    Contudo, tem-se a diferença do trabalho do psicólogo na realização de seleção de 
pessoal por sua visão de homem em sociedade garantindo a singularidade da empresa, visando a 
melhoria no quadro de funcionários e qualidade no trabalho nas equipes da empresa.     A 
implantação contempla padronizar todo o processo, fundamentar modelo de entrevistas e formas 
atuais de recrutamento, respeitando a necessidade e peculiaridade de cada empresa, pois 
somente após conhecermos toda a dinâmica, todo o seu funcionamento, saberemos colocar em 
prática os tipos específicos de contratação, sempre de acordo com o objetivo e a missão da 
empresa.    
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INTERVENÇÃO COM GRUPOS  
 

MARINA APARECIDA ALVES  
TAMIRIS REDIVO BRASIL  

IGOR COSTA PALO MELLO  
 

O presente relato descreve a experiência de estágio de duas alunas do décimo termo do curso de 
Psicologia realizado na instituição Comunidade Obra de Amor, localizada no bairro Brasil Novo, em 
Presidente Prudente. Trata-se de uma instituição filantrópica, ligada ao trabalho da Pastoral da 
Igreja Católica, sendo seus objetivos: prestar orientação e atendimento às pessoas com diversos 
níveis de dificuldade ou sofrimento psíquico, tratando-se especialmente da depressão, além de 
trabalhar para um melhor desenvolvimento da qualidade de vida. Atualmente, a instituição conta 
com atividades e atendimento voluntário de profissionais de diversas áreas, tais como: psicologia, 
nutrição, atividades físicas, atividades manuais (terapia ocupacional). Após o diagnóstico 
institucional, percebeu-se a necessidade de proporcionar a essas pessoas uma maior compreensão 
sobre aspectos da subjetividade que estão dire-tamente ligados ao funcionamento psíquico e a 
vulnerabilidades que causam sofrimento e desordem psíquica, fazendo com que elas deixem de 
ser coadjuvantes e passem a ser protagonistas de suas vidas. A proposta de intervenção consiste 
na realização de grupo de apoio, com en-contros semanais.   O trabalho realizado pelas estagiárias 
de psicologia teve como objetivo prestar apoio grupal, abordando diversos temas de uma forma 
dinâmica e informativa, trabalhando com as questões subjetivas de cada membro e preparando-os 
para o acompanhamento psicológico individual. Buscamos desenvolver habilidades pessoais e 
sociais, aprofundando o conhecimento sobre si e o seu lugar na sociedade, provocando uma 
reflexão existencial e trabalhando com habilidades que ajudem os participantes a lidar com as 
dificuldades e o sofrimento psíquico.     O trabalho do grupo contribuiu para que L. desenvolvesse 
uma nova reflexão sobre si e sobre seu papel de mulher/mãe/esposa, tornando-se uma pessoa 
mais autônoma e passando a reconhecer seu valor e papel como mulher na família e nasociedade. 
Percebemos também uma mudança positiva em relação a autoestima e o enfrentamento diante 
dos desafios do cotidiano.       Escolhemos um membro do grupo a qual chamaremos de L. Ela se 
apresenta como uma pessoa depressiva, a qual procura orientação para lidar com o sofrimento 
psíquico relacionado a seu marido; a mesma considera-o alcoólatra. No início do grupo mostrou-se 
como uma pessoa inteiramente submissa a padrões moraisconservadores ao que se referem ao 
papel de mulher na sociedade; apresentava-se como uma pessoa sem autonomia. A cada 
encontro realizado acompanhamos mudanças nos comportamentos de L., fatores como 
autoestima, cuidado físico, exposição ao grupo, foram alterados gradativamente.     
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MUDANÇAS OCORRIDAS NAS CARACTERÍSTICAS DA CRIANÇA PRETENDIDA APÓS O CURSO 
PREPARATÓRIO A ADOÇÃO 

 
EDGAR COSTA THOMAZINI  

MAYARA FERNANDA CANO DE SOUZA  
DAIELY GONÇALVES FEITOSA  

ESTHER AKEMI KAVANO KATAYAMA  
 

O presente trabalho refere-se ao Estágio extracurricular do Curso de Psicologia da UNOESTE, 
realizado no Fórum da comarca de Presidente Prudente, juntamente com o NAPSSPSI( Núcleo de 
Apoio de Serviço e de Psicologia). O estágio proporciona ao aluno um amplo conhecimento sobre 
a Psicologia Jurídica e suas interfaces neste âmbito. No qual se faz acompanhamento na vara da 
infância e juventude.  O Objetivo deste trabalho é refletir sobre os aspectos da adoção no Brasil, 
as mudanças legislativas, e do papel do Psicólogo neste contexto, a partir do acompanhamento 
das famílias pretendentes a adoção e sua participação no grupo de orientação a pretendentes a 
adoção, antes e após este processo. É mostrar através desta experiências, as mudanças ocorridas 
durante o curso preparatório, buscando proporcionar um momento para que estes pretendentes 
reflitam a questão da adoção e suas interfaces.     Através da realização de quatro (4) encontros 
semanais de 02 horas de duração, foi possível concluir que é de suma importância o curso 
preparatório para pretendentes a adoção, no qual são abordados vários assuntos com finalidade 
de informação e prevenção dos aspectos psicossocias do fenômeno com a finalidade da adoção 
ser bm sucedida. Após o curso, observou-se através de avaliação verbal e com material qualitativo 
individual que os pretendentes modificam algumas características do perfil da criança que foram 
feitas no início do processo, tais como a idade da criança pretendida, cor, gênero, pertencerem a 
grupo de irmãos. O grupo ainda permite que os pretendentes possam refletir sobre a motivação 
para adoção, compreensão das características e história de vida das crianças, de modo a estarem 
mais amadurecidos e sensibilizados para construção de um vínculo familiar e acolhedor. 
     Durante o estágio, os estagiários acompanharam as atividades de um grupo preparatório de 
pessoas pretendentes a adoção da comarca de Presidente Prudente/SP. Conforme a lei 12.010 de 
03/08/09 tornou obrigatória a participação de pretendentes neste curso de capacitação. Onde são 
realizadas alguns encontros com o juiz da vara da infância e juventude, o promotor e os 
profissionais técnicos (Assistente Social e Psicólogo) desta comarca, bem como com a parceria dos 
profissionais dos serviços de acolhimento. Neste curso são tratados assuntos como os motivos que 
levam a adoção, conhecimento sobre maternagem/paternagem afetiva, escolhas e adoções 
necessárias, a realidade sobre as crianças disponíveis a adoção, processo de lei da adoção, as 
etapas do cadastramento e da adoção, as etapas antes e após da chegada do filho adotivo, como 
tratar o tema da revelação da adoção ao filho, a adoção tardia e os motivos do acolhimento das 
crianças     
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O AMOR TRANSFERENCIAL NA PSICANÁLISE 
 

SOLANGE M S R MOURA  
EDSON MARCELO OLIVEIRA SILVA  

 
O presente relato objetiva uma breve contextualização do tema da transferência e como ela se 
ilustra na teoria da Psicanálise, respaldado em uma experiência de atendimento psicológico 
realizado em uma Clínica Escola, na cidade de Presidente Prudente-SP. O referencial teórico 
utilizado foi a Psicanálise. Freud (1996) postula que um paciente, mesmo o mais dócil até então, 
perde repentinamente o interesse e a compreensão pelo tratamento, não querendo falar de outra 
coisa que não seu amor, para o qual demanda correspondência. Deixa de mostrar sintomas ou não 
lhes presta atenção, chegando mesmo a dizer que está curado, sendo que há uma mudança 
completa de cena. De acordo com Gueller (2008) et al. a transferência é uma valiosa ferramenta 
no processo analítico; em Freud, o conceito de transferência traz uma ideia de reedição, um 
processo de transferência pautada em figuras, relações e acontecimentos do passado que são 
repetidos na relação com o analista, sob a influência da compulsão à repetição. Assim, para que o 
processo psicoterapêutico seja eficiente é necessário que ocorra o processo de transferência.  A 
partir da definição do fenômeno da transferência para os autores Melanie Klein, Donald Winnicott 
e Freud, será feita uma reflexão sobre a experiência de estágio em Processos Clínicos, tendo em 
vista o funcionamento mental psicodinâmico e o fenômeno da transferência.     Observou-se, 
diante das evidências de que o amor transferencial estava presente, a necessidade de que o 
terapeuta visasse, sobretudo, à reintegração das partes expelidas por projeções ou identificações 
projetivas em outros objetos e no mundo externo, pois o self que recorre a projeções excessivas 
se enfraquece. Ao tornar-se capaz de reintegrá-las a partir da psicoterapia, o self se fortalece e 
passa a conter as angústias e fantasias existentes nos processos inconscientes.      A partir da 
experiência de atendimento no estágio supervisionado em Processos Clínicos, no qual foram 
realizados encontros terapêuticos semanais no período de março à maio, foi possível refletir sobre 
a constituição do fenômeno da transferência. Ao pensar sobre a modalidade de transferência 
pode-se observar que esta se caracterizou como positiva, e se expressou com sentimentos 
afetuosos e de admiração à figura do aluno-estagiário que começou a ser responsabilizada pelas 
mudanças e evoluções ocorridas no processo terapêutico em poucos encontros. A partir desta 
experiência foi possível refletir sobre a importância das regras técnicas fundamentais na 
Psicanálise, em especial na regra da abstinência.     
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O PAPEL DO GESTOR NA MEDIAÇÃO DAS RELAÇÕES DO TRABALHO 
 

