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A Organização Mundial de Saúde (OMS) considera uma população envelhecida quando a 
proporção de pessoas com 60 anos ou mais atinge 7% com tendência a crescer. No censo 
Populacional de 2000, os brasileiros com 60 anos ou mais representam 8,6% da população total. 
Dados mais recentes do Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN) mostram que o número 
de condutores idosos cresceu 8,9% entre 2012 e 2013. O número de condutores acima de 60 anos 
aumentou de 6.610.916 para 7.251.905. Em relação as publicações sobre o tema, no Brasil os 
estudos sobre psicologia do tráfego e o comportamento que enfatizam os aspectos psicológicos e 
comportamentais são pulverizados por vários periódicos nacionais.Nesse sentido, optou-se por 
revistas estrangeiras especializadas na área.  O presente trabalho objetivou apresentar uma 
análise da literatura científica sobre condutores idosos.  Trata-se de uma revisão de literatura 
utilizando a base de dados eletrônica internacional Science Direct da Elsevier que englobam as 
revistas de Transporte-Transportation Research Part F. Utilizou-se os seguintes descritores: older 
drive; older, tendo como critério de inclusão apenas os textos com idosos. Dentre os textos 
encontrados foi realizada a leitura dos resumos e selecionados os textos que abordavam o 
condutor idoso.Após a seleção,os artigos foram lidos na íntegra ara subsidiar os resultados e 
discussão deste manuscrito. Na busca foram realizadas combinações com os descritores 
elencados,que resultaram em um total de 75 artigos,cujo resumos foram analisados quanto aos 
critérios de inclusão. Assim, para compor este estudo foram selecionados 17 artigos publicados no 
período de 2010 a junho de 2016, todos do tipo pesquisas de campo.Os temas foram 
categorizados da seguinte forma: Auto regulação;Segurança;Percepção de 
Risco;Cruzamento;Campo Visual;Infração;Sistema de Navegação;Sentimentos;Avaliação da 
Cognição;Aceleração e Desaceleração;Distração e Celular. A categorização permitiu identificar os 
estudos envolvendo os condutores idosos. A autorregulação foi o estudo que mais se destacou 
com 05 publicações. O trabalho de revisão proporcionou a oportunidade de identificar os estudos 
relacionados com a idade que comprometem a capacidade de dirigir e auxilia profissionais e 
condutores na decisão a ser tomada.          
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A sociedade contemporânea é a sociedade do consumo, pois, apresenta o valor econômico como 
o mais importante a ser desenvolvido. É como se ela não sobrevivesse emocional, econômica e 
socialmente sem produzir e consumir voraz e necessariamente. São razões como essas que fazem 
das problemáticas ambientais ainda não terem a devida importância social, pois, os seres 
humanos estão impregnados por esse modelo ideal de sociedade. Por conseguinte, compreender 
essa realidade e o comportamento do ser humano é tarefa urgente para a sobrevivência do ser 
humano e minimizar e/ou mitigar os impactos das danificações ambientais.   Ampliar e aprofundar 
a compreensão sobre o comportamento humano frente aos problemas ambientais atuais.  A 
pesquisa foi de caráter qualitativo na modalidade da pesquisa-ação. Os sujeitos da pesquisa foram 
dois grupos, sendo um com nove discentes da faculdade de psicologia e o outro com dez senhoras 
da Pastoral da Terceira Idade de uma igreja católica.  A educação ambiental surge nesses dois 
grupos de forma consonante como alternativa para efetivar a preservação ambiental. Contudo, é 
importante ressaltar, que ambos os grupos se referiam à educação baseada na informação 
vinculada ao sistema educacional e à engrenagem midiática Ao longo dessa pesquisa verificou-se 
que a significação e a importância do meio ambiente dependem da intencionalidade cuja 
concepção engendra-se a partir de vivências humanas e históricas. Percebe-se uma sociedade 
cada vez mais voltada ao habitat virtual, consumidora de valores voláteis, do imediatismo, o que 
contribui para a distorção da real gravidade advinda da percepção da degradação ambiental. A 
alteração da percepção das problemáticas ambientais pode ser implementada pelas contribuições 
da revolução criadora proposta por Moreno (1978). Conclui-se, portanto, que, frente às 
problemáticas ambientais atuais é imprescindível ampliar a compreensão de que os seres 
humanos sobreviverão se forem cada vez mais criadores de sua própria existência com autonomia, 
independência e protagonismo.         
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THASSIA SOUZA EMIDIO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

A vivência e o desenvolvimento da gratidão nos relacionamentos amorosos, segundo a psicanálise, 
se conectam aos sentimentos de amor e gratidão que surgiram da relação inicial do bebê com a 
mãe. O interesse por essa temática surgiu em decorrência de observações de declarações 
amorosas em redes sociais, em cartas e na fala dos sujeitos, estando sempre presente um discurso 
de gratidão em relação ao outro. Mas, embora notemos nessas declarações um discurso de 
gratidão, as discussões sobre a sociedade e as relações amorosas na atualidade apontam para um 
contexto marcado pela fragilidade e individualidade e papeis parentais enfraquecidos. A partir 
dessas reflexões, surgem questionamentos acerca desse discurso de gratidão que circunda essas 
relações amorosas contemporâneas. Esta pesquisa tem como objetivo compreender e refletir 
acerca do sentimento de gratidão nas relações amorosas. Pretende também investigar os sentidos 
atribuídos a esse sentimento por sujeitos que vivenciam a experiência de uma relação 
amorosa. Foi realizado um levantamento de estudos psicanalíticos relativos ao tema. 
Posteriormente, propôs-se a realização de cinco entrevistas semidirigidas com pessoas em um 
relacionamento amoroso com duração mínima de três anos. As entrevistas foram realizadas 
seguindo os preceitos do Comitê de Ética em Pesquisa, protocolo CAAE: 55702415.6.0000.5401. A 
análise de dados será desenvolvida a partir de uma interlocução entre o olhar da psicanálise para 
o tema e o material obtido nas entrevistas. A presente pesquisa encontra-se em andamento. Nas 
duas entrevistas já realizadas, observamos duas situações. A primeira entrevistada mostrou ter 
uma percepção da gratidão em seu relacionamento e em sua vida, refletindo e questionando 
acerca do sentimento. Na segunda entrevista, a participante teve dificuldade em discutir sobre a 
gratidão, não conseguindo nomear e expressar o sentido desse sentimento em sua vida. Mediante 
ao caminho percorrido dessa pesquisa, apreendemos que a gratidão é um sentimento difícil de ser 
pensado, gerando dificuldade de vivenciar essa experiência nas relações amorosas atuais. A partir 
do caminho já percorrido, podemos traçar nossas primeiras reflexões da gratidão vivenciada na 
relação amorosa contemporânea e perceber o quanto a retomada das experiências infantis se faz 
importante na compreensão desse sentimento    Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 
São Paulo - FAPESP     
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O QUE PENSAM OS ALUNOS, PAIS E PROFESSORES SOBRE OS BENEFÍCIOS DO USO DAS 
TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTO-JUVENIL  

 
CAMELIA SANTINA MURGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GIZELLY MOREIRA FERRARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SANDRA CRISTINA DOALTO BENATTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente trabalho é resultado de uma pesquisa de iniciação científica. O objetivo foi avaliar os 
benefícios e malefícios da utilização dos recursos tecnológicos no desenvolvimento de crianças e 
adolescentes. Participaram desta pesquisa, 26 estudantes com idade de 6 a 12 anos, 26 pais e 22 
professores de uma escola particular de uma cidade do interior paulista. Foram aplicados 
questionários distintos para pais, alunos e professores. Nos questionários constaram dados de 
caracterização dos participantes e de perguntas que favoreceram o conhecimento de como os 
participantes descrevem suas relações com a tecnologia, nos contextos social, escolar e familiar. 
Embora a finalidade dos questionários tenha sido a mesma, foram elaborados instrumentos 
específicos para cada grupo de participantes. O questionário de pais foi composto por dez 
questões, o questionário dos professores contou com nove questões, o questionário dos alunos foi 
formado por treze questões.  A análise de dados permitiu a elaboração de 2 categorias comuns 
para os grupos de participantes, sendo elas: Recursos Tecnológicos e Tecnologia e Escola. Outra 
categoria elaborada foi o Uso da Internet, examinada na amostra dos estudantes. E uma quarta 
categoria Utilização dos jogos foi avaliada a luz das opiniões de pais e estudantes. Os resultados 
mostraram a presença constante dos recursos tecnológicos na vida acadêmica e pessoal dos 
participantes, trazendo vantagens e desvantagens, também demonstrou a necessidade de estar 
atento a quantidade de horas gasta com os jogos eletrônicos para que não seja excessiva. 
Portanto, vale ressaltar a necessidade da supervisão e mediação dos adultos para orientar essas 
crianças/adolescentes quanto ao tempo de uso, e aos conteúdos acessados, tanto para jogos 
eletrônicos, quanto redes sociais e navegação na internet de modo geral. Espera-se que os 
achados dessa pesquisa contribuam para uma compreensão mais ampliada dos benefícios e 
malefícios do uso das tecnologias no processo desenvolvimental da população estudada.     CAAE 
(PLATAFORMA BRASIL) 42091715.2.0000.5515     
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PSICANÁLISE VINCULAR E GESTAÇÃO NA ADOLESCÊNCIA: ESCOLHAS POSSÍVEIS 
 