MARCIA MARIA PEREIRA DA CRUZ OLIVEIRA  
REGINA GIOCONDA DE ANDRADE  

 
O presente trabalho trata da experiência no estágio supervisionado em promoção de 
saúde,trabalho e educação em uma Universidade no interior do Estado de São Paulo, realizado na 
área de Recursos Humanos de uma rede de supermercados. O objetivo do estágio é proporcionar 
ao aluno conhecimento e contato com a prática profissional, dando assim subsídios e ajudando o 
mesmo a criar competências para sua futura atuação no mercado de trabalho.    Durante o 
levantamento de necessidades percebeu-se a influência negativa de conversas paralelas e boatos, 
podendo provocar até mesmo a demissão de funcionários. Desta forma, percebe-se a importância 
do desenvolvimento de competências visando o preparo do papel do gestor enquanto 
mediador.     O ramo varejista, segundo o IBGE, é um dos ramos que mais tende a crescer nos 
próximos anos e, com isso o número de funcionários contratados por empresas do ramo 
aumentará exponencialmente, porém, com maior número de pessoas trabalhando nesse ramo é 
necessária à compreensão da função do gestor junto a esses funcionários para dessa forma, 
melhorar as condições de trabalho, assim como as relações do trabalho. O papel do gestor é a de 
mediar as relações entre empresa e colaborador, fazendo com que os interesses de ambos 
possam ser alcançados.Devido a isto, foi pensado em uma proposta de treinamento com os 
gestores da empresa,inclusive com os funcionários do departamento de recursos humanos, 
visando trabalhar o papel do gestor e ao mesmo tempo desenvolver a competências necessárias a 
mediação de conflitos, melhoria na comunicação e tomada de decisões. O treinamento terá como 
objetivo explicar e explicitar o papel do gestor nas relações do trabalho.    
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O PAPEL DO PSICÓLOGO ESCOLAR E O LÚDICO NAS ESCOLAS 
 

GREICY HELLEN CARDOSO COSTA  
REGINA LUCIA MEIRELLES GONÇALVES ITO  

 
O presente trabalho tem como finalidade relatar a experiência de estágio em Promoção de Saúde, 
Trabalho e Educação em uma escola de ensino fundamental. A ação do Psicólogo no contexto 
escolar é relevante porque favorece a melhora na qualidade do processo ensino-aprendizagem e 
nas relações interpessoais. Já que, propicia o reconhecimento do professor e do aluno como seres 
singulares que podem desenvolver recursos para criar formas mais significativas de aprendizagem. 
 O trabalho tem como objetivo geral promover a orientação de pais, professores e alunos de 
forma individual e grupal utilizando recursos lúdicos. Esses recursos possibilitam a expressão de 
conflitos em um clima descontraído e livre de tensões.    Concluímos que é fundamental esse 
espaço de escuta e acolhimento de pais, professores e alunos. Percebemos que a intervenção 
realizada amplia a capacidade de adaptação aos desafios do mundo externo e interno. O espaço 
terapêutico permite de forma lúdica e dinâmica que os alunos manifestem suas angústias e 
conflitos colaborando assim com a elaboração de seus problemas, contribuindo para o seu 
processo ensino- aprendizagem.     O lúdico serve de elo entre a dimensão subjetiva do indivíduo 
(seus pensamentos, sentimentos, percepções, expectativas, sonhos etc) e a realidade sócio-
histórica compartilhada. Ele abre um espaço dentro da escola para desenvolver habilidades 
emocionais e sociais. No trabalho realizado criam-se desafios para que o potencial criativo de pais, 
professores e alunos sejam despertados.    
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O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA 
 

FERNANDA FERREIRA CONTARDI  
ROSE MEIRE RIÇATO UEDA  

 
O trabalho realizado tem como finalidade apresentar as atividades do Estágio Supervisionado em 
Promoção de Saúde, Trabalho e Educação (PSTE) do Curso de Psicologia da UNOESTE, realizado em 
Empresa do ramo de Curtume de Couro localizado na cidade de Presidente Prudente. A empresa 
aderiu à Lei de Cotas 8.213/91 art. 93, que normatiza a inserção profissional de pessoas com 
deficiência. Atualmente, no seu quadro funcional possui 65 colaboradores com algum tipo de 
deficiência sendo que, destes, 32 são física, 27 intelectual, 5 auditiva e 1 visual. Neste contexto, 
torna-se importante destacar que a inclusão profissional da pessoa com deficiência, deve ser vista 
como um processo que envolve os princípios da dignidade e cidadania, promovendo uma 
sociedade justa, combatendo a discriminação e o preconceito que excluem as pessoas com 
limitações do convívio social e não devendo ser vista apenas como os de 2% a 5% do seu quadro 
de pessoal para o preenchimento de cotas como determina a legislação.  O objetivo desse 
trabalho é relatar a experiência da condução do processo de contratação de pessoas que 
apresentam deficiência auditiva, seja com perda parcial, bilateral, ou total do nível de 
audição.    Pôde-se observar que os recursos empregados no processo seletivo mostraram-se 
eficientes, especialmente no que se refere à utilização de Libras, proporcionando ao candidato 
durante o processo meios para representação de suas potencialidades. Outro aspecto a se 
destacar foi à tomada de decisão em equipe, levando se em consideração o parecer do 
selecionador e da chefia do setor, baseado principalmente, no respeito às limitações do candidato, 
sua adaptação ao setor e ao cargo. No trabalho realizado, pode-se concluir que, no processo de 
seleção com pessoas com deficiência auditiva, é importante que o profissional da psicologia, 
verifique as necessidades especifica do candidato promovendo condições para que a comunicação 
se desenvolva.      Para a realização da avaliação psicológica no processo de seleção são utilizados 
entrevistas semi-estruturada individuais e testes psicométricos. No caso dos deficientes auditivos, 
empregamos os mesmos instrumentos, contudo, nas instruções para aplicação dos testes e 
entrevistas é utilizado a Linguagem Brasileira de Sinais (LIBRAS) facilitando a comunicação e o 
entendimento entre o avaliador e o candidato.    
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O SOFRIMENTO PSÍQUICO COM O PROCESSO DO ENVELHECIMENTO. 
 

JULIANA GHIZZI BOHAC  
SOLANGE M S R MOURA  

 
O presente trabalho discute o sofrimento psíquico que o processo de envelhecimento traz ao 
sujeito, sendo o mesmo desenvolvido na forma de um estudo de caso. O envelhecimento faz parte 
do ciclo de desenvolvimento do ser humano, sendo esta uma etapa que pode acarretar diversas 
formas de sofrimento, uma vez que o indivíduo tem que aprender a lidar com alterações físicas 
que a idade provoca, com o surgimento de limitações, além de frustrações pela perda de 
autonomia. É um sofrimento causado por diversos fatores que surgem com o decorrer da idade 
tendo muitas vezes que depender de outras pessoas para realizar atividades que antes fazia 
sozinho, devido as limitações que surgem além de ter que aprender a lidar com as mudanças 
físicas que ocorrem com o corpo. Investigar, através de um levantamento bibliográfico, qual seria 
a perspectiva da teoria psicanalítica a respeito do processo de envelhecimento, de modo a melhor 
fundamentar a prática clínica de estágio supervisionado.     O envelhecimento é um acontecimento 
caracterizado por modificações corporais ocorridas ao longo do processo de desenvolvimento 
humano, as quais são influenciadas pelos aspectos psicossociais, históricos e culturais. O processo 
de envelhecimento traz prejuízos e limitações, como falhas de memória, enfraquecimento, 
deterioração progressiva, entre outros. Também poderão surgir de doenças crônicas, muitas vezes 
perda da vontade de viver sem autonomia e com dependência. Nesta etapa é importante 
incentivar a recuperação e/ou a construção um sentido para a vida, respostas para que as 
atividades rotineiras tenham alguma finalidade. Segundo a teoria psicanalítica, a percepção do 
sentido da vida está relacionada a diversos fatores internos e externos, sendo que os fatores 
internos estão ligados ao desenvolvimento do indivíduo; entre eles estão: personalidade, 
estratégias de enfrentamento, religiosidade, espiritualidade, sentimento de pertencimento, 
história de vida. Os fatores externos dizem respeito ao significado que essas pessoas dão à vida, 
tais como: oportunidades sociais, trabalho, renda, lazer, suprimento das necessidades básicas de 
sobrevivência e segurança (Sommerhalder, 2010). O envelhecimento é visto de formas diferentes 
para o homem e a mulher, sendo que o homem tem mais dificuldade em aceitar esse processo, 
causando assim maior sofrimento, pois com a velhice terão que se adaptar a nova realidade como 
aposentadoria, perdas físicas, emocionais, econômicas e sociais.      A partir de uma experiência de 
estágio supervisionado em Processos Clínicos, desenvolvido na clínica-escola do curso de 
Psicologia da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), durante o qual foi atendido um sujeito do 
sexo masculino, 78 anos, surgiu o interesse de investigar o sofrimento no processo do 
envelhecimento. Para isso consultamos autores como S. Freud, Melanie Klein e Hanna Segal, 
investigando o tema do envelhecimento.    
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ORIENTAÇÃO DE CARREIRA PARA JOVENS ESTUDANTES 
 