AMANDA CARVALHO DIAS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MARY YOKO OKAMOTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Para que haja a gestação é necessário que o desejo de um homem e de uma mulher se encontre. 
Desse encontro de desejos surgirá um terceiro desejo, um desejo compartilhado, o qual dará vida 
ao filho do casal. De acordo com a psicanálise, o desejo inconsciente nem sempre se articula com 
o desejo consciente, portanto, vários atos falhos podem explicar a não articulação do consciente 
com o inconsciente, como por exemplo, uma camisinha mal colocada ou uma pílula esquecida. 
Porém se houve uma fecundação é porque houve um desejo - inconsciente - por uma gestação. 
Além disso, o desejo será sempre elaborado sobre os modelos familiares, parentais e sociais de 
cada um. (Szejer & Stewart, 1997) Algumas das críticas acerca da gestação na adolescência são 
baseadas em discursos de incapacidade fisiológica para gestar e psicológica, para criar seus filhos. 
No âmbito social, as críticas se fundam nas consequências que serão fruto do nascimento de um 
filho neste determinado período da vida. São consequências frequentemente citadas: evasão 
escolar, dificuldade na manutenção e no ingresso empregatício das mães adolescentes e 
perpetuação da pobreza. O não uso dos métodos contraceptivos pode aparecer como máscara 
para o desejo inconsciente de engravidar. (Aquino, Heilborn, Knauth, Bozon, Almeida, Araújo & 
Menezes, 2003; Gama, Szwarcwald & Leal; Santos, 2011; Santos, 2011; Albuquerque-Souza, 
Nóbrega & Coutinho, 2012) Desejamos verificar na história de vida das gestantes adolescentes 
elementos que nos possibilitem compreender o desejo da gestação e o lugar ocupado pelo filho 
no imaginário materno. Além disso, buscamos compreender quais os ideais de ego familiar são 
constituídos em torno da filiação e de que modo estão sendo construídos na vida da 
gestante. Pesquisa de revisão bibliográfica.  A partir do levantamento dos dados bibliográficos 
pudemos encontrar ideias moralistas e reducionistas para a gestação na adolescência. Muitas 
críticas baseiam-se na falta de maturidade da mãe para gestar e cuidar do filho e entendem a 
gravidez como razão da evasão escolar. Por mais que a escolha da gestação nesse período da vida 
seja criticada por muitos na literatura, esta deve ser entendida como uma escolha possível. Muitas 
adolescentes que escolhem a maternidade para essa fase da vida não almejam um futuro 
acadêmico ou um emprego dos sonhos, pois, para elas, ser mãe equivale a tornar-se mulher em 
suas comunidades e isso faz com que sejam vistas com bons olhos pelos demais.    FAPESP     
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THASSIA SOUZA EMIDIO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Ao longo da história, a maternidade foi concebida como um destino natural às mulheres, 
tornando-se algo que permeou a vida de muitas como algo inquestionável. Mesmo com as 
transformações do papel da mulher na sociedade, a maternidade se apresenta enraizada como um 
valor pessoal e social. No contexto atual, percebe-se um movimento crescente de mulheres que 
optam por abandonar suas carreiras para se dedicar ao cuidado com os filhos. Sendo assim, 
objetiva-se refletir sobre esse movimento na atualidade relacionada ao trabalho feminino e à 
maternidade e considerando esta enquanto uma nova possibilidade de escolha para as 
mulheres Trata-se de uma pesquisa qualitativa que se utiliza da entrevista semidirigida como 
instrumento de coleta de dados, com 8 mulheres de classe-média, na faixa-etária dos 30 aos 50 
anos e que tenham escolhido abandonar suas carreiras para se dedicarem aos cuidados com os 
filhos. A análise dos dados se orienta em articular este material colhido com o material científico 
disponível. Assim, pretende-se traçar uma interlocução de estudos psicanalíticos acerca dos temas 
abordados com o panorama histórico e as transformações do feminino e da maternidade na 
sociedade.  Trata-se de uma pesquisa em andamento e, inicialmente, realizou-se o levantamento 
bibliográfico sobre o tema da pesquisa, a submissão do projeto ao Comitê de Ética em Pesquisa 
(Protocolo CAAE: 45472615.0.0000.5401), e 4 entrevistas. Quanto ao levantamento bibliográfico 
sobre o tema, pode-se apontar como dado relevante que a maternidade, ao longo dos anos tem 
sido discutida sob diversos prismas, e que o movimento de mães que abandonam o mercado de 
trabalho tem sido frequente principalmente nas grandes cidades, e que este traz à tona também 
reflexões sobre o trabalho feminino, a valorização do papel social da mulher, o lugar da 
mulher/mãe no grupo familiar, e tantos outros que atravessam um tema polissêmico como 
este. As primeiras entrevistas foram realizadas e estão sendo transcritas e analisadas, pode-se 
apontar que estas apresentaram um material bastante rico sobre os sentidos para esse 
"abandono" da carreira e a maioria das entrevistadas apresentou como este está conectado às 
dificuldades de conciliação entre a carreira com grandes exigências e os padrões estabelecidos 
sobre a experiência de maternagem. A pesquisa tem a intenção de contribuir para as discussões 
atuais sobre a maternidade e o feminino, para o olhar e escuta direcionada às mulheres e à 
maternagem.         
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JÉSSIKA FUJITA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SILVIA MARCELA BOSSONI SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
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 situação 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 mesma repercute na vida destes pacientes que são acompanhados pelo projeto de extensão. - 
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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MILENE EGEA SEMENSATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente trabalho refere-se a uma pesquisa de iniciação científica em andamento, vinculada ao 
curso de psicologia da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). A partir da aproximação entre a 
psicologia histórico-cultural e a pedagogia histórico-crítica, apresenta aportes teóricos para o 
campo de atuação em psicologia da educação, no que tange ao desenvolvimento psíquico na 
adolescência e sua relação com a educação escolar. Constata-se que as concepções hegemônicas 
sobre a adolescência dicotomizam tal etapa do desenvolvimento que, por um lado, apresentam a 
conduta do adolescente como uma manifestação metafísica e incontrolável, por outro, como um 
fenômeno ligado apenas aos substratos biológicos, inerentes à idade. Superar tal dicotomia é um 
dos elementos fulcrais para entender qual o papel da educação escolar no desenvolvimento 
psíquico do adolescente. Analisar o papel da educação escolar de adolescentes no 
desenvolvimento do autodomínio da conduta é o objetivo desta pesquisa. Nesse sentido, 
compreende-se que, por meio da transmissão e apropriação dos conteúdos sistematizados, de 
objetivações humanas complexas como a ciência, a arte e a filosofia, o trabalho educativo torna-se 
fonte de desenvolvimento do pensamento por conceitos. Destarte, com base nos postulados da 
psicologia histórico-cultural, a partir dessa nova forma de pensamento, ou seja, do pensamento 
por conceitos, todas as funções psicológicas se intelectualizam, o que possibilita um salto 
qualitativo das funções espontâneas às voluntárias, condição imprescindível para o 
desenvolvimento da autoconsciência e do autodomínio da conduta.  Este trabalho é pautado por 
uma pesquisa bibliográfica realizada a partir dos pressupostos teóricos da psicologia histórico-
cultural e da pedagogia histórico-crítica, constituída por meio da coleta de dados em fontes 
bibliográficas especializadas, contando com três aspectos principais, quais sejam: a concepção 
histórico-cultural sobre a adolescência; a formação e o desenvolvimento do pensamento por 
conceitos nessa etapa do desenvolvimento humano; e o papel da educação escolar nesse 
processo.             
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VINÍCIUS WILLIAN DA COSTA BRANQUINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Este trabalho refere-se a uma pesquisa de iniciação científica em andamento, vinculada ao curso 
de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). A atuação clínica a partir da psicologia 
histórico-cultural é considerada um campo de atuação pouco explorado no Brasil. No período de 
2008 a 2014, por exemplo, apenas um artigo foi encontrado sobre o assunto, o que justifica a 
produção de pesquisas nesse contexto.  Desse modo, produzir aportes teóricos à atuação clínica a 
partir da psicologia histórico-cultural é o objetivo desta pesquisa. O presente trabalho propõe uma 
pesquisa bibliográfica onde sua principal característica é o fato de que sua fonte dos dados é a 
bibliografia especializada. A realização da pesquisa conta com quatro subdivisões que constituirão 
assuntos que defenderemos como indispensáveis à prática clínica a partir da psicologia histórico-
cultural. Para tanto, o trabalho defenderá que a implantação de uma psicologia histórico-cultural 
clínica não pode ocorrer sem a discussão precedente sobre a concepção de ser humano que tem 
essa abordagem; a concepção de desenvolvimento do psiquismo; método de atuação psicológica; 
bem como a produção de psicodiagnóstico proposto por Vigotski e seus continuadores.             
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CLARA FERREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

PRISCILA CARDOSO OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS BONDEZAN ALVARES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A criança, quando hospitalizada, se vê diante de uma nova rotina, marcada por aspectos como 
horário institucional e distanciamento de seus vínculos sociais e pessoais. Na ala pediátrica existe 
a brinquedoteca, um ambiente onde a individualidade da criança é respeitada, e esta pode deixar 
em segundo plano a rotina hospitalar, suas condições de saúde, e busca resgatar parte do cerne 
da infância, o brincar. Além do bem estar proporcionado às crianças em seu tempo na 
brinquedoteca, seus acompanhantes se encontram em um local onde podem se relacionar com 
elas como geralmente o fazem em casa, brincando. Há também o espaço para troca de 
experiências e apoio mútuo entre as famílias que passam pela situação de terem suas crianças 
hospitalizadas. Para que uma brinquedoteca funcione em sua plenitude, é importante que haja 
uma cooperação de toda a equipe hospitalar. As enfermeiras, os médicos e os outros funcionários 
precisam trabalhar de forma colaborativa e entender a brinquedoteca e suas atividades como 
parte da terapêutica do paciente. Assim como a brinquedoteca respeita a rotina do hospital, tendo 
seu horário de funcionamento, cumprindo as regras de higienização, incentivando as crianças a 
obedecer aos horários (banho, remédio, sono, refeições), cabe também à equipe hospitalar 
compreender e conhecer o espaço da brinquedoteca e o que ela proporciona a nível terapêutico 
durante a hospitalização.  Essa proposta de trabalho tem como objetivo capacitar a equipe de 
saúde sobre a importância da brinquedoteca e do brincar para o bem estar do paciente e de sua 
família, até como recurso terapêutico e parte do tratamento da criança, influenciando na 
qualidade de vida do paciente e acompanhantes. O curso será em forma de palestra, onde alunos 
de psicologia que desenvolveram trabalho na brinquedoteca irão expor a finalidade da 
brinquedoteca, além de orientarem os profissionais falando dos benefícios para as crianças e seus 
familiares que utilizam a brinquedoteca; a importância do brincar e do resgate desta atividade no 
ambiente hospitalar; e o vínculo entre a criança e a família e a equipe do hospital e como este 
vínculo pode se fortalecer através da brinquedoteca e do que ela proporciona. Ao final da 
palestra, ocorrerá uma roda de conversa para discutir o assunto e sanar dúvidas.            
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PROPOSTA DE INTERVENÇÃO NA BRINQUEDOTECA HOSPITALAR - A LUDICIDADE ATRAVÉS DA 
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GABRIELI TASSINARI MARTINS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIANI CRISTINA SILVA DAS MERCÊS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS BONDEZAN ALVARES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O projeto de Extensão Brinquedoteca, onde pretende-se realizar o presente projeto, consiste em 
uma iniciativa do curso de Psicologia da Unoeste, juntamente com o Hospital Regional de 
Presidente Prudente, para promover a atuação dos alunos do curso de Psicologia na 
brinquedoteca hospitalar, visando o bem-estar da criança internada. Atuam no projeto estagiários 
de diferentes termos do curso de Psicologia, com a função de desenvolver atividades que 
promovam às crianças e acompanhantes contato com o brincar, tão importante para o 
desenvolvimento, dessa forma é desenvolvido o lúdico. Neste contexto, observa-se a importância 
da brincadeira infantil para as crianças hospitalizadas, compreendendo suas necessidades e a 
representação lúdica do brincar neste meio. Com o trabalho desenvolvido na brinquedoteca, além 
de sua permanência no hospital tornar-se mais fácil, há também um favorecimento para a cura e 
desenvolvimento da criança. Intervir na brinquedoteca de forma lúdica, através de contos e 
histórias para crianças hospitalizadas de modo a permitir a expressão das angústias e medos, o 
que é muitas vezes um facilitador no tratamento médico.  Os materiais e métodos propostos para 
a realização do projeto seriam, basicamente, livros selecionados de acordo com um planejamento 
prévio de histórias adequadas à faixa etária, para que haja de fato uma identificação com o 
contexto da criança, possibilitando reflexões. Esses livros seriam disponibilizados no espaço da 
brinquedoteca, onde o contador tendo a sensibilidade necessária para lidar com a fragilidade da 
criança, promoveria um momento de identificação e reflexões juntamente com o acompanhante 
da mesma.            
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THIAGO SIAN ANDRIOLO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

MATHEUS FERNANDES DE CASTRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

Este trabalho é resultado de um projeto de extensão intitulado Promoção de saúde do trabalhador 
em empreendimentos de economia solidária, realizado em cooperativas no centro-oeste paulista 
visando melhorar as condições de trabalho e, portanto, de vida de mais de uma centena de 
pessoas, que saíram da informalidade e de outros tipos de exploração vividas pelos trabalhadores 
submetidos ao mercado de trabalho atual. Observar o trabalhador em seu local de trabalho 
permite entender os motivos pelos quais ele muitas vezes coloca sua saúde em risco por não levar 
em conta detalhes que podem vir a melhorar sua qualidade de vida, como utilização de 
equipamentos de segurança, leitura de manuais operacionais, entre outros.  Refletir sobre o papel 
das experiências vivenciadas no projeto de extensão Promoção de saúde do trabalhador em 
empreendimentos de economia solidária, e o desenvolvimento de práticas de uma construção 
consciente e sistematizada da saúde dos trabalhadores de cooperativas e empreendimentos 
populares. A busca de ferramentas metodológicas na Antropologia nos aproxima da dinâmica do 
grupo social estudado, auxiliando na compreensão do sentido dessas experiências e das 
estratégias e táticas que lançam mão para enfrentar o cotidiano.  Como metodologia de trabalho 
foram utilizadas observação participante, com diário de campo detalhando as observações 
empíricas, em particular de natureza etnográfica, durante um período de oito meses. Foi realizado 
trabalho de campo que envolveu contato com cooperativas, bem como visitas e conversas 
informais com seus sócios, além de acompanhamento semanal dos cooperados durante a 
realização de suas atividades de trabalho, onde era possível aprender sobre o cotidiano dos 
trabalhadores e sua relação com aspectos vinculados à saúde no trabalho. Todo trabalho de 
campo foi registrado em um diário de campo.        Pro-Reitoria de extensão da UNESP - PROEX     
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VÍNCULOS AMOROSOS EM JOVENS ADULTOS: ROMPIMENTOS E SEPARAÇÕES 
 

ISABELLA TORQUETI SILVA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
MARY YOKO OKAMOTO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
As relações amorosas e a busca por um parceiro(a) permeiam a vida dos sujeitos ao longo de toda 
sua vida, interferindo diretamente em sua subjetividade. Contudo, mudanças sociais e culturais 
causadas na contemporaneidade afetaram essas escolhas, alterando as prioridades dos sujeitos. 
Além disso, o peso das exigências sociais para o casamento diminuiu, se comparado a outras 
épocas (Arquivos Brasileiros de Psicologia, v. 62, n2, 2010), e, juntamente com a ascensão social 
da mulher e o surgimento da pílula anticoncepcional, gerou um cenário de maior liberdade sexual 
e a busca pela obtenção do prazer. Desta forma, recentemente vimos o surgimento de um novo 
tipo de comportamento entre os jovens da pós-modernidade, denominado ficar. O ficar é um tipo 
de relacionamento afetivo desligado de qualquer responsabilidade e compromisso com o(a) 
parceiro(a) escolhido(a), e por isso, muitas vezes, não há um vínculo de fato, e sim uma relação 
esporádica e casual que visa ao prazer (Psicologia: Ciência e Profissão, 2012, 32(1), 112-125). Tal 
cenário demonstra notável transformação no estabelecimento de vínculos e nos rompimentos 
amorosos, os quais produzem, no geral, sofrimentos e frustrações. Sendo assim, a relevância do 
presente trabalho encontra-se na importância de buscar compreender a partir do panorama social 
atual, as novas configurações amorosas em jovens e como vivem os rompimentos 
amorosos. Investigar como os jovens enfrentam, vivem e compreendem os rompimentos 
amorosos em suas experiências de vida na atualidade. Conhecer os fatores aos quais os jovens 
atribuem as separações amorosas e as frustrações decorrentes de tais vivências. A amostra 
contempla seis jovens universitários, entre 18 e 21 anos, homens e mulheres, que já tenham 
vivenciado algum tipo de rompimento amoroso. Serão realizadas entrevistas individuais, semi-
dirigidas, com cada jovem. No momento, estamos no início da coleta de dados. Posteriormente, 
durante a realização da análise das entrevistas, o conteúdo será dividido em categorias escolhidas 
de acordo com a análise, e estudadas a partir da teoria psicanalítica. O projeto de pesquisa foi 
aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), que é referente ao protocolo: 
56700616.6.0000.5401.       Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP.     
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A ADOLESCÊNCIA SOB O ASPECTO DA REEDIÇÃO EDÍPICA  
 

JOSÉ CÁSSIO SIQUEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SOLANGE M S ROLIM DE MOURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A psicanálise é um valioso instrumento para a compreensão e a intervenção nos sofrimentos 
psíquicos em todas as etapas do ciclo vital, incluindo a adolescência. Partindo da singularidade de 
cada ser humano e destacando que este é um ser complexo, podemos fazer a articulação entre os 
diversos modos de sofrimento na adolescência com as transformações impostas pela atualidade. A 
reedição do conflito edípico é um ponto essencial na adolescência, marcando de forma 
permanente esse momento da vida. Diante da reedição da conflitiva edípica, torna-se 
indispensável a renúncia, por parte do sujeito, dos objetos iniciais de amor e a necessidade de 
encontrar modelos novos de identificação após as desidealizações, possibilitando maior 
autonomia e maturidade nas escolhas. A reedição do Complexo de Édipo gera reordenação 
pulsional no sujeito; prevalece o caráter genital, diferenciando a posição masculina da feminina. 
Na medida que a promessa edípica não se cumpre, é abalada a relação com o outro e outras 
referências são almejadas. O conceito de castração, em Psicanálise, tem o sentido de organizador 
do psiquismo que busca dar conta de temas limites como constatação e aceitação da finitude e 
incompletude humana, abrindo o registro da falta, criando condições para o espaço do desejo.  A 
partir de uma experiência em estágio supervisionado e das observações da clínica analítica, 
buscou-se refletir sobre a possibilidade do método psicanalítico, através do trabalho terapêutico, 
ajudar os pacientes que se encontram no período da adolescência na reconstrução de seu mundo 
interno em condições favoráveis produzidas pela clínica.         UNOESTE - Universidade do Oeste 
Paulista O presente trabalho originou-se da prática de Estágio Supervisionado em Processos 
Clínicos do curso de Psicologia, através da reflexão sobre o processo psicoterápico e do transcurso 
de uma psicoterapia de orientação analítica.  A adolescência traz como tarefa a aceitação da 
castração, para que o sujeito ingresse no mundo adulto, onde o aspecto solitário torna-se o meio 
pelo qual o sujeito abrir-se-á aos diversos investimentos no campo exogâmico. No setting 
analítico, percebeu-se a necessidade dos pacientes de um continente adequado para depositar 
suas necessidades, desejos e ansiedades, sendo função do analista contê-los por algum tempo e 
devolvê-los quando o paciente tiver condições de resgatá-los.    

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1637 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

RELATOS DE EXPERIÊNCIA  

A AGRESSIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA PERSPECTIVA WINICOTIANA ......... 1640 

A FORMAÇÃO DOCENTE E AS MÚLTIPLAS DETERMINAÇÕES DO PROCESSO EDUCATIVO: UM 
RELATO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR ............................................................................ 1641 

A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA NO DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DAS 
DEMÊNCIAS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA ................................................................................... 1642 

A IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA DE VIDA DE ADOLESCENTES ACOLHIDOS ..................................... 1643 

A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR COM SIMULAÇÃO E REALIDADE VIRTUAL EM PSICOLOGIA ..... 1644 

A PSICOLOGIA APLICADA AO CONTEXTO DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E 
ADOLESCENTES: TRABALHANDO COM MÃES- SOCIAIS ................................................................. 1645 

A PSICOLOGIA DO ESPORTE E O TREINAMENTO PSICOLÓGICO NO BASQUETE: RELATO DE ESTÁGIO 
À LUZ DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL ............................................................................... 1646 

A PSICOLOGIA DO ESPORTE NAS ARTES MARCIAIS E A TEORIA DA ATIVIDADE: RELATOS DE UMA 
EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO .............................................................................................................. 1647 

A PSICOLOGIA ESCOLAR E O TRABALHO DE INCLUSÃO EM UMA ESCOLA PARTICULAR DO INTERIOR 
DO OESTE PAULISTA ....................................................................................................................... 1648 

A QUALIDADE DE VIDA NO MEIO ORGANIZACIONAL: A INSERÇÃO DA GINÁSTICA LABORAL ...... 1649 

A RELAÇÃO ENTRE ENSINO E DESENVOLVIMENTO PSIQUICO NA ADOLESCÊNCIA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR ................................................................... 1650 

A RELEVÂNCIA DOS TESTES PSICOLÓGICOS NO PROCESSO SELETIVO .......................................... 1651 

A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: DESVELANDO AS 
PRÁTICAS A PARTIR DE UM ESTÁGIO EM PSICOLOGIA INSTITUCIONAL ....................................... 1652 

ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI E AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: UMA VISÃO A PARTIR 
DO ESTÁGIO EM PSICOLOGIA INSTITUCIONAL .............................................................................. 1653 

AGRESSIVIDADE INFANTIL: O PAPEL FAMILIAR NA CONTENÇÃO DOS IMPULSOS AGRESSIVOS ... 1654 

ANÁLISE INFANTIL E INIBIÇÃO INTELECTUAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA ....................................... 1655 

BEM-ESTAR SUBJETIVO DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS
 ........................................................................................................................................................ 1656 

BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO ORGANIZACIONAL ...................................................................... 1657 

BRINQUEDOTECA HOSPITALAR: A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR PARA CRIANÇAS HOSPITALIZADAS
 ........................................................................................................................................................ 1658 