LOYANE AIKAWA CORREIA  
MARIA REGINA MICOLIS DE AZEVEDO  

CAMELIA SANTINA MURGO  
 

A escolha profissional nem sempre foi tarefa fácil. Ela não apenas pode ser vista como uma 
dificuldade, mas também como necessidade. A proposta de intervenção em orientação de carreira 
visa não apenas informar sobre as novas possibilidades de cursos, mas também orientar o jovem a 
olhar para si, conhecer - se, refletir sobre seus gostos, visão de mundo e sobre o que almeja para 
seu futuro, incluindo um projeto de vida pessoal que envolva o profissional.  Instrumentalizar o 
aluno com as competências necessárias para o enfrentamento das tarefas vocacionais, tornando 
suas opções subjetivas de carreira em expressões objetivas de forma que possa assumir a tarefa 
de escolher uma ocupação.    Até o momento, pode - se observar a real necessidade de 
informações voltadas ao âmbito profissional por parte dos adolescentes. Estes devem ser 
mobilizados a pensar e discutir sobre suas escolhas e influências recebidas em todo seu processo 
de desenvolvimento, sejam elas da família, amigos, livros, mídia etc. A orientação profissional 
deve, acima de tudo, promover o autoconhecimento do indivíduo. Construindo sua identidade 
pessoal, estará capacitado a elaborar um projeto de vida de maneira responsável e consciente, 
dentro de suas reais condições.     Participam do projeto aproximadamente 60 adolescentes, entre 
17 e 20 anos de idade, de ambos os sexos. Estão matriculados no último ano do Ensino Médio, 
divididos em duas turmas, Terceiro A e Terceiro B, no período matutino. Até o momento, foram 
realizados oito encontros com os estudantes, sendo quatro com cada turma ( Terceiro A e Terceiro 
B ), com duração de cinqüenta minutos cada encontro. Foram desenvolvidas atividades 
diversificadas, como a realização de questionários ( Índice das Profissões e Autoavaliação de 
Habilidades ), dinâmicas de grupo ( Mitos e Verdades Sobre as Profissões ) e discussões de 
diversos temas voltados aos interesses dos alunos.    
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PESQUISA DE CLIMA ORGANIZACIONAL: QUAL É A SUA IMPORTANCIA 
 

BEATRIZ SOUZA ROSA  
FERNANDA JOIA PASSETTI LIMA  

ROSILÉIA CÍNTIA FABIAN  
 

A pesquisa de clima organizacional é de suma importância devida seu objetivo, que tem o intuito 
de descobrir, através de perguntas postas, a visão que o colaborador tem da empresa qual presta 
serviço nos setores em geral e, também visa conhecer melhor os colaboradores, analisar suas 
necessidades, seu nível de satisfação dentro desta dada empresa e levantar dados do que precisa 
ser mudado ou melhorado para que a empresa se torne um lugar melhor para trabalhar. Este 
trabalho é decorrente do Estágio supervisionado em promoção de saúde, trabalho e educação do 
curso de Psicologia da Unoeste, e tem por objetivo compreender a opinião e as percepções dos 
colaboradores que trabalham dentro deste espaço organizacional e, posteriormente, traçar 
estratégias de melhorias visando o bem comum entre organização e colaboradores.    A pesquisa 
de clima organizacional atingiu os objetivos, uma vez que todos os colaboradores participaram 
sem recusa da atividade atípica dentro da organização, permitindo ao colaborador um espaço 
onde pode dizer qual era sua percepção sobre a organização, fornecendo dados onde são 
analisados e que ajudam na compreensão e solução de problemas no espaço organizacional.     A 
pesquisa de clima organizacional foi realizada em uma empresa no ramo hoteleiro, situada em 
uma cidade no interior de São Paulo, sendo aplicada em 150 coladores sempre no período das 
trocas de turno, com aproximadamente 12 pessoas por aplicação. O material foram utilizados 
questionários estruturados, e assim que entregue aos colaboradores, foi esclarecidos os objetivos 
e finalidade do material proposto.Não havia tempo estipulado, e a dispensa dos mesmo se dava 
pelo tempo em que cada um necessitava para responder o questionário.    
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE MOTORISTA  
 

LUCIMEIRE JOSEFA COITINHO MARQUES DA CRUZ  
ROSE MEIRE RIÇATO UEDA  

 
O trabalho realizado tem como finalidade apresentar as atividades do Estágio Supervisionado em 
Promoção de Saúde, Trabalho e Educação (PSTE) do Curso de Psicologia da UNOESTE, realizado em 
Empresa do ramo de Curtume de Couro localizado na cidade de Presidente Prudente. Dentre as 
atividades do psicologo, encontra-se a observação do comportamento humano, sendo que esta 
pode ocorrer de forma direta ou indireta. Podemos utiliza-la ao realizar uma entrevista, ao aplicar 
um teste, durante um treinamento, durante a consultoria e no processo de seleção, para 
identificar os requisitos estabelecidos na descrição de cargos, o psicólogo está continuamente 
utilizando a observação. As informações colhidas durante a observação são usadas em diferentes 
situações seja para fazer um diagnóstico preliminar ou para decisão dos teste psicológicos a serem 
utilizados na condução do processo de seleção.  O objetivo é descrever como ocorre a condução 
do processo de seleção para o cargo de Motorista de ônibus.     Atraves da aferição dos dados 
coletados busca-se identificar o candidato que mais se aproxima a descrição do cargo e perfil 
estabelecido, passando em seguida para o encaminhamento para entrevista com a chefia do 
departamento responsável pela vaga.     Empresa cujo ramo de Atividade concentra-se no 
comercio de Couro Foram realizadas com os candidatos em processo de recrutamento, entrevistas 
semi- estruturada individuais e em grupo, aplicação de testes como: AC - Atenção Concentrada, 
Palográfico e Prova de Conhecimentos Específicos, alem da observação; instrumentos usados para 
a avaliação para preenchimento do cargo de Motorista de onibus coletivo.     
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PROCESSO DE SELEÇÃO DE MENORES-APRENDIZES EM CURTUME 
 

BIANCA SANCHEZ DA SILVA  
ROSE MEIRE RIÇATO UEDA  

 
O presente trabalho visa apresentar o relato de experiência do estágio supervisionado em 
Promoção de Saúde, Trabalho e Educação do curso de Psicologia na Unoeste, realizado em 
Empresa de Curtume na cidade de Presidente Prudente, ao longo do ano de 2014. Auxiliar o 
departamento de Desenvolvimento e Recursos Humanos no processo de seleção de menores-
aprendizes, atendendo a Lei da Aprendizagem Nº 10.097/2000, ampliada pelo Decreto Federal nº 
5.598/2005. A norma dispõe que todas as empresas de médio e grande porte contratem um 
número de aprendizes equivalente a um mínimo de 5% e um máximo de 15% do seu quadro de 
funcionários cujas funções demandem formação profissional. No âmbito da Lei da Aprendizagem, 
aprendiz é o jovem que estuda e trabalha, recebendo, ao mesmo tempo, formação na profissão 
para a qual está se capacitando. Deve cursar a escola regular (se ainda não concluiu o Ensino 
Médio) e estar matriculado e frequentando instituição de ensino técnico profissional conveniado 
com a empresa.    Através da análise dos dados coletados busca-se identificar o candidato com o 
perfil desejado pela empresa, para que este desenvolva suas habilidades no departamento em que 
será inserido.    Vitapelli LTDA O processo de recrutamento externo ocorre através do convênio da 
empresa com a Casa do Pequeno Trabalhador, responsável pela inserção de menor aprendiz no 
mercado de trabalho, para realização de serviços internos, bem como, o envio de currículos para 
as empresas conveniadas. Os currículos ao chegarem na empresa , passam por triagem e os que se 
enquadram no perfil estabelecido são chamados para o processo de seleção composto por à 
entrevista, testes psicométricos, como de o Atenção Concentrada e entrevista com o supervisor 
do departamento que o menor está concorrendo a vaga.     
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PROCESSOS DE GESTÃO DE PESSOAS EM UMA EQUIPE DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 
PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA. 