CARACTERIZAÇÃO DE PACIENTES COM MEDO DE DIRIGIR ATENDIDOS NA CLÍNICA ESCOLA DE 
PSICOLOGIA DA UNOESTE .............................................................................................................. 1659 

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL À EDUCAÇÃO ESCOLAR INFANTIL: UM 
RELATO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA ESCOLAR.............................................. 1660 

CULPA E COMPORTAMENTOS IMPULSIVOS E AGRESSIVOS: UMA REFLEXÃO A PARTIR DO ESTUDO 
DAS PULSOES.................................................................................................................................. 1661 

DA VULNERABILIDADE SOCIAL A AUTONOMIA. O ARTESANATO COMO FONTE DE 
EMPODERAMENTO DE MULHERES ASSISTIDAS NO CRAS DE PANORAMA-SP .............................. 1662 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1638 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

DESENVOLVIMENTO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL E ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO COM GRUPOS ........................................................................................................ 1663 

DESPERSONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS NO CONTEXTO HOSPITALAR ............................................... 1664 

DIÁLOGO ENTRE A CRIANÇA AUTISTA E A FAMÍLIA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES. ...................... 1665 

ENTREVISTA DE DESLIGAMENTO: UMA FERRAMENTA DE GESTÃO DE RH ................................... 1666 

ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO: UMA FERRAMENTA NO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESSOAL ...... 1667 

" FACEBOOK": A TECNOLOGIA ENQUANTO FONTE DE ISOLAMENTO SOCIAL ENTRE ADOLESCENTES
 ........................................................................................................................................................ 1668 

GRUPO OPERATIVO COM MÃES DOS USUÁRIOS DA APAE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO .......................................................................................................................... 1669 

IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO COM MULHERES MASTECTOMIZADAS ........... 1670 

INICIAÇÃO ESPORTIVA E DESENVOLVIMENTO HUMANO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA DO ESPORTE .......................................................................... 1671 

INTEERVENÇOES GRUPAIS EM PSICOLOGIA POSITIVA COM ADOLESCENTES ............................... 1672 

LIGA ACADÊMICA DE PSICOLOGIA COMO FERRAMENTA IMPORTANTE NA FORMAÇÃO DO FUTURO 
PSICÓLOGO .................................................................................................................................... 1673 

MULHERES EX-DEPENDENTES QUÍMICAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM INSTITUIÇÃO DE 
RECUPERAÇÃO ............................................................................................................................... 1674 

MULTICAUSALIDADE NAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM ESCOLARES: ANÁLISE CRÍTICA A 
PARTIR DA REALIZAÇÃO DE UM ESTÁGIO EM PSICOLOGIA INSTITUCIONAL ................................ 1675 

NÍVEIS DE ESTRESSE EM UMA POPULAÇÃO ATENDIDA EM UM PROGRAMA DE EXTENSÃO PELA 
LIGA ACADÊMICA DE PSICOLOGIA DA SAÚDE ............................................................................... 1676 

O AMBIENTE COMO ESCOLA: O COTIDIANO DE JOVENS ESTUDANTES E SUA INTEGRAÇÃO COM O 
AMBIENTE URBANO ....................................................................................................................... 1677 

O CORPO FALA: A FIBROMIALGIA COMO SINTOMA ...................................................................... 1678 

O SILÊNCIO NA CLÍNICA PSICANALÍTICA NA PERSPECTIVA WINNICOTTIANA ............................... 1679 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COM ALUNOS DA REDE PÚBLICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA ... 1680 

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COM ESTUDANTES DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO ................... 1681 

OS DESAFIOS DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO ............................................................................. 1682 

OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EMERGENCISTAS FRENTE A MORTE DO PACIENTE: REAÇÕES 
E SENTIMENTOS ............................................................................................................................. 1683 

POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÕES DA PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES ................................. 1684 

PRÁTICA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA ESCOLAR: CONTRIBUIÇÕES DA 
PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL À FORMAÇÃO DE PROFESSORES. ......................................... 1685 

PROCESSO DE ENTREVISTA E SELEÇÃO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. ............... 1686 

PROCESSO DE RECUTAMENTO INTERNO EM SETOR SUCROALCOOLEIRO E ENERGÉTICO ........... 1687 

PROCESSO DE SELEÇÃO COM MENOR APRENDIZ.......................................................................... 1688 

PROCESSO DE SELEÇÃO DE LÍDERES .............................................................................................. 1689 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1639 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

PROJETO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO A COMUNIDADE SURDA NA CIDADE DE DRACENA.. 1690 

PROMOÇÃO DE BEM ESTAR NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL: AÇÕES EM DATAS 
COMEMORATIVAS .......................................................................................................................... 1691 

PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL EM TRABALHADORES NA SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO A 
ACIDENTES DE TRABALHO ............................................................................................................. 1692 

RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL ..................................................................................... 1693 

REFLEXÕES A PARTIR DE ENTREVISTAS COM IDOSOS NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA POSITIVA
 ........................................................................................................................................................ 1694 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS E HABILIDADES SOCIAIS NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS ............................................................................................................................ 1695 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE COORDENAÇÃO DE GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA MULHERES 
JOVENS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. .................................................... 1696 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO DESENVOLVIDO NA ÁREA DE PSICOLOGIA ESCOLAR. ...... 1697 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS EM PSICOLOGIA EM UMA INSTITUIÇÃO SOCIAL ....... 1698 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA JUNTO A UM GRUPO SOCIOEDUCATIVO DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM INSTITUIÇÃO DE PREVENÇÃO À AIDS. .............................................. 1699 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE, TRABALHO E EDUCAÇÃO EM 
CLÍNICA DE REPOUSO DE IDOSOS. ................................................................................................. 1700 

RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM GRUPO DE ADOLESCENTES ...................................................... 1701 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO NA ÁREA DE INSTITUIÇÃO DE PSICOLOGIA INSTITUCIONAL
 ........................................................................................................................................................ 1702 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO NA ÁREA DE PROCESSOS CLÍNICOS. TEMA: A PRESENÇA DA 
MELANCOLIA .................................................................................................................................. 1703 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA COM GRUPOS EM UM 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ............................................................................................ 1704 

RELATO DE EXPERIÊNCIA EM PSICOLOGIA ESCOLAR ..................................................................... 1705 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: A PSICOLOGIA WINNICOTTIANA NA ESCOLA ....................................... 1706 

RELATO DE EXPERIÊNCIA: UM ESPAÇO PARA CUIDAR DE QUEM CUIDA ...................................... 1707 

ROTATIVIDADE- ESTRATEGIAS DE NOVAS FERRAMENTAS PARA MELHORIA ................................ 1708 

SOMATIZAÇÃO E ANGUSTIA NA PERSPECTIVA WINICCOTTIANA .................................................. 1709 

TDAH : UM OLHAR DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ......................................................................... 1710 

TREINAMENTO PARA FISCAIS DE FRENTE DE CAIXA EM UMA REDE DE SUPERMERCADOS ......... 1711 

TREINAMENTO PSICOLÓGICO NO ATLETISMO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM 
PSICOLOGIA DO ESPORTE .............................................................................................................. 1712 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR À LUZ DA PSICOLOGIA 
HISTÓRICO-CULTURAL ................................................................................................................... 1713 

  



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1640 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

Psicologia    

 
 