 
ISABELA LOPES PEREIRA  

FÁTIMA CRISTINA LUIZ LEONARDO  
 

A grande particularidade do ser humano, em relação a outros animais, é a capacidade que ele 
possui de modificar o ambiente para bem-estar próprio. E não somente isso, o homem, também, 
usa sua inteligência, nos diversos contextos em que atua, para chegar ao objetivo de forma rápida 
e eficaz. Nas empresas, bem como em muitos outros contextos, a habilidade humana tornou-se 
fonte de bens. Portanto, gerir esse recurso - o capital humano - tem estimulado inúmeras 
pesquisas e aplicações no contexto organizacional de diversos seguimentos. Diante disso, 
apresentamos aqui, o relato parcial de estágio supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e 
Educação realizado por uma aluna do 10º termo de Psicologia da Unoeste. A experiência tem sido 
vivenciada no departamento de Educação a Distância de uma Universidade do interior Paulista, 
onde foi possível acompanhar os processos de gestão de pessoas na equipe de produção de 
material didático para EAD. O presente trabalho objetivou relatar a experiência de estágio em 
Psicologia Organizacional, relacionada, especialmente, aos processos de agregar, aplicar e 
monitorar pessoas.    A Psicologia tem demonstrado sua importância nesse contexto contribuindo 
com os processos gestão em uma equipe de profissionais de diferentes áreas do conhecimento 
que se dispõem trabalhar pelo mesmo objetivo. Apesar dos avanços, percebe-se que há um longo 
caminho a ser percorrido, pois não existem muitos modelos específicos para essa área, o que 
dificulta a sistematização dos processos de trabalho.     Inicialmente, foi levantada a história da 
empresa, bem como institucionalização do departamento, com o intuito de conhecer o contexto a 
ser trabalhado. Posteriormente, foi construída a lista de necessidades, com informações obtidas 
através de observações e entrevistas com a coordenação da equipe. Com esses dados, foi possível 
traçar um planejamento para intervenção, o qual tem sido executado durante o ano de 2014. A 
atuação da Psicologia nesse contexto tem contribuído para organização mais sistematizada em 
aspectos como: recrutamento e seleção, treinamento inicial, organização de fluxos e prazos. Para 
os processos de recrutamento e seleção foi elaborado um roteiro para entrevistas, as quais são 
divididas em: psicológica e técnica. Quanto à seleção, a escassez de candidatos qualificados 
dificulta a obtenção de bons resultados. O treinamento inicial tem sido aplicado pela estagiária, a 
qual realiza uma apresentação das peculiaridades do departamento com o objetivo de ambientar 
o novo funcionário ou estagiário. Outro desafio observado foi em relação ao fluxograma para a 
produção do material. Apesar de já haver um fluxograma, percebeu-se a necessidade de 
atualização das etapas que o material percorria, e, também, de acompanhamento sistemático 
para que esse fluxo fosse executado. Essa sistematização contribuiu para uma comunicação mais 
harmoniosa entre os membros da equipe e para eficácia no cumprimento dos objetivos.    
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PROJETO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO NO CURSO SUPERIOR 
 

GELISE SOARES ALFENA  
REGINA LUCIA MEIRELLES GONÇALVES ITO  

 
O mundo contemporâneo apresenta-nos uma sociedade regida pelas mudanças, isto é, 
transformações, em todos os setores de nossas vidas, o que, possivelmente, também é um reflexo 
dos avanços tecnológicos que, cada vez mais, fazem parte de nossa vida pessoal e profissional. 
Porém, o ser humano, por mais que acredite já dominar a tecnologia e consequentemente lidar 
com tais mudanças, muitas vezes, lida com certa dificuldade para assimilá-las. Assim também 
ocorre no ambiente universitário, local onde o aluno lida com diversas mudanças e lutos, isto é, 
perdas inerentes ao processo evolutivo. O objetivo precípuo do projeto é promover o bem-estar 
psicológico dos discentes dos cursos de Educação Física e Fonoaudiologia no contexto da 
universidade, por meio de orientação e aconselhamento, bem como intervenções que possam 
minimizar um problema ou uma queixa apresentada pelos alunos de ambos os cursos, dando-lhes 
alicerce psíquico para que esses discentes possam apresentar uma melhora na qualidade de 
ensino, consequentemente em seu desempenho, dentro da universidade.    Pode-se afirmar que a 
receptividade dos alunos foi boa, levando-se em consideração que a procura tem sido grande, 
uma vez que o apoio continuará funcionando no segundo semestre. Porém, vale ressaltar que as 
queixas, aparentemente relacionadas ao rendimento acadêmico, não se instituem como os 
principais problemas dos graduandos. Os problemas trazidos, nitidamente, relacionam-se às 
questões de identidade e também da dinâmica familiar, o que pode provocar uma redução no 
rendimento de muitos desses acadêmicos. Assim, estes, após alguns encontros, têm sido 
encaminhados à clínica escola de psicologia ou a um profissional competente da área, de acordo 
com a opção de cada um.      Os atendimentos, na sua maior parte, ocorreram individualmente, 
porém foi oferecida uma palestra em grupo cujo objetivo era tratar do assunto técnicas de estudo 
e motivação, proferida por uma profissional de psicologia. Os discentes, quando necessário, foram 
encaminhados à clinica escola do curso de Psicologia ou a um profissional competente, de acordo 
com a demanda individual.    
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PRONTO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO DA UNESP-ASSIS: ESTRATÉGIA DE ACOLHIMENTO E 
INTERVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL. 

 
JÉSSICA ALINE DA COSTA LIMA  

CAMILA RIPPI MORENO  
 

É possível notar que as transformações do mundo contemporâneo tem atravessado a 
subjetividade humana limitando os espaços onde é permitido falar de si e depositar suas 
angústias. O Pronto Atendimento Psicológico (PAP) do Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada 
(CPPA) da Unesp-Assis visa oferecer esse espaço de acolhimento e escuta diferenciada aos 
universitários da própria instituição, com sofrimentos psíquicos típicos da sociedade atual. Esse 
projeto de extensão existe há 16 anos e se caracteriza por um serviço de Psicologia Clínica que 
possibilita, por meio de plantões diários, uma escuta inicial aos estudantes universitários do 
campus, os quais chegam ao CPPA com a necessidade de atendimento imediato. Hoje o projeto 
conta com 16 estagiários, todos estudantes do 4º e 5º ano do curso de Psicologia, além de dois 
supervisores. Esse serviço tem por objetivo realizar um primeiro acolhimento psicológico às 
pessoas que chegam com sofrimento psíquico, oferecer acompanhamento psicoterápico ou 
realizar encaminhamento aos demais serviços de saúde mental com base em suas queixas e 
sintomas apresentados.    É possível observar que esse projeto tem sido considerado pela 
comunidade local de significativa importância, por suas estratégias de acolhimento e intervenção 
em saúde mental do público ao qual este se destina, como forma de prevenção e promoção da 
saúde psíquica. Possibilita também aos estagiários de psicologia a formação teórica e prática da 
experiência clínica, além da importância em ajudar a compreender as demandas atuais da 
população que procura por esse tipo de serviço.     Faculdade de Ciências e Letras Campus de 
Assis- Universidade Estadual Júlio de Mesquita Filho. As atividades se dividem em plantões 
realizados por todos os estagiários vinculados ao projeto, os quais disponibilizam dois horários por 
semana para fazê-los, realizam leituras e participam de supervisões conduzidas pelos 
coordenadores do projeto. São oferecidas 32 horas semanais para os plantões e atualmente cada 
estagiário acompanha em psicoterapia entre 2 a 3 pacientes. As supervisões acontecem uma vez 
por semana com duração de quatro horas, quando são discutidos os casos que chegam aos 
plantões e os casos dos pacientes que já estão em atendimento. Há uma reflexão em grupo com 
relação aos encaminhamentos necessários ou às condutas psicoterapêuticas mais adequadas a 
cada paciente. A abordagem teórica adotada nas discussões em supervisão baseia-se na 
psicanálise. Os encaminhamentos, em geral, são feitos para os núcleos de atendimento psicológico 
da própria instituição (CPPA) ou para profissionais conveniados à mesma e/ou para programas de 
saúde mental do município.    

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1170 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Extensão (ENAEXT)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

   

 
 

PSICOLOGIA DO ESPORTE 
 

ANA LUCIA SATO DE LIMA  
THAYS MAYARA ALLI DE ANDRADE  

RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS  
 

Este é um relato de experiência sobre o trabalho da psicologia do esporte no âmbito do esporte 
adaptado, o basquete sobre rodas, tal trabalho é desenvolvido na Associação do desporto 
adaptado de Presidente Prudente (ADAPP) em parceria com a UNOESTE. Nessa modalidade de 
esporte há o objetivo de se alcançar o alto rendimento dos atletas e da equipe, visto que, é 
atendida também a comissão técnica. Além disso, a modalidade do esporte adaptado também é 
considerada e trabalhada, o que contribui imensamente para a formação das discentes. De acordo 
com o CRP, o psicólogo especialista em Psicologia do Esporte atua tanto para o esporte de alto 
rendimento, ajudando atletas, técnicos e comissões técnicas a fazerem uso de princípios 
psicológicos para alcançar um nível ótimo de saúde mental, maximizar rendimento e otimizar a 
performance, quanto para a identificação de princípios e padrões de comportamentos de adultos 
e crianças participantes de atividades físicas. Estuda, identifica e compreende teorias e técnicas 
psicológicas que podem ser aplicadas ao contexto do esporte e do exercício físico, tanto em nível 
individual - o atleta ou indivíduo praticante - como grupal - equipes esportivas ou de praticantes 
de atividade física. A psicologia do esporte atua com a dimensão subjetiva dos fenômenos 
psicológicos dos atletas e técnicos, considerando o trabalho em equipe como primordial. Assim, 
constitui-se um modo de compreensão das necessidades e problemáticas da equipe e não dos 
indivíduos isolados.  Tem como objetivo principal atuar concomitante com a equipe 
multidisciplinar, observando e identificando aspectos científicos para benefícios da equipe. Os 
objetivos específicos são os de conhecer as expectativas da equipe em relação ao trabalho da 
Psicologia do esporte, promover o alto rendimento da equipe e desenvolver a identidade grupal. 
    Em nosso cotidiano percebe-se cada vez mais a psicologia ganhando espaço e principalmente 
realizando um trabalho eficiente em diferentes âmbitos. Nesse caso, a psicologia do esporte uma 
área considerada por algumas pessoas pouco conhecida, vem conquistando e demonstrando um 
bom trabalho junto ao esporte e/ou atividades físicas. Em suma, pretende-se demonstrar o que os 
atletas do basquete sobre rodas compreendem sobre a psicologia do esporte e como o trabalho 
vem sendo desenvolvido ate o presente momento.      Este estágio supervisionado inicialmente 
estava sendo realizado no ginásio de esporte da Unesp de Presidente Prudente, atualmente está 
sendo desenvolvido na quadra Municipal, com atletas de basquete sobre rodas. Utiliza-se como 
métodos a observação e levantamento de necessidades, a utilização de técnicas de dinâmica de 
grupo aplicadas em oficinas de expressão plástica e verbal, a escuta especializada, aplicação de 
questionário e a respiração diafragmática seguida do relaxamento progressivo de Jacobson.    
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PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA. 
 