A AGRESSIVIDADE NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL: UMA PERSPECTIVA WINICOTIANA 
 

SOLANGE M S ROLIM DE MOURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JACQUELINE SANTOS PINHEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Através da brincadeira a criança aprende gradualmente a dominar a realidade, a construir uma 
ponte entre o familiar e o desconhecido, e assim aprende a interagir com as pessoas e com os 
objetos. Durante a brincadeira infantil é frequente que se observem comportamentos agressivos, 
dirigidos ao outro ou aos objetos, ou mesmo comportamentos considerados auto-agressivos. A 
agressividade é inerente à constituição do ser humano, entretanto o modo e as razões de a 
agressividade se destacar, gerando a delinquência e o comportamento anti-social, requerem 
maior reflexão, sendo que esses processos se iniciam precocemente e estão ligados ao 
desenvolvimento infantil.A agressividade se manifesta às vezes de forma plena, e requer um 
objeto para enfrentar, em outros casos não se manifesta abertamente, permanecendo latente. 
Algumas crianças tendem para a agressividade e outras podem não revelar claramente sintomas 
de agressividade, depende da forma como cada uma lida com suas cargas de impulsos 
agressivos.  O objetivo deste estudo é a investigação da importância da agressividade no 
desenvolvimento da criança a partir da teoria psicanalítica, particularmente segundo o referencial 
winnicotiano, articulando a teoria psicanalítica com a prática clínica. Esta se originou da prática de 
estágio supervisionado em processos clínicos de um curso de Psicologia.     Diante disso, podemos 
concluir que a agressividade está presente desde cedo no desenvolvimento infantil, é inata ao 
indivíduo e não deve ser tratada como um distúrbio do comportamento. A agressividade tem um 
movimento que pode ser contrário à violência e inscreve-se dentro do próprio processo de 
construção da subjetividade, uma vez que seu movimento ajuda a organizar o labirinto 
identificatório de cada sujeito. Além disso, o comportamento agressivo requer um ambiente em 
condições de conter e sobreviver aos ataques do sujeito, e que possa ainda receber as 
contribuições do indivíduo em desenvolvimento, de modo que a agressividade possa ser 
experienciada como potência.     A partir dos atendimentos e observações realizados procurou-se 
compreender e descrever a realidade vivenciada pelo paciente no que diz respeito ao lugar e à 
função dos sintomas de agressividade no seu cotidiano e desenvolvimento. O trabalho 
psicanalítico com crianças permite ao psicanalista acompanhar os entraves da constituição 
subjetiva, as dores do crescimento, as experiências de frustrações,e as feridas psíquicas que vão se 
formando ao longo do desenvolvimento.     
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Este trabalho refere-se à experiência de estágio supervisionado em Psicologia Escolar do curso de 
Psicologia da UNOESTE, em uma escola estadual do município de Mirante do Paranapanema, SP. 
Com base nos pressupostos da psicologia histórico-cultural, busca a superação de concepções 
organicistas que defendem a medicalização escolar e reduzirem os problemas de aprendizagem 
aos substratos biológicos do aluno. Sem, contudo, discutir o processo de escolarização em sua 
totalidade. O objetivo geral desta prática de estágio é promover a formação docente sobre os 
processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento humano.     Os encontros estão 
possibilitando a ampliação do conhecimento do processo educativo, sendo possível compreender 
o funcionamento escolar, o trabalho docente, a gestão e as políticas educacionais. Além disso, 
vem sendo possível desmistificar alguns temas que circundam o ambiente escolar, também 
analisar o sistema educacional vigente e as possibilidades de atuação do professor. A fim de se 
evitar o psicologismo no contexto escolar, esta prática de estágio supervisionado considera que a 
psicologia histórico-cultural não é uma pedagogia, portanto, utiliza os aportes teóricos da 
pedagogia histórico-crítica como mediação entre a referida abordagem psicológica e a escola. Com 
isso, é possível estabelecer uma relação mais próxima ao contexto educacional, articulando os 
compêndios das teorias pedagógicas, a discussão sobre o currículo escolar, o tema do fracasso 
escolar, o trabalho educativo e o desenvolvimento psíquico daí resultante.     Os encontros 
acontecem semanalmente na reunião de ATPC da escola. Os temas abordados até o momento 
foram estes: o papel do psicólogo escolar junto aos agentes escolares; a relação entre ensino, 
aprendizagem e desenvolvimento psíquico, enfocando a especificidade da educação escolar como 
a transmissora dos conhecimentos sistematizados que engendrarão o desenvolvimento psíquico 
em suas máximas possibilidades e; a concepção histórico-cultural do Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH) como aporte teórico à superação das visões organicistas sobre 
esse fenômeno e o papel do trabalho educativo.    
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JOSELENE LOPES ALVIM - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O envelhecimento acelerado da população, e consequentemente uma perspectiva melhor do 
curso de vida, assume maior expressão principalmente quanto aos esforços para propiciar 
ascensão da qualidade de vida para esta categoria etária, uma vez que tal crescimento acompanha 
também o aumento do número das doenças mais comuns na velhice. Neste contexto, assumem 
grande relevância as demências, que podem ser classificadas em degenerativas e não 
degenerativas. Dentre os diversos tipos de demência, a Doença de Alzheimer (DA) é a mais 
frequente na população idosa brasileira e o diagnóstico diferencial é de suma importância uma vez 
que há outras doenças que, apesar do déficit cognitivo e perda funcional, podem não apresentar 
alteração da memória, o que dificulta um prognóstico adequado. Neste sentido, a avaliação 
neuropsicológica, ciência que estuda a relação entre o cérebro e o comportamento assume 
importância uma vez que a mesma auxilia no diagnóstico diferencial realizando uma investigação 
minuciosa das funções cognitivas, sociais, emocionais do indivíduo.  O objetivo deste estudo foi 
enfatizar a importância da avaliação neuropsicológica para o diagnóstico diferencial das 
demências, onde foi atendida uma paciente, 84 anos, sexo feminino com hipótese diagnóstica de 
demência.    Em conclusão, quanto mais cedo identificar através da avaliação neuropsicológica as 
áreas que estão preservadas ou comprometidas possibilita a intervenção adequada e, 
consequentemente, uma melhor qualidade de vida para o paciente e seus familiares reduzindo a 
sobrecarga física, psíquica, social e emocional dos mesmos.      Para a coleta de dados, na avaliação 
clínica e neuropsicológica, foram empregados vários instrumentos para cada habilidade cognitiva 
distribuídos em testes padronizados e não padronizados. Através da avaliação neuropsicológica é 
possível determinar a presença de disfunções cognitivas, as alterações de comportamento, o nível 
atual de funcionamento que um paciente com DA apresenta, objetivando uma estimativa sobre o 
prognóstico da doença, contribuindo para o planejamento de condutas para manutenção das 
habilidades que tiveram menor prejuízo em função da DA ou trabalhar as funções cognitivas não 
prejudicadas. Quer seja pequenas alterações destas funções ou a estabilização das mesmas 
significam grande benefício para os pacientes com a D.A. Além dos testes é importante uma 
interpretação cuidadosa dos resultados juntamente com o meio que o individuo está inserido e 
sua história pessoal.     
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a adolescência é definida pela fase de 
desenvolvimento que se inicia aos 10 anos até os 20, mas no Brasil a fase é definida entre e 12 e 
18 anos de idade, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente. É nesta época da vida que 
ocorrem mudanças de grande peso, fazendo com que o adolescente em questão, abandone a 
infância e tudo que ela carrega, deixando a inocência para começar a ter maiores 
responsabilidades, preparando-se para ser um adulto. Entretanto quando família ou responsáveis 
se encontram impossibilitados de cumprir a função de cuidado e proteção, faz-se necessário a 
medida de proteção de acolhimento institucional prevista no artigo 98 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA,1990). Quanto esta medida ocorre nesta fase da adolescência, é importante que 
haja o respeito à história anterior ao acolhimento (recordações, saudades e hábitos) e ao direito 
do adolescente ser ouvido (sonhos e desejos, frustrações e medos) e de ter acesso a verdade 
(motivo do acolhimento e situação social). Através do Projeto Fazendo Minha História, é possível 
proporcionar a esses adolescentes um espaço privilegiado para se expressar e elaborar os 
momentos que vivem, refletir e experimentar novos modos de se comportar e de se relacionar.   A 
relação entre adolescente e colaborador deve ser construída de forma próxima e significativa, 
onde a cada encontro o colaborador possa proporcionar e ajudar o adolescente a se sentir 
confortável e seguro para usar daquele espaço para falar dos temas que mais cercam sua vida 
como projetos futuros, sonhos, medos, relações afetivas, sexualidade.     Observamos que 
gradativamente os adolescentes se apropriam de sua própria história, aproveitam a oportunidade 
dos encontros e acabam se envolvendo significativamente nos encontros a ponto de registrarem 
momentos singulares de sua vida, o que contribui para a percepção e compreensão do 
acolhimento como um momento de proteção e cuidado.      A mediação da leitura é a técnica 
utilizada com os adolescentes para sensibiliza-los a reconhecer a importância de sua história de 
vida e registra-la na forma de um álbum. Uma forma de lidar com isso, é possuir uma ampla gama 
de títulos variados, até mesmo livros que sejam para crianças pequenas, com muitas ilustrações.     
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Atualmente um dos temas mais estudados é a contribuição da realidade virtual na formação de 
profissionais da área da saúde. O uso de simulação virtual permite que o aluno, ainda em 
formação, treine situações cotidianas e/ou raras de atendimento, identifique quais 
comportamentos dentro de um atendimento de qualidade estão positivos e quais ainda precisam 
ser trabalhados para melhor desenvolver sua postura profissional, além de reter melhor o 
conhecimento. No curso de Psicologia, o momento em que os alunos se deparam com a prática 
inicial supervisionada, é na triagem, no 6º semestre do curso na Unoeste. As experiências 
relatadas pelos alunos e que corroboram a literatura, tendem a estar voltadas para ansiedade, 
medo de errar e/ou esquecer como tomar determinada conduta, sentimento de despreparo por 
parte dos discentes, entre outros. Tratou-se da importância dos cursos de Psicologia trabalharem 
com realidade virtual/simulação dentro de uma Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde no interior 
do Oeste Paulista.    Foi possível identificar através dos achados em literatura e pela própria 
observação dos estudantes da Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde, que simular os conteúdos 
teóricos aprendidos proporcionaram uma maior segurança nos alunos em simulações seguintes e 
alguns até em atendimento real. Essa prática é fundamental dentro de um curso de Psicologia, 
onde o paciente atendido está, na maioria das vezes, em uma situação vulnerável de saúde, diante 
de estagiários iniciantes numa clínica-escola. Com essa ferramenta pode-se ampliar o repertório 
comportamental de atendimento dos alunos, melhor preparando-os para a atuação prática 
real.     Nos anos de 2015 e 2016 os alunos membros de uma liga acadêmica foram expostos a essa 
nova modalidade de ensino, o que possibilitou o treino e discussão de aspectos comportamentais 
referentes à: más notícias, atendimento domiciliar em casos saúde mental e primeiros socorros. 
Inicialmente os alunos mostraram-se ansiosos, porém, nas discussões pós-cenário (Debriefing), 
conseguiram auto avaliar suas condutas e através do feedback identificar os pontos que ainda 
precisavam ser trabalhados, sem oferecer riscos à vida de qualquer paciente, o que confortou 
muitos dos participantes, de acordo com os relatos dos mesmos para a coordenação.    
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A profissão de mãe social tem seu surgimento após a segunda guerra mundial na Áustria e seu 
papel estava relacionado com a pessoa que cuidaria da criança, proporcionaria segurança, amor e 
estabilidade. (TOMÁS, VECTORE, 2012). Os estudos realizados nos contextos de acolhimento 
institucional de crianças e adolescentes (vulgo abrigos) têm ênfase muito grande nos acolhidos e 
pouca para os demais atores envolvidos, em especial as mães-sociais, o que explicita a 
necessidade de trabalho com este público. (TEIXEIRA, VILLACHAN-LYRA, 2015; TOMÁS e VECTORE, 
2012). Outra questão, apontada por Azor e Vectore, (2008) é que a maioria dos acolhidos foram 
institucionalizados antes dos 6 anos de idade, reforçando a importância do trabalho destes 
profissionais que acabam promovendo o desenvolvimento global das crianças/adolescentes. O 
presente trabalho tem como objetivo descrever a experiência do Estágio Supervisionado em 
Promoção de Saúde Trabalho e Educação realizado com mães-sociais de uma instituição de 
acolhimento no interior do estado de São Paulo.    Foi possível identificar ao longo do período de 
estágio que esses profissionais possuem um repertório comportamental restrito, histórias de vidas 
marcadas por acontecimentos aversivos. Tais profissionais necessitam de um olhar mais integrado, 
pois apresentam sintomatologia significativa de estresse ocupacional/ ansiedade. Precisam de 
espaço para desenvolvimento interpessoal para o trabalho em equipe nas casas-lares, orientação 
quanto a questões de desenvolvimento global Infanto-juvenil para responder melhor ao 
funcionamento das crianças/adolescentes. Um espaço pra escuta, visto que a grande maioria não 
se sente segura em seu ambiente de trabalho devido as ameaças que recebem dos acolhidos, 
além do estresse que a própria atividade de exercer o papel de pai/ mãe de alguém que não é de 
fato seu filho implica.     Foram realizadas: entrevistas, consulta à documentos da instituição, 
observação, visita as casas-lares, diagnóstico institucional e formulação de um projeto interventivo 
visando promover saúde mental nas mães sociais e um espaço para construírem um 
funcionamento em comum para o papel que desempenham na instituição. Posteriormente foram 
realizados encontros grupais e individuais com as mães-sociais, baseadas no modelo analítico- 
comportamental, trabalhando questões relacionadas às dificuldades e possibilidades do trabalho 
que desempenham, ansiedade, depressão, resiliência e direitos regulamentados da profissão (Lei 
7644/1987).    

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1646 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

Psicologia    

 
 

A PSICOLOGIA DO ESPORTE E O TREINAMENTO PSICOLÓGICO NO BASQUETE: RELATO DE ESTÁGIO 
À LUZ DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL 

 
VINÍCIUS WILLIAN DA COSTA BRANQUINHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Este trabalho refere-se ao Estágio Supervisionado Específico em Promoção de Saúde, Trabalho e 
Educação, do curso de Psicologia da UNOESTE, com ênfase em Psicologia do Esporte. Com base 
nos aportes teóricos da psicologia histórico-cultural, parte dos pressupostos de que o psiquismo 
humano é uma representação mental da realidade formada a partir de um sistema funcional 
complexo, constituído por funções psicológicas tais como a sensação, percepção, atenção, 
memória, linguagem, pensamento, imaginação, sentimento e emoções. A relevância desta prática 
de estágio supervisionado pauta-se na ideia de que a psicologia do esporte deve criar condições 
concretas para que tais funções se desenvolvam em suas máximas possibilidades, pois entende 
que não há desenvolvimento de funções psicológicas fora das atividades que as engendram.  Os 
objetivos deste estágio é a inserção do estudante no contexto de atuação da psicologia do 
esporte, bem como a criação de um programa de treinamento psicológico em uma equipe de 
basquete.     Todas as atividades desenvolvidas neste contexto buscam a maximização do atleta 
dentro de quadra. A psicologia do esporte é nova dentro do contexto psicológico e ainda é 
caracterizada por muitos preconceitos. Nesse aspecto, há a necessidade da inserção de 
profissionais nessa área, tanto para o fomento de pesquisas como na atuação. Até o momento 
deste trabalho verificou-se a aceitação dos atletas e da comissão técnica, o que tem facilitado a 
atuação do estagiário.     Esta prática de estágio supervisionado é realizada semanalmente com um 
time amador de basquete, vinculado à Secretaria de Esportes de um município localizado no 
interior do Oeste Paulista. A atuação do estagiário se caracteriza no âmbito do alto rendimento 
que, por meio de atividades em grupo e individual, tem criado um programa de treinamento 
psicológico que visa o desenvolvimento dos processos psicológicos de adolescentes atletas e do 
treinador. O trabalho constitui oficinas, dinâmicas, reflexões e atendimentos em horários 
estabelecidos, além de intervenções durante o treinamento técnico, no qual é possível colocar em 
prática o que se tem trabalhado no treinamento psicológico, buscando daí, a superação dessa 
dicotomia.    
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A PSICOLOGIA DO ESPORTE NAS ARTES MARCIAIS E A TEORIA DA ATIVIDADE: RELATOS DE UMA 
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GREYCIELE RIBEIRO DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O presente trabalho refere-se a uma atividade de Estágio Supervisionado Específico em Promoção 
de Saúde, Trabalho e Educação, do curso de Psicologia da UNOESTE, com ênfase na área da 
Psicologia do Esporte. Com base nos aportes teóricos da psicologia histórico-cultural, 
notadamente a partir das contribuições da Teoria da Atividade, realiza-se uma intervenção em 
uma academia de Kung Fu, ligada à Secretaria Municipal de Esportes de Presidente Prudente 
(SEMEPP). Este trabalho justifica-se por sua relevância na promoção de um treinamento 
psicológico com vista ao desenvolvimento das funções psíquicas, tais como a sensação, percepção, 
atenção, memória, linguagem, pensamento, imaginação, sentimento e emoções. Compreende-se 
que tais funções não se desenvolvem naturalmente, mas sim, nas atividades que as 
requeiram. Além de capacitar o discente na aplicabilidade teórica ao campo de estágio, este 
trabalho tem como objetivo criar um programa de treinamento psicológico com treinadora e com 
os atletas de Kung Fu Wushu.    Os pressupostos da Teoria da Atividade envolvem a noção de que 
o ser humano deve orientar-se por objetivos, agindo de forma intencional, por meio de ações 
planejadas, aspectos estes tão caros às artes marciais. Destarte, até o presente momento, pode-se 
observar uma boa adesão ao trabalho da Psicologia do Esporte, tanto pela treinadora, como pelos 
atletas. A treinadora tem utilizado nos planos de suas aulas e treinamentos, os aportes teóricos da 
psicologia, bem como criado demandas para o trabalho da psicologia do esporte.     A prática de 
estágio supervisionado é realizada semanalmente com a treinadora e com vinte atletas que 
compõem uma turma multisseriada com idades entre 6 e 44 anos. O treinamento psicológico com 
esses atletas tem buscado o desenvolvimento do autodomínio da conduta, envolvendo atividades 
que engendram comportamentos voluntários, orientados por motivos e fins a serem alcançados. 
Esse modo de funcionamento psíquico é a base das funções psicológicas especificamente 
humanas.     
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A PSICOLOGIA ESCOLAR E O TRABALHO DE INCLUSÃO EM UMA ESCOLA PARTICULAR DO INTERIOR 
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REGINA LUCIA MEIRELLES GONÇALVES ITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

THAIS ELIAS PESSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente trabalho se trata de um relato de experiência de estágio na área de Psicologia escolar, 
realizado em uma escola particular de ensino infantil e fundamental do interior do Oeste Paulista, 
buscando desenvolver o papel do psicólogo no contexto escolar e conhecer suas possibilidades de 
atuação com foco na inclusão escolar. O trabalho é realizado com crianças de 7 a 11 anos que 
apresentam necessidades especiais ( autismo e síndrome de down) tendo como referência a 
técnica psicanalítica. São realizadas atividades lúdicas que visam à construção subjetiva, através de 
jogos que requerem a capacidade simbólica e a interação social. Assim, a criança pode 
desenvolver novas possibilidades de interagir com o mundo interno e com o mundo externo. Ao 
brincar a criança desloca para o exterior seus medos e angústias.    O trabalho não está concluído 
até o momento, porém já se observa uma capacidade das crianças de interação entre elas e com 
outros alunos e também observa-se que é necessário a transformação do sistema de ensino no 
todo pois para que haja a escola inclusiva de forma plena, se faz necessário professores 
experientes, eficientes, preparados, política participativa por parte da escola e uma cultura 
inclusiva. (CORNÉLIO e SILVA, 2009)     Pode-se observar que a inclusão gera um impacto na escola 
como um todo, e impõe novos desafios para lidar com a diversidade da clientela. O Psicólogo 
escolar tem um papel fundamental na escola inclusiva. Ele possibilita o enfrentamento das 
barreiras presentes no cotidiano escolar e assim dispara reflexões que podem ajudar na 
construção de um projeto pedagógico inclusivo com a participação de pais, professores e alunos.    
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A QUALIDADE DE VIDA NO MEIO ORGANIZACIONAL: A INSERÇÃO DA GINÁSTICA LABORAL. 
 

CAMILA TIEMI KASHIURA BORBA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSILÉIA CÍNTIA FABIAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O presente trabalho foi elaborado para executar as atividades do Estágio em Promoção de Saúde, 
Trabalho e Educação, dentro de uma Consultoria de Gestão de Pessoas. O intuito do mesmo é 
discorrer sobre a Psicologia Organizacional e do Trabalho, relacionar com o estresse envolvido na 
rotina empresarial e como a ginástica laboral pode contribuir para o melhor desempenho dos 
colaboradores. Uns dos principais responsáveis pela queda de produtividade e insatisfação dos 
funcionários de uma empresa são a sobrecarga emocional e a carga excessiva de trabalho, que 
dificultam a possibilidade de ter tempo para o lazer e a disposição para a prática física. A inclusão 
da ginastica laboral dentro da rotina da consultoria é justamente para modificar o cenário atual, 
onde os colaboradores encontram-se desanimados e muito estressados, portanto o objetivo é 
promover a diminuição do nível de estresse e tensões acumuladas, melhorar o ânimo de todos no 
ambiente de trabalho, estimular a prática física fora da empresa e consequentemente melhorar a 
qualidade de vida pessoal e profissional de todos os envolvidos.    Não é possível descrever a 
conclusão do projeto, já que o mesmo ainda está ocorrendo e assim permanecerá até o final do 
semestre, já que o objetivo é que a prática física seja feita o máximo possível dentro da empresa. 
Porém, até o presente momento, podemos concluir que existe a necessidade dentro da empresa, 
já que a mesma foi solicitada pelos próprios colaboradores.      O intuito é que pela falta de tempo 
de todos os envolvidos no projeto, a atividade física seja algo presente em algum período do dia. O 
método utilizado para iniciar o projeto foi a aplicação de um questionário com todos os 6 
colaboradores, onde responderam perguntas sobre os problemas físicos que possuem, nível de 
satisfação com o trabalho e as atividades físicas que praticam ou não. A próxima etapa do projeto 
será o início efetivo da pratica física, que acontece no mês de Agosto, onde um profissional da 
área de Educação Física irá aplicar a ginastica laboral no segundo semestre de 2016, no período de 
2 vezes ao dia em 2 dias da semana, com o tempo de 15 minutos por atividade. A intenção é que 
os dias combinados para a ação abranja o máximo possível de colaboradores e que tenha efeito 
durante toda a semana, por isso foram escolhidos dias espaçados, sendo estes segunda e quinta 
feira, nos períodos da manhã e da tarde. Será possível obter a conclusão total do trabalho ao final 
de todos os encontros.    
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A RELAÇÃO ENTRE ENSINO E DESENVOLVIMENTO PSIQUICO NA ADOLESCÊNCIA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR 

 
ISABELA MARIA DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARISSA FERNANDA DE CARVALHO BEZERRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A partir de uma experiência de estagio supervisionado em psicologia escolar, vinculado ao curso 
de psicologia da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), este trabalho refere-se a um projeto 
de intervenção realizado numa escola estadual situada no município de Presidente Prudente-SP, 
que visa a participação da psicologia no processo de ensino, possibilitando o desenvolvimento da 
autoconsciência e da inteligibilidade do real por meio da transmissão-assimilação do 
conhecimento sistematizado. Para subsidiar as atividades desenvolvidas são utilizados os 
pressupostos da Psicologia Histórico-Cultural, que entende a educação escolar como fonte de 
desenvolvimento do pensamento por conceitos, quando o trabalho educativo é pautado na 
socialização e apropriação dos conteúdos sistematizados, ou seja, das objetivações genéricas não 
cotidianas como a ciência, a arte e a filosofia. Tal teoria também mostra a importância de 
entender a adolescência como idade de transição onde há a possibilidade do desenvolvimento das 
funções psíquicas superiores. O objetivo deste estágio supervisionado é desenvolver ações que 
contribuam para humanização, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento por 
conceitos dos adolescentes e a capacidade de condução de vida, evidenciando a necessidade do 
conhecimento científico, artístico e filosófico para os adolescentes escolares. Também inclui como 
objetivo ampliar o conhecimento dos professores quanto à concepção histórico-cultural sobre a 
adolescência e as contribuições da psicologia para o processo de ensino e aprendizagem.     Até o 
presente momento constata-se que o trabalho realizado pela psicologia escolar tem contribuído 
para a formação dos adolescentes, no que se refere à compreensão das disciplinas escolares como 
mediações para a condução da vida cotidiana.     As atividades são realizadas semanalmente com 
alunos de uma sala de 9º ano do ensino fundamental II. Por meio de discussão e atividades 
práticas, abordam-se temas tais como a importância das disciplinas escolares para a formação da 
concepção de mundo dos adolescentes, bem como a necessidade de construção de objetivos e 
planejamento de vida.     
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A RELEVÂNCIA DOS TESTES PSICOLÓGICOS NO PROCESSO SELETIVO.  
 