JULIANA GHIZZI BOHAC  
MAIARA DA SILVA VACCARO  

ROSILÉIA CÍNTIA FABIAN  
 

O presente trabalho é resultado do estágio curricular na área de promoção de saúde na 
organização, desenvolvido por duas acadêmicas em uma organização de saúde pública na cidade 
de Presidente Prudente-SP, com o objetivo de levantar e conhecer as necessidades existentes no 
contexto desta organização. A metodologia utilizada foi o acompanhamento da rotina de trabalho 
do setor de gestão de pessoas; observações da rotina de trabalho dos setores; participação em 
rotinas organizacionais, como recrutamento e seleção de pessoas, treinamento e reuniões de 
departamento. Também se percebeu a necessidade de intervenções que trabalhem as relações 
interpessoais no trabalho visto que essa demanda evidencia-se como prioridade nesta 
organização. No contexto do trabalho, o desempenho profissional e pessoal são interligados e 
constituem uma complexa rede que complementam aspectos de conhecimentos, habilidades e 
atitudes, bem como aspectos estruturais referentes ao contexto histórico vividos as mudanças de 
valores da sociedade. A constituição da identidade acontece por meio das relações de trabalho 
estabelecidas entre os homens e entre eles e seu meio. Assim o trabalho é também uma dimensão 
importante neste processo, além de ser um meio de sobrevivência. Nas organizações esta situação 
evidencia-se à medida que diferentes pessoas estão inseridas neste contexto, convivendo, 
pensando e agindo individual ou coletivamente.  Evidenciar a importância do trabalho desse setor 
para o desenvolvimento e o caminhar do trabalho na organização; Conscientiza-los da importância 
do trabalho em equipe e iniciar um trabalho de motivação para suas funções; Despertar a 
necessidade de uma eficaz comunicação seja para com os companheiros de trabalho, líderes e/ou 
pacientes, visando ainda a importância da autoestima individual para o trabalho.     O papel do 
psicólogo nas organizações é trabalhar com estratégias que possibilitem as interações humanas, 
pois as transformações do universo do trabalho acarretam diversas formas de subjetivação e de 
constituição dos grupos e da sociedade. O trabalho descrito encontra-se atualmente em 
andamento, porém os resultados e objetivos almejados estão sendo atingidos mediante o 
desenvolver do trabalho.     O treinamento será realizado com o setor de Higiene e limpeza da 
organização já citada. Os temas levantados foram mediante dados de observações e entrevistas 
com lideres do setor. Contará com a participação de 53 colaboradores, sendo esses divididos em 
dois grupos de acordo com seus turnos. Sendo quatro encontros quinzenais, com duração de 1 
hora cada. Os temas trabalhados: Motivação; Comunicação; Trabalho em equipe e a Importância 
do trabalho do setor para a organização.     
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QUEIXA DE TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE: UM ESTUDO DE CASO 
 

GELISE SOARES ALFENA  
SOLANGE M S R MOURA  

 
Sabemos que o desenvolvimento humano pode ser entendido como um conjunto de 
transformações pelas quais nós, seres humanos, passamos ao longo de nossas vidas. Por assim ser, 
inicia-se no momento da concepção e finda com nossa morte, o que nos leva a perceber que ele 
envolve uma variedade de fatores: biológicos, cognitivos, motores, morais, emocionais e 
linguísticos, dentre muitos outros, todos estes inseridos em um contexto sociocultural. Esses 
aspectos, embora se apresentem fragmentados, formam um todo único e, por isso, devem ser 
observados holisticamente, consequentemente, influenciam-se mutuamente. No entanto, muitas 
vezes, falta-nos capacidade para controlar uma situação sem o auxílio de outro, o que nos leva, 
assim, a recorrer à ajuda de terceiros, os quais, por serem profissionais da psicologia, conseguem 
não só visualizar melhor tal situação, mas também ajudar o paciente a lidar com as diferentes 
questões internas existentes em si. Portanto, nesse contexto acadêmico, o Estudo de Caso vai ao 
encontro das necessidades do terapeuta e da demanda do paciente, uma vez que possibilita a 
contextualização e entendimento da complexidade de um fato/fenômeno de forma mais 
aprofundada. O objetivo desse Estudo de Caso é compreender a dinâmica de um paciente (uma 
criança) trazido à clínica-escola da UNOESTE, com vistas a realizar sua descrição, análise e relação 
com a teoria psicanalítica. Dessa forma, visa a observar se a queixa de déficit de atenção e 
hiperatividade, trazida pelos pais da criança, condiz com sua real situação ou demanda.    Ainda 
que os atendimentos não tenham sido finalizados, podemos inferir, até o momento, que a criança 
atendida apresenta um comportamento regredido e certa dificuldade para "simbolizar", isto é, 
agir criativamente quando se depara com situações atípicas. Além disso, percebemos que sua fala 
encontra-se comprometida, ou seja, com alguns desvios fonológicos. Entretanto, é importante 
enfatizar que ainda não foram encontrados sintomas e comportamentos que venham ao encontro 
da queixa trazida por seus pais, déficit de atenção e hiperatividade.     Os atendimentos do 
paciente ocorreram semanalmente, com duração de cinquenta minutos, na clínica-escola da 
faculdade de Psicologia da UNOESTE. Durante as sessões, foram realizadas atividades lúdicas, sob 
um olhar psicanalítico, uma vez que é por meio destas que a criança consegue se expressar e, 
consequentemente, ser observada pelo terapeuta. O lúdico permite ao terapeuta compreender os 
motivos manifestos e latentes que determinam os conflitos e comportamentos infantis e de que 
maneira a criança gostaria de ser ajudada.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA A CERCA DA SUBJETIVIDADE DENTRO DE UM CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL - CAPS 

 
PABLO AUGUTO MENEGHETI BORBONI  

IGOR COSTA PALO MELLO  
 

Este é um relato feito pelo "Estágio Supervisionado de Promoção de Saúde, Trabalho e Educação", 
realizado junto ao CAPS 1 - Centro de Atenção Psicossocial, referente á prestação dos trabalhos da 
equipe técnica realizados com os usuários. A partir de uma perspectiva psicanalítica de trabalho 
com grupos, desenvolveu-se uma intervenção junto á indivíduos identificados como psicóticos 
intensivos (que permanecem no período da manha na instituição), contextualizando o mesmo 
para com seu transtorno mental e suas questões internas, buscando aproximar-se de suprir esta 
ausência de uma escuta mais clara e menos "diagnóstica". O grupo tem por objetivo oferecer 
algum suporte psicológico a esses usuários, buscando construir uma possível integração psíquica 
junto á estes.    A intervenção não teve prosseguimento devido á questões institucionais, onde 
foram realizados poucos encontros. Contudo o resultado foi satisfatório, pois os pacientes 
questionaram se não haveria a continuidade dos encontros, relatando que se sentiram bem nos 
encontros e que era algo de diferente dentro da instituição.      A realização do grupo foi feita com 
encontros semanais, com a duração de uma hora, onde os usuários sentam em círculos e o 
coordenador do grupo inicia o encontro com alguma dinâmica. Uma em específico é a do 
barbante, onde é pedido para cada participante, que recebe o barbante, conta um pouco sobre si 
e sua vida, seus gostos, desejos e necessidades.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DO ESTÁGIO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE 
 

TAMIRIS REDIVO BRASIL  
 

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA. O presente relato transcreve a experiência de estágio de duas 
alunas do décimo termo do curso de Psicologia realizado na instituição Comunidade Obra de 
Amor, localizada no bairro Brasil Novo, em Presidente Prudente, é uma instituição filantrópica, 
ligada ao trabalho da Pastoral da Igreja Católica, sendo seus objetivos: prestar orientação e 
atendimento às pessoas com diversos níveis de dificuldade ou sofrimento psíquico, tratando-se 
especialmente da depressão, além de trabalhar para um melhor desenvolvimento da qualidade de 
vida. Atualmente, a instituição conta com atividades e atendimento voluntário de profissionais de 
diversas áreas, tais como: psicologia, nutrição, atividades físicas, atividades manuais (terapia 
ocupacional). Percebemos a necessidade de proporcionar as pessoas que buscam atendimento na 
instituição uma maior compreensão sobre aspectos da subjetividade que estão diretamente 
ligados ao funcionamento psíquico e a vulnerabilidades que causam sofrimento e desordem 
psiquica, fazendo com que elas deixem de ser coadjuvantes e passem a ser protagonistas de suas 
vidas. A proposta de intervenção ocorreu através da realização de grupo de apoio, realizando 
encontros periódicos com o objetivo de contribuir e dar apoio através da reflexão de temas, que 
possam colaborar com os atendimentos psicoterápicos individuais. 2. OBJETIVO O trabalho 
realizado por nós, estagiárias de psicologia, teve como objetivo prestar apoio grupal, abordando 
diversos temas de uma forma dinâmica e informativa, trabalhando com as questões subjetivas, 
visando a individualidade subjetiva de cada membro e preparando-os para o atendimento 
psicológico. Buscamos desenvolver habilidades pessoais e sociais, aprofundando o conhecimento 
sobre si e o seu lugar na sociedade, causando assim, uma reflexão com o pensar e trabalhando 
com habilidades que ajudem os participantes a lidar com as dificuldades e o sofrimento 
psíquico.    4. Conclusão O trabalho do grupo contribuiu para que L desenvolvesse uma nova 
reflexão sobre si e sobre seu papel de mulher/mãe/esposa, tornando-se uma pessoa autônoma e 
passando a reconhecer seu valor e papel como mulher na família e na sociedade. Percebemos 
também uma mudança positiva em relação a autoestima e o enfrentamento diante dos desafios 
do cotidiano.     3. RELATO DE EXPERIÊNCIA (descrição) Escolhemos um membro do grupo a qual 
chamaremos de L. L. apresenta-se como uma pessoa depressiva, a qual procura orientação para 
lidar com o sofrimento psíquico relacionado a seu marido, a mesma considera-o alcoólatra. No 
início do grupo mostrou-se como uma pessoa inteiramente submissa aos padrões moralísticos ao 
que se referem ao papel de mulher na sociedade, apresentava-se como uma pessoa sem 
autonomia. A cada encontro realizado acompanhamos mudanças nos comportamentos de L.L., 
fatores como autoestima, cuidado físico, exposição ao grupo, foram alterados gradativamente.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A SAÚDE DO TRABALHADOR 
 