ANA MARIA RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
THAÍS PEREIRA SILVÉRIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O processo seletivo é composto em média por cinco etapas, sendo elas o recrutamento por meio 
de divulgação da vaga, análise de currículos, entrevista, avaliação psicológica e contratação. 
Algumas empresas ainda incluem entrevistas com encarregados dos setores específicos antes da 
entrega da documentação para contratação. O teste psicológico é um instrumento que visa medir, 
de forma objetiva e padronizada, um determinado construto, utilizando para tanto uma amostra 
representativa dos itens que compõem o domínio de tal construto (Anastasi & Urbina, 2000). Vale 
ressaltar que os testes são de uso exclusivo do psicólogo. A utilização desses testes no processo, 
tem como objetivo filtrar melhor os candidatos com o perfil mais adequado para determinada 
vaga, podendo realizar um prognóstico do desempenho do possível novo funcionário. Podendo 
evitar um numero crescente de absenteísmo e rotatividade dentro da empresa.    Com o uso dos 
testes psicológicos, podemos analisar fatores além do que a entrevista e o currículo nos oferece 
ou por vezes acabam passando por despercebidos, como por exemplo o trabalho em equipe, o 
relacionamento com figuras de autoridade, o rendimento no trabalho, seus traços de lideranças 
entre outros. Vale ressaltar que os testes são apenas mais um elemento que ajuda no processo 
seletivo, não dispensando a entrevista, e que não é totalmente 100%, sendo possível haver 
erros.    Unoeste As atividades são realizadas conforme todo embasamento recebido durante os 
anos do curso de psicologia tanto teórico quanto pratico através do estagio em Psicologia 
Organizacional, além do levantamento teórico acerca do tema e a cultura da empresa, que é algo 
de grande importância a ser levado em conta quando se trata de seus funcionários.    
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A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DENTRO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL: DESVELANDO AS 
PRÁTICAS A PARTIR DE UM ESTÁGIO EM PSICOLOGIA INSTITUCIONAL 

 
GABRIELLE MARIANO NUNES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MEIRE ELEN CRISTINA GARCIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
NATÁLIA CRISTINE FRIZANCO PINHEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

NATHALIA MOTA SOUZA MILANI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEX SANDRO GOMES PESSOA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A violência pode ser entendia como desrespeito aos direitos do outro e anulação de suas 
vontades, é uma prática intencional de imposição do poder ou força física, por meio de ações 
aplicadas contra outras pessoas, grupos e comunidades ou contra si mesmo. Tais atos podem 
provocar ferimentos, consequências psicológicas negativas, prejuízos ao desenvolvimento e até 
mesmo a morte. Sendo aplicada contra a mulher, é denominada violência doméstica, e é notável o 
aumento deste fenômeno, evidenciando um problema social e de saúde pública que afeta a 
integridade física e psíquica da mulher, além de constituir uma flagrante violação aos direitos 
humanos. A partir destas constatações, este tema foi analisado dentro de duas instituições que 
oferecem atendimentos voltados as vítimas desta violência. As ações foram viabilizadas por 
intermédio da realização de um estágio obrigatório na área de Psicologia Institucional, realizado 
na UNOESTE.  Averiguar como é realizado o trabalho com as vítimas de violência doméstica dentro 
da política assistência social, bem como analisar as diferenças encontradas entre ambas as 
instituições, contrastando os resultados com base na literatura específica.    De acordo com os 
resultados obtidos, foi possível constatar diferenças no trabalho ofertado por cada instituição para 
as vítimas da violência doméstica, ressaltando disparidades nas perspectivas e suas formas de 
trabalho. As implicações destes achados serão debatidas durante a apresentação do 
trabalho.      Foram utilizadas como instrumento de investigação entrevistas semiestruturadas, 
realizadas com o coordenador e o psicólogo de cada instituição. As entrevistas foram gravadas 
mediante autorização e transcritas na integra. Nas entrevistas e visitas as instituições, foram 
levantados assuntos como o perfil das vítimas, as dificuldades institucionais, os parâmetros 
teóricos, a violência como um processo histórico, com base nesses conteúdos, foram elaboradas 
seis temáticas, a saber: Sociedade Patriarcal, Transgeracionalidade da Violência, Adequação à 
demanda, Contraste das perspectivas institucionais, Instabilidade dos Serviços Públicos e 
Culpabilização da Violência.    
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ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI E AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS: UMA VISÃO A PARTIR 
DO ESTÁGIO EM PSICOLOGIA INSTITUCIONAL 

 
MAYARA ARISA KAWAGUCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LARA BACCAR FONSECA CASAROTTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEX SANDRO GOMES PESSOA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), o ato infracional é a conduta da criança 
e do adolescente que pode ser descrita como crime ou contravenção penal. O aumento do 
número de adolescentes envolvidos em atividades ilícitas tem trazido uma série de desafios às 
políticas públicas e aos profissionais que atuam na construção de redes de proteção para esse 
grupo, incluindo os psicólogos.  Com base nestas colocações, o presente trabalho é um relato de 
experiência das atividades desenvolvidas no Estágio Supervisionado Básico III, inserido no currículo 
formal do curso de Psicologia da UNOESTE. O objetivo deste estágio foi conhecer a realidade dos 
adolescentes em conflito com a lei que estavam em cumprimento de medidas socioeducativas em 
meio aberto, bem como analisar os serviços e práticas institucionais direcionadas a esse 
grupo.    Concluímos, através dos dados obtidos neste estágio, que a vida desses adolescentes é 
apenas um reflexo de toda sua trajetória marcada por múltiplas formas de violência e descaso 
social, sendo que o contexto de desenvolvimento apresenta inúmeros indicadores de risco ao 
desenvolvimento. É necessária uma mudança profunda nos discursos que os apontam como 
meliantes e bandidos. Na verdade os adolescentes são vítimas das circunstâncias da vida e da 
sociedade que condena e os priva de possibilidades de inserção social.      O estágio foi 
desenvolvido em duas instituições que atendem os adolescentes que cumprem medidas de 
liberdade assistida (LA) e prestação de serviço à comunidade (PSC). Foram realizadas entrevistas 
semiestruturadas com diversos profissionais que atuam nas instituições supracitadas. Todo o 
material obtido passou por um processo de transcrição na íntegra e, em seguida, utilizou-se a 
técnica de análise de conteúdo. A partir destas etapas, surgiram as seguintes temáticas: trajetória 
do adolescente; escolarização; reincidência; drogadição e tráfico; equipe mínima e função do 
psicólogo. Aglutinamos estas temáticas conforme sua correlação em categorias distintas. A 
categoria 1, sobre "A trajetória negligenciada destes adolescentes" e a categoria 2, sobre a 
"Equipe técnica", ou seja, a forma de atuação da equipe da instituição e de psicólogos, em 
específico.    
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AGRESSIVIDADE INFANTIL: O PAPEL FAMILIAR NA CONTENÇÃO DOS IMPULSOS AGRESSIVOS 
 

SOLANGE M S ROLIM DE MOURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JACQUELINE SANTOS PINHEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Para a Psicanálise, a criança desde cedo vivencia os conflitos com suas pulsões destrutivas, uma 
experiência dolorosa, marcada por tensões, angústias, culpa e medo. Quanto menor a capacidade 
de tolerância da criança em relação a esses sentimentos, maior será a necessidade de bani-los de 
seu mundo interno projetando os para fora. A criança então coloca a prova o ambiente em que 
vive, de modo a garantir que esse ambiente suporte sua capacidade de destruição; se o mesmo 
supre essa necessidade, a criança se sente segura e consegue, portanto, converter seus impulsos 
agressivos em atividades simbólicas e criativas. O ambiente familiar é, dessa forma, extremamente 
relevante no desenvolvimento psicológico da criança que, nos seus primeiros anos de vida precisa 
ser cuidada por um adulto, em uma relação que possibilite a construção de um sentimento de 
segurança e de amparo, pois somente assim a criança poderá se sentir à vontade, porque sabe 
que mesmo com toda sua capacidade destrutiva, o ambiente se manterá estável. O papel 
fundamental da família é o de promover o atendimento das necessidades básicas de seus 
membros, as quais se definem como sendo de natureza física, social e afetiva; assim o suprimento 
ambiental ou fornece uma oportunidade para que ocorra o processo interno de crescimento, ou 
então impede que tal aconteça.  Os objetivos desse estudo é a investigação sobre a agressividade 
e o papel da família na contenção dos impulsos agressivos, articulando a teoria psicanalítica com a 
prática clínica.     Conclui-se que o ambiente familiar tem grande influência na formação do caráter 
e da personalidade do indivíduo, servindo como base, sendo o papel dos pais na educação e 
cuidados com os filhos muito importante para o seu desenvolvimento. Esse cuidado não deve, 
preferencialmente, ser incumbência de apenas um genitor, mas ambos devem assumir 
responsabilidade conjunta pelos filhos. A ausência dos genitores, contudo, não inviabiliza esse 
cuidado, desde que o mesmo venha a ser assumido por quaisquer pessoas, mesmo sem vínculo 
biológico ou de parentesco com a criança, mas em condições de cumprir adequadamente as 
funções materna e paterna.      Este trabalho, portanto, originou-se da prática de estágio 
supervisionado em processos clínicos do curso de Psicologia, e a partir dos atendimentos e 
observações, procurou-se compreender e descrever a realidade vivenciada pelo paciente no seu 
cotidiano, em especial o seu contexto familiar.     
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ANÁLISE INFANTIL E INIBIÇÃO INTELECTUAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