LETÍCIA MAYAA CRELIS  
ROSE MEIRE RIÇATO UEDA  

 
Este estudo de caso refere-se a uma estratégia de treinamento aplicada aos funcionários da 
Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE para especialização, aprendizagem ou formação da 
equipe de trabalho junto ao Serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do 
Trabalho-SESMT. Este é obrigatório em organizações acima de 100 funcionários e tem como 
finalidade promover a saúde e proteção da integridade do trabalhador no seu local de trabalho, 
através das Normas Regulamentadoras - NR. O treinamento dentro da empresa visa aprimorar o 
conhecimento da equipe assim como melhorar suas habilidades e comunicação para um melhor 
desempenho.    Com o treinamento os funcionários puderam aprender e dissipar o conhecimento 
entre seus companheiros de trabalho aumentando a comunicação e melhorando o rendimento da 
organização.     O estágio na medicina do trabalho consistiu em unir os profissionais por 
determinado período para que pudessem aprender sobre o tema proposto através de dinâmicas, 
palestras e videos que constituíam o treinamento.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE UMA ATIVIDADE DE ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COM JOVENS 
APRENDIZES  

 
VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA  

IGOR COSTA PALO MELLO  
 

Este projeto tem o objetivo de realizar uma orientação profissional na perspectiva da psicologia 
histórico-cultural. Problematizar os temas: trabalho, globalização, capitalismo, carreira e 
orientação profissional. Levando em conta a necessidade da escolha profissional e o trabalho do 
Psicólogo em relação à promoção de saúde, o presente trabalho faz-se necessário com vistas a 
discutir tal tema com jovens de uma instituição que tem como objetivo inserir estes no mercado 
de trabalho. Para diagnóstico institucional foi realizado um levantamento das causas de 
desligamentos dos jovens aprendizes. Neste relato de experiência serão apresentadas as oficinas 
realizadas com os jovens. A justificativa das atividades propostas está na necessidade de propiciar 
um momento de reflexão critica sobre as questões d mundo do trabalho na atualidade. Verificar 
os motivos que mais apareceram nos laudos técnicos realizados pela psicóloga da instituição; 
Discutir o significado do trabalho para os jovens; Abordar a questão da alienação no trabalho a 
partir da exposição dos conceitos de significado social e sentido pessoal da atividade; Realizar um 
processo de orientação profissional em Psicologia Histórico-Cultural.     Até o presente momento, 
por motivos de mudanças no calendário da instituição e a mudança da psicóloga responsável, não 
foi possível realizar todas as atividades. Por meio de apresentação com recursos audiovisual e 
dinâmica e através disso foi possível alcançar os objetivos das duas atividades que foram mostrar 
aos participantes a importância de encontrar sentido e significado na realização de uma profissão. 
     Os participantes do trabalho são jovens matriculados em um dos cursos oferecidos em uma 
instituição que trabalha com jovens com idades entre 14 e 24 anos de ambos os sexos com 
objetivo de inseri-los no mercado de trabalho. Foram propostos cinco encontros: 1 - Discussão 
sobre a relação entre imagem, postura e conduta profissional. Foi utilizada uma dinâmica; 2- 
levantamento de interesses dos alunos e problematizaremos a Escolha Profissio¬nal e discussão 
sobre as profissões de maior interesse e motivo do interesse. Discussão sobre o que é o conceito 
de trabalho, sentido e significado na atualidade. Trabalho: humanização ou alienação. 3 - reflexão 
sobre as relações de trabalho no âmbito familiar: profissões que conhecem 'mais de perto'; 4 - 
apresentação e discussão sobre o mercado de trabalho no município. Apresentação de 
reportagens e matérias sobre o tema; e 5 - possibilidades de escolha, exposição a respeito dos 
cursos, universidades, financiamento e oferta de bolsas estudantis.    
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SALA DE ESPERA  
 

MARIANA TUDISCO DE OLIVEIRA  
 

A apresentação se refere ao relato de Estágio supervisionado em Promoção de Saúde Trabalho e 
Educação, realizado na Unidade Básica de Saúde da Cidade de Martinópolis. O trabalho refere-se à 
sala de espera realizada com pacientes psiquiátricos antes das consultas e surgiu a partir da 
demanda da instituição, com o intuito de orientar pacientes e acompanhantes sobre a importância 
do tratamento, assim como oferecer ao usuário da rede uma escuta diferenciada da escuta 
médica.  Objetivo: Identificar as queixas pelas quais os usuários buscam o serviço; Desenvolver 
determinada motivação para interação grupal e possível troca de experiências e vivências; e 
orientar e esclarecer informações sobre uso, cuidados e manuseio com a medicação.    Conclusão: 
Ficou evidente na escuta destes pacientes, a grande dificuldade que eles têm muitas vezes em 
lidar com sua própria medicação, e tambem com horários, pois a maior parte deles perde seu dia 
de consulta, acabando por ficar sem seu medicamento, o que atrapalha muito o tratamento. 
Assim como há certa dificuldade por parte do psiquiatra em abranger estes e outros tantos 
aspectos em um curto tempo de consulta.     Descrição: A sala de espera acontece na UBS de 
Martinópolis, mais especificamente na sala de reunião da Unidade, nas quintas e sextas feiras, no 
período da manhã. Os integrantes são todos os pacientes agendados para o psiquiatra no dia em 
questão. Por este motivo, a sala de espera não se caracteriza como grupo, por não ser composta 
pelos mesmos usuários, e por não ter uma sequência nos encontros. No decorrer dos encontros, o 
médico psiquiatra, quando chega à UBS participa rapidamente dos momentos, dialoga com os 
pacientes, e até mesmo em alguns casos faz alguns apontamentos aos relatos dos pacientes. Um 
dos momentos marcantes nessa experiência foi no segundo dia do encontro em que o diálogo 
permeou em aspectos subjetivos a cada paciente. Começamos a falar sobre os problemas da 
cidade, e pode ser percebidos que a cada aspecto levantado por alguns pacientes, eles traziam 
aspectos de suas próprias vidas. Um dos aspectos levantados foi à questão dos buracos das ruas. A 
partir de um questionamento, de um dos usuários em relação a isso, alguns questionamentos 
puderam ser levantados com os demais como: "E o que você faz quando encontram esses buracos, 
você cai você está olhando para onde anda, se desvia...". Outro aspecto relevante, é tambem a 
duvida e reclamações que eles têm em relação a medicação, as trocas que fazem por sua conta 
própria sem orientação adequada. Este momento especificamente deixou claro o quanto é difícil 
para essas pessoas poder falar sobre seus problemas, e também sobre a dificuldade de saber 
como prosseguir, como analisar seus caminhos e tomar atitudes.     
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SEXUALIDADE E A TRANSIÇÃO DA ADOLESCENCIA PARA VIDA ADULTA EM UMA VERTETE 
PSICANALÍTICA. 

 
DENISE SILVA ALVES  

SOLANGE M S R MOURA  
 

Este trabalho investiga fase vital da adolescência na perspectiva psicanalítica. A adolescência é um 
processo de muitas evoluções, conflitos e descobertas; com freqüência a própria família sente e 
sofre com os adolescentes estas mudanças. Um dos conflitos existentes nessa fase vital é em 
relação a sexualidade, tanto no que diz respeito à definição de uma orientação sexual quanto a 
sua prática. Freud assinala que o incremento da pulsão sexual ocorrido na puberdade demanda a 
reordenação das pulsões parciais sob o primado da genitalidade, culminando na escolha objetal 
definitiva. Uma escolha homossexual pode apresentar-se como legado da bissexualidade de todos 
os seres humanos e aos efeitos secundários da primazia fálica. Para a psicanálise o sexual abrange 
bem mais do que os julgamentos de valor, contudo além da sociedade a própria pessoa faz 
julgamentos sobre sua sexualidade, o que pode ocasionar vários conflitos internos. Existem ainda 
aqueles que não sabem e/ou não reconhecem a própria sexualidade, vivendo em função de uma 
fantasia que não é sua realidade.  Através de um levantamento bibliográfico buscamos investigar 
como a psicanálise vê a questão da sexualidade na adolescência e também como teoriza essa 
transição do sujeito,de adolescente para a vida adulta.     Observamos a grande importância no 
tema da sexualidade, sendo considerado pela maioria da sociedade um verdadeiro tabu, e 
também que adolescência, como etapa de transição para a vida adulta, não é uma fase vital muito 
fácil e sim com muitos conflitos internos e externos. Muitas vezes a orientaçãosexualé também 
conflituosa, de encontro com este momento. Para Aberastury (1992), o sofrimento, a contradição, 
a confusão, os transtornos são deste modo inevitáveis, mas acredita-se que em parte poderiam 
ser suavizados mudando estruturas familiares e sociais. O adolescente sente que deve planejar a 
sua vida, controlar as mudanças; precisa adaptar-se para mundo externo às suas necessidades 
imperiosas, o que explica seus desejos e necessidades de reformas sociais.     A partir de uma 
experiência de estágio supervisionado em Processos Clínicos, no qual se realizou atendimentos em 
psicoterapia individual na abordagem psicanalítica, surgiu o interesse em investigar a etapa do 
desenvolvimento denominada adolescência. Buscou-se investigar como a teoria psicanalítica 
compreende essa fase, enfocando especialmente aspectos relativos à sexualidade, como a 
definição da orientação sexual. Para tanto foram pesquisados autores como Arminda Aberastury, 
Mauricio Knobel, Rosenburg Peres e Melaine Klein, entre outros.     
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SUJEITO, UMA REFLEXÃO AO OLHAR PSICANALITICO 
 
NATÁLIA APARECIDA MIRANDOLA VASCONCELOS  

IGOR COSTA PALO MELLO  
 

O presente relato de experiência de estágio supervisionado realizado junto a um dos serviços 
especializados da assistência social ao idoso enfoca a distinção entre o olhar para o cidadão nas 
práticas da assistência e a concepção psicanalítica de sujeito, a partir da reflexão sobre as 
atividades realizadas. Tem-se como objetivo refletir sobre possibilidades de avanço no trabalho 
interdisciplinar especializado da assistência social junto ao idoso a partir das vivências de estágio 
supervisionado, ao incorporar a noção psicanalítica de sujeito.    A compreensão psicanalítica do 
sujeito parece-nos fundamental para aprimorar o serviço especializado da assistência social, não 
só junto a idosos, mas também em relação a indivíduos de outras faixas etárias. Acreditamos que, 
ao descolar a singularidade da produção subjetiva de sentido da generalidade dos significados 
estáticos atribuídos pelos profissionais dos serviços a partir dos parâmetros técnicos e legais, 
viabiliza-se o aprofundamento do trabalho assistencial e sua efetividade psicossocial.     Quando se 
observa o cidadão ao olhar da assistência social, percebe-se que sua definição, por um lado, 
pauta-se por situações materiais gerais (no caso do idoso, a garantia de condições sanitárias 
mínimas na residência, de cuidados específicos por parte de seus cuidadores, etc.), e por outro, 
pela previsão de direitos na legislação (Estatuto do Idoso, etc.), também de cunho geral. A partir 
das vivências de estágio percebeu-se a importância do resgate da noção de sujeito para a 
psicanálise enquanto o que um significante é para outro em um encadeamento específico, um 
discurso singular e individual. Desta forma, percebe-se a importância de abrir espaços para uma 
escuta que faça emergir sentidos próprios a cada usuário do serviço, suspendendo 
temporariamente a condição de idoso, acerca do que sejam condições dignas e necessárias à sua 
existência. O sujeito seria então um efeito da produção singular de sentido a partir dos 
significantes expressos nos discursos viabilizados por uma certa disposição do profissional do 
serviço a colocar-se na posição de quem, ao escutar, possui um saber a ele atribuído por quem fala 
apenas enquanto essa atribuição se mantém. O trabalhador deve atuar no sentido de favorecer o 
reconhecimento por parte de quem fala de que esse saber é produzido por ele mesmo, evitando 
identificar-se com a autoridade por ele conferida (erro muitas vezes observado no serviço ao 
longo do estágio).    
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TRABALHO PREVENTIVO SOBRE ABUSO SEXUAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES. 
 

MAYARA FERNANDA CANO DE SOUZA  
MARIANA RIBELATO VIGARINHO  

IGOR COSTA PALO MELLO  
 

O presente trabalho refere-se ao Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e 
Educação do Curso de Psicologia da UNOESTE, realizado no Projeto: Alegria de Ser, situado na 
cidade de Álvares Machado, juntamente com o CREAS (Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social). O projeto foi desenvolvido com base em abuso sexual, demanda essa pedida 
pela própria instituição. A literatura utilizada foi "O segredo da Tartanina", um livro a serviço da 
proteção e prevenção contra o abuso sexual infanto-juvenil.  O objetivo desse projeto é um 
trabalho preventivo com crianças e adolescentes onde proporciona aos mesmos aquisição de 
habilidades para sua proteção. Identificar suposto caso de abuso, orientar e fornecer informações 
aos educadores para que em caso de suspeita de abuso sexual as devidas providências sejam 
tomadas.     Através desse trabalho foi possível realizar os objetivos que nos tínhamos proposto, 
onde houve a colaboração do CREAS e educadoras no qual foi abordado de forma didática e lúdica 
o tema em questão, por meio da estória, desenhos ilustrativos e filmes, com uma linguagem de 
fácil acesso onde crianças e adolescentes interagiram com o assunto.     O Projeto atende crianças 
e adolescente de 06 a 15 anos. Sendo quatro grupos, onde três foram com crianças entre 06 a 11 
anos e um grupo de adolescentes entre 12 a 15 anos. As atividades foram divididas em seis 
módulos uma vez na semana com duração de uma hora e meia. Os envolvidos no projeto eram 
encaminhados pela rede de proteção social especial, egressos de trabalho infantil, Serviço de 
Proteção e Atendimento Especializado a famílias e indivíduos reconduzidas ao convívio familiar 
após medida protetiva de acolhimento, beneficiários de TR, crianças e adolescentes com 
fragilização de vínculos familiares Conselho Tutelar e crianças e adolescentes cujas famílias são 
beneficiárias de programas de transferência de renda e ou com precário acesso a renda e a 
serviços públicos e com dificuldades para manter, além de oferecer atividades socioeducativas, 
culturais, esportivas, recreativas, artesanato, informática, acolhida e lazer.     
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TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS, MINIMIZANDO CONFLITOS ORGANIZACIONAIS.  
 

PATRICIA ALESSANDRA FUKURA DE ABREU  
AMANDA PAGIANOTTO SILVA  

ROSILÉIA CÍNTIA FABIAN  
 

O Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação I e II é uma oportunidade 
dos estudantes trabalharem efetivamente em uma área elegida por eles, tendo a supervisão de 
um professor especialista na área. O local de estágio é uma empresa hospitalar privada da cidade 
de Presidente Prudente, no setor administrativo, onde observando conflitos interpessoais entre 
colaboradores e gestores de alguns setores da empresa as estagiárias e a psicóloga responsável 
perceberam a necessidade de desenvolver treinamentos, com o objetivo de diminuir esses 
conflitos e conscientizar os colaboradores da importância do trabalho em equipe. O estágio está 
em andamento e será finalizado no mês de dezembro do presente ano.  * Implementação de 
treinamentos que capacitem os colaboradores a desenvolver Competências, Habilidades e 
Atitudes profissionais que são fundamentais no âmbito profissional; * Por meio dos treinamentos, 
melhorar a comunicação entre os colaboradores e gestores, diminuindo os conflitos interpessoais 
e favorecendo a qualidade de vida no trabalho. * Aumentar a constância dos colaboradores, 
diminuindo o turnover.    Almeja-se que os ganhos com esses treinamentos sejam contemplados 
pela empresa e seus colaboradores, e também pelas estagiárias como aprendizado para suas 
carreiras profissionais. Até o momento temos resultados parciais, pois o estágio ainda está em 
andamento, mas já pudemos observar melhoras nos colaboradores da recepção, que foi o público 
alvo de nossa primeira atividade em treinamento.     Até o momento foi realizado um treinamento 
para o setor da recepção, onde foram trabalhados temas como: Hospitalidade, atendimento de 
qualidade, ética, apresentação pessoal e postura profissional. Tivemos aproximadamente 15 
recepcionistas participando, divididas em duas turmas, com aproximadamente duas horas de 
duração para cada. Está sendo elaborado um treinamento sobre Liderança, onde se espera a 
participação de todos os gestores da empresa.    
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UMA EXPERIÊNCIA NA CLÍNICA PSICANALÍTICA 
 

SOLANGE M S R MOURA  
ANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO  

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar e descrever um estudo de caso realizado na 
clínica escola de Psicologia na Universidade do Oeste Paulista. O atendimento clínico é um 
processo que atende às exigências curriculares sob a forma do Estágio Supervisionado em 
Processos Clínicos. Os atendimentos configuram-se numa psicoterapia individual que teve início 
no primeiro semestre de 2014 e continuam em andamento. As sessões tem duração de cinquenta 
minutos e são realizadas semanalmente. O estudo de caso descrito a seguir tem como referência 
um olhar psicanalítico, se atendo a transferência. A transferência é o vínculo por onde o 
psicoterapeuta auxilia o paciente a entrar em contato com os seus conteúdos latentes, resultantes 
de um conflito psíquico que causam sofrimento. É através deste vínculo que se torna possível 
reconhecer o modo de funcionamento psíquico do paciente e qual a verdadeira função do 
sintoma.  A partir de um atendimento clinico realizado com paciente do sexo masculino, 37 anos, 
com queixa de ansiedade generalizada, este trabalho procurou discutir a dinâmica da 
transferência que permite ao paciente um espaço para reviver os seus conflitos na figura da 
estagiária. A estagiária por sua vez, mantém uma postura de neutralidade que não retalia e não 
critica e auxilia o paciente no reconhecimento do seu sofrimento.     Conclui-se que através do 
vínculo de confiança estabelecido entre o paciente e a estagiária se torna possível uma abertura 
para novos pensamentos e indagações. Durante as sessões o paciente encontra um espaço para 
reconhecer o seu sofrimento e se apropriar da sua história.     O vínculo transferencial se 
estabelece através da repetição, é inconsciente e demonstra a forma como o paciente se relaciona 
com os seus objetos internos primários. Essa mesma forma de relação objetal será estabelecida 
com a figura do psicoterapeuta. O paciente traz o seu conteúdo infantil para as sessões e é através 
dele que se torna possível o reconhecimento das suas verdadeiras demandas. De acordo com 
Freud (1912), o indivíduo possui um método específico próprio de conduzir-se na vida erótica, isto 
é, a forma que a pulsão sexual se satisfaz e os objetivos que determinam o percurso. Isso pode ser 
descrito como um clichê estereotípico que se repete (reimpresso) na vida da pessoa. É aceitável 
que a catexia libidinal dirija-se para a figura do médico. A fixação surge de uma frustração. Repete-
se o conflito procurando a satisfação.    
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ADOLESCENTES GESTANTES: UM OLHAR PARA OS SENTIMENTOS GERADOS NESTA VIVÊNCIA 
 

BIANCA PAES  
JORGE LUÍS FERREIRA ABRÃO  

 
       A adolescência é uma fase marcada pela transição entre a infância e a idade adulta, 
caracterizando-se por alterações tanto nos aspectos físicos e mentais, como também sociais. 
Entretanto, acontecimentos como por exemplo a gravidez na adolescência, podem levar o 
adolescente a tomar consciência de forma prematura das responsabilidades inerentes à vida 
adulta. Diante disso, a pesquisa tem por objetivo compreender, a partir de um enfoque 
psicanalítico, a vivência de adolescentes durante a gestação, discriminando as possíveis 
expectativas e angústias. Para cumprir os objetivos da pesquisa, propõe-se um estudo qualitativo 
por intermédio da realização de entrevistas semi-dirigidas, com três mães que apresentam idades 
que variam de 14 a 17 anos, que estavam em atendimento no Hospital Regional de Assis - SP. Após 
a realização das entrevistas, os dados obtidos foram analisados e interpretados para uma reflexão 
e possível compreensão das experiências emocionais destas gestantes durante a 
adolescência.  FAPESP 
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA PARA INCLUSÃO ESCOLAR DE CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA NO MUNICÍPIO DE ASSIS 

 
LARISSA PEREIRA GONÇALVES  
JORGE LUÍS FERREIRA ABRÃO  

ALINE CRISTIANE MANZATO  
 

       Desde a Declaração de Salamanca, em 1994, tem-se buscado estratégias para inclusão de 
crianças com deficiência no ensino regular. Considerando a necessidade de aprimorar a 
possibilidade de inclusão de crianças com transtorno do espectro do autismo foi desenvolvido na 
UNESP de Assis um núcleo de atenção em três frentes de ação: realização de avaliação 
diagnóstica, participação em brinquedoteca e difusão do conhecimento sobre o autismo na 
educação regular municipal de Assis. Assim, o objetivo principal deste artigo é apresentar as 
estratégias empregadas para favorecer o processo de inclusão de crianças autistas no ensino 
regular do município de Assis. Os resultados indicam a necessidade da preparação do corpo 
docente para que a inclusão ocorra, tendo em vista a escassez de informações sobre o tema entre 
eles.  Pró-reitoria de Graduação (PROGRAD) e Pró-reitoria de Extensão Universitária (PROEX) 
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DESDOBRAMENTOS CLÍNICOS DAS PRÁTICAS DE OBSERVAÇÃO PSICANALÍTICAS DA RELAÇÃO MÃE 
BEBÊ NO CONTEXTO BRASILEIRO. 

 
CAMILA RIPPI MORENO  

JORGE LUÍS FERREIRA ABRÃO  
 

       Os trabalhos psicanalíticos desenvolvidos na Europa a partir da década 1950 sobre a 
observação e intervenção da relação mãe e bebê tiveram influência no Brasil. O presente trabalho 
tem por objetivo compreender, a repercussão que os diferentes modelos psicanalíticos dedicados 
a observação e intervenção da relação pais-bebê exerceram junto a psicanálise brasileira. 
Valendo-se de um método histórico, foi realizado o levantamento da produção de artigos 
nacionais sobre a observação e intervenção da relação mãe e bebê na base de dados BVS Psi, nas 
duas últimas décadas. Os resultados indicam a existência de 42 artigos que foram analisados e 
delimitados em 4 categorias: Estudos teóricos epistemológicos, Variações do método Esther Bick, 
Práticas de Intervenção na relação mãe e bebê na clínica ampliada e Pesquisas sobre 
características da relação mãe bebê. Conclui-se que os trabalhos relativos a relação mãe-bebê 
desenvolvidos na Europa tiveram repercussão na psicanálise brasileira, influenciando, sobretudo, 
pesquisas e práticas institucionais em diferentes contextos.   FAPESP 
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EXPERIÊNCIA DE ESCUTA PSICOLÓGICA NA CLÍNICA MÉDICA DO HOSPITAL REGIONAL DE ASSIS 
 

BIANCA PAES  
VANESSA SABINO DA SILVA DANTAS  

CAMILA RIPPI MORENO  
 

       O papel do psicólogo no contexto hospitalar vai além das expectativas de cura, contribuindo 
na relação do paciente. Objetivo: realizar uma escuta clínica e psicológica aos pacientes 
internados, investigando os motivos da internação. Metodologia: utiliza-se um roteiro de 
entrevista semiestruturado que coleta dados pessoais, explora os motivos da internação, a história 
pregressa da doença e da sua vida. Resultados e Discussão: No período de agosto a novembro de 
2013 foram realizadas 44 entrevistas, sendo 35 pacientes e 9 acompanhantes. Ressalta-se que em 
alguns casos o acompanhante estava presente no momento da intervenção psicológica e 
participava da mesma. Observa-se que a situação de hospitalização é vivida de forma muito 
particular por cada indivíduo. Conclui-se que o trabalho da Psicologia na Clínica Médica permite 
que os pacientes sejam ouvidos a partir de uma escuta diferenciada por parte do estagiário, para 
que possam deixar o hospital fortalecidos e buscando sua recuperação.  PROEX 
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O PAI E A PSICANÁLISE: UM ESTUDO SOBRE A FUNÇÃO PATERNA E SUAS CONFIGURAÇÕES NO 
MUNDO CONTEMPORÂNEO 

 
THASSIA SOUZA EMIDIO  

 
       Este trabalho objetivou refletir sobre a função paterna e suas configurações no mundo 
contemporâneo. Caracteriza-se como um trabalho teórico-reflexivo em que partimos da 
Psicanálise, enquanto fonte teórica. Desenvolvemos uma discussão sobre o pai e a psicanálise, 
passando pelo pai na Horda Primeva, pela função do pai e pela relação desta com os laços sociais. 
Em seguida, discutimos sobre a função paterna e os modos de subjetivação na 
contemporaneidade. Diante das reflexões deste trabalho, consideramos sobre a importância da 
função paterna, na estruturação psíquica e no estabelecimento dos laços sociais, e notamos que 
as discussões sobre o enfraquecimento da função paterna, na contemporaneidade, nos permite 
refletir sobre as novas formas de subjetivação, mostrando-nos as manobras do sujeito para lidar 
com a falta e com sua condição de desamparo. Esperamos que nossas considerações neste estudo, 
possam contribuir para as discussões sobre a sociedade atual e para as reflexões no campo da 
Psicanálise. 
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TRANSMISSÃO PSÍQUICA FAMILIAR E FILIAÇÃO: POSSÍVEIS ARTICULAÇÕES COM O 
PSICODIAGNÓSTICO INFANTIL 

 
THASSIA SOUZA EMIDIO  

 
       Este trabalho objetivou estudar a questão da transmissão psíquica familiar e refletir sobre as 
possibilidades de articulação com o psicodiagnóstico infantil. Trata-se de uma pesquisa teórico - 
reflexiva, em que utilizamos o referencial psicanalítico. Desenvolvemos uma reflexão sobre a 
busca de diagnósticos para as crianças e destacamos a necessidade de um olhar mais abrangente 
que considere o grupo familiar e o contexto social destas. Discutimos sobre como o olhar para o 
sujeito e seu grupo familiar contribui para a compreensão da queixa apresentada no 
psicodiagnóstico e consideramos que os conceitos da psicanálise de famílias podem contribuir 
para a realização desse processo, uma vez que o olhar puramente individual, obedece a uma 
demanda onde o sintoma passa a ser algo que um membro do grupo carrega, o portador do 
sintoma familiar. Acreditamos que o psicodiagnóstico infantil deve ser repensado buscando 
possibilidades de atuação que permitam um olhar mais abrangente para a questão apresentada. 

 