SANDRA CRISTINA DOALTO BENATTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SOLANGE M S ROLIM DE MOURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O presente trabalho é o resultado do Estágio Supervisionado Específico em Processos 
Clínicos, com o objetivo de correlacionar teoria e experiência; sendo este, realizado na Clínica 
Escola de Psicologia localizada em uma universidade do interior paulista, e compreende uma 
reflexão sobre o processo de psicoterapia de uma criança do sexo masculino de 11 anos.    Desse 
modo, através do método psicanalítico é possível que o trabalho terapêutico auxilie o paciente na 
formação de símbolos para melhor desenvolvimento do ego, atuando por meio de um processo 
afetivo nos aspectos cognitivos da criança.     Buscou, assim, abarcar a análise infantil e a inibição 
intelectual no processo de desenvolvimento. O atendimento de crianças na perspectiva 
psicanalítica efetivou e estruturou-se de forma técnica posteriormente aos trabalhos realizados 
por Freud, no entanto, Melanie Klein iniciou a principal corrente variante da psicanálise em 
relação à freudiana e introduziu pontos de vista originais. Seus estudos precoces sobre o 
desenvolvimento infantil permitiram a ampliação dos quadros clínicos tratados pela psicanálise, 
pois revelaram que as crianças desde muito cedo são invadidas por sensações fortes derivadas de 
impulsos sexuais e angustia. Klein é considerada a criadora da psicanálise de crianças por meio da 
técnica do brincar. Esta técnica consiste em considerar o brincar da criança durante a sessão como 
equivalente à associação livre do adulto. Sabe-se que desde o primeiro atendimento é possível 
verificar a presença da fantasia inconsciente, de enfermidade ou de cura por meio do brincar. Já 
Winnicott defende a participação do ambiente na constituição do indivíduo e o papel dos pais no 
processo de maturação da criança. Pondera que o brincar não é somente uma escolha simbólica, 
mas um tempo-espaço de criar e elaborar a realidade subjetiva e objetiva; sendo uma atividade 
autônoma de produção de sentido. Já Bion considerava que a atitude do psicanalista deveria ser 
crítica e interrogativa. Assim como Klein, Bion pondera que a formação de símbolos possibilita a 
capacidade de abstração e criatividade, inscrevendo o sujeito no campo do simbólico. Para 
Melanie Klein o problema da inibição intelectual está ligado à ausência de curiosidade e ao desejo 
de conhecer. Portanto, para crianças com inibição intelectual e falta de curiosidade, o sadismo 
infantil não havia sido suficientemente tolerado para que pudesse vir a transformar-se, por meio 
de sublimações, em pulsão do saber.    
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BEM-ESTAR SUBJETIVO DE ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS 
 

BARBARA CRISTINA SOARES SENA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMELIA SANTINA MURGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JACQUELINE SANTOS PINHEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Um dos conceitos centrais da Psicologia Positiva e que foi abordado na presente intervenção é o 
Bem-estar Subjetivo, que é considerado uma dimensão cognitiva e afetiva com um juízo avaliativo 
que abrange fatores como Satisfação com a Vida, Afetos Negativos e Afetos Positivos. A 
adolescência é uma fase de conflitos, ocasionando em alguns casos a desvios de conduta, 
envolvimento de drogas e atos ilícitos, sendo assim trabalhar características do Bem-estar 
subjetivo é o mesmo que melhorar fatores de proteção para o desenvolvimento dos 
adolescentes. A intervenção objetivava analisar os benefícios do programa de intervenção social e 
favorecer o desenvolvimento do bem-estar subjetivo de adolescentes em cumprimento de medida 
socioeducativa através de intervenção grupal.     As atividades propostas possibilitaram que os 
adolescentes discutissem em grupo assuntos relacionados à vida familiar, afetiva, educacional e 
profissional, e também trocassem experiências sobre estar em conflito com a lei. Um dos grupos 
conseguiu levantar interesses e possibilidades profissionais, sendo que alguns adolescentes até 
mesmo iniciaram cursos profissionalizantes.      O trabalho foi realizado no Centro de Referência 
Especializado De Assistência Social de Medidas Socioeducativas - Liberdade Assistida e Prestação 
de Serviço à Comunidade (CREAS-LA/PSC) da cidade Presidente Prudente, interior de São Paulo.Os 
encontros foram realizados uma vez por semana com dois grupos de adolescente que tinham 
idades entre 13 e 18 anos. Durante as atividades foram realizadas dinâmicas que buscaram levar 
os adolescentes a reflexões acerca da situação em que se encontravam das possibilidades futuras, 
dos valores, da importância da família e da educação; foi realizada ainda a identificação de 
habilidades e interesses para escolha profissional.     
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BENEFÍCIOS DO TREINAMENTO ORGANIZACIONAL 
 

THAÍS PEREIRA SILVÉRIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA MARIA RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FÁTIMA CRISTINA LUIZ LEONARDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O treinamento é uma ferramenta importante dentro das organizações, pois ele previne e capacita 
os colaboradores para uma adequação dentro de cada empresa. Existem dois tipos de 
treinamentos que são possíveis e eficientes, sendo eles: admissional, ocorrendo logo quando o 
colaborador é inserido na empresa, e o especifico, onde o objetivo é capacitar e explicar de todas 
as formas o que deve ser feito no cargo que lhe foi direcionado. Se não houver um treinamento do 
funcionário para que ele conheça a empresa na qual está prestes a começar a trabalhar ou se não 
lhe apresentar as funções que terá que executar em seu cargo de forma correta, podem ocorrer 
atritos desagradáveis que poderiam ser evitados. O objetivo deste presente trabalho é apresentar 
os benefícios que o treinamento organizacional pode trazer para a empresa e para o colaborador, 
consequentemente evitando que a organização tenha prejuízos, tanto demissionais, como 
admissionais.     É possível concluir que, quando existem treinamentos organizacionais adequados, 
o colaborador exercerá sua função corretamente e dentro do que lhe foi apresentado, gerando 
uma satisfação com a empresa, assim como o trabalho resultará em qualidade para a empresa e 
cliente. Percebemos, assim, que um treinamento organizacional bem planejado e executado, 
resulta em inúmeros benefícios, evitando gastos desnecessários e atritos, melhorando o clima 
organizacional e qualidade de vida e atendimento ao cliente.    Universidade do Oeste Paulista. A 
área da Psicologia Organizacional e do Trabalho sempre está presente em entrevistas admissionais 
e treinamentos fornecidos pela empresa para a capacitação de colaboradores e é dever do 
psicólogo observar quais são as demandas existentes no local para que não ocorra perda de 
tempo e nem prejuízos financeiros. O treinamento, quando bem aplicado e focado nos maiores 
problemas, é eficiente para que o colaborador entenda o seu papel dentro da empresa e assim 
possa exercer sua função de maneira adequada.    
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BRINQUEDOTECA HOSPITALAR: A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR PARA CRIANÇAS HOSPITALIZADAS  
 

ANA CAROLINA SIMÕES PATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SARA DELFAVERO DOS ANJOS JUSTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O relato apresenta as ações de discentes de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista, no 
Projeto de Extensão Brinquedoteca, realizado na ala Pediátrica do Hospital Regional de Presidente 
Prudente. A apresentação oral visa ressaltar a importância do brincar para as crianças e 
adolescentes hospitalizados, onde o brincar e o lúdico são entendidos como meios para que os 
pacientes possam externalizar seus sentimentos, angústias e reagirem de forma mais agradável à 
hospitalização. Os brinquedos são suportes que ajudam as crianças a crescerem de modo 
saudável, seja no aspecto físico, social, intelectual ou emocional. Portanto, a necessidade da 
brincadeira no espaço hospitalar, no qual a criança sofre com a doença e com o fato de estar 
hospitalizada. Dessa forma, a brincadeira exerce uma função curativa, na qual a criança externaliza 
a experiência que está vivenciando a fim de dominar a situação bem como amenizar sua 
ansiedade, estresse e sua desagradável permanência hospitalar.  A partir do que foi exposto, 
verificamos que é fundamental criar mecanismos para promover um ambiente que não reforce 
esses comportamentos deprimentes e de angústia, mas que ajude a criança a enfrentar as suas 
dificuldades de hospitalização e de sua doença. Com base na experiência, percebemos que as 
atividades e brincadeiras realizadas com as crianças no espaço hospitalar, como jogos de 
tabuleiro, casinha, carrinho, pintura, entre outras, influenciaram na sua recuperação, de maneira 
menos traumática. Ainda, verificamos que as crianças representam por meio de suas brincadeiras 
a realidade hospitalar que estão vivenciando.    Concluímos, que a brinquedoteca traz muitos 
benefícios, os quais não se restringem apenas às crianças, mas atingem também aos pais e 
acompanhantes, que, por vezes, cansados física e mentalmente se sentem incapazes frente a 
internação de seus filhos. Deparamos com situações tristes, mas também conseguimos perceber e 
vivenciar, através de pequenos gestos e brincadeiras, que a realidade sombria dos hospitais pode 
ser modificada e possibilitar uma melhor qualidade de vida durante a internação, com alegria e 
diversão. Professor Responsável: Lucas Bondezan Alvares      A interação com os acadêmicos do 
projeto contribuiu para a diminuição do sentimento de tristeza, angústia e insegurança das 
crianças e adolescentes justamente pela alegria que levaram ao ambiente hospitalar.     
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CARACTERIZAÇÃO DE PACIENTES COM MEDO DE DIRIGIR ATENDIDOS NA CLÍNICA ESCOLA DE 
PSICOLOGIA DA UNOESTE 

 
MARIA GRAZIELE SILVESTRE DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCAS JOSÉ DO PRADO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KARINE AMARAL MAGALHÃES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O presente trabalho é uma caracterização sucedido a partir do projeto de extensão 'Medo de 
Dirigir' realizado na Clínica Escola de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista, que tem o 
propósito de realizar atendimentos psicoterápicos com pessoas que possuam a Carteira Nacional 
de Habilitação, e que não conseguem dirigir por terem medo. Dirigir é uma habilidade que 
frequentemente traz independência e mobilidade e permite contato com uma enorme variedade 
de atividades, o medo de dirigir portanto as vezes é incapacitante. Amaxofobia, é uma fobia 
específica causada por um temor intenso a uma situação peculiar ou antecipação a ela (dirigir).  O 
objetivo da caracterização foi analisar de forma qualitativa e quantitativa as possíveis variáveis 
que influenciam no medo dos pacientes, bem como na dificuldade em dirigir, juntamente com as 
características que possam interferir no tratamento. Esse estudo foi realizado com os pacientes 
atendidos de agosto de 2015 a junho de 2016, sendo um total de dez pessoas atendidas, entre 23 
a 56 anos, onde foram levantados dados como idade, sexo, escolaridade, renda familiar, profissão, 
estado civil.     E em uma análise molar desses casos, conclui-se que o comportamento de não 
dirigir, o medo, era mantido por parceiros, falta de necessidade real, e cultura.      A partir dos 
resultados obtidos com a caracterização, foi possível observar a unanimidade do público feminino; 
sendo 60% casadas, e com escolaridade médio completo, e 40% possui idades entre 41 a 50 anos; 
60% das participantes são aposentadas ou sem atividade profissional. Nesse período houve 
apenas uma pessoa com menos de 30 anos, e ensino superior. Foi possível identificar na literatura, 
e posteriormente nas entrevistas, atendimentos e análise dos prontuários, variáveis que dificultam 
o comportamento de dirigir que são: dependência a parceiros, pais, e parentes; preocupação com 
julgamentos; falta de paciência de instrutores; acidentes; ambientes punitivos; e procrastinação. 
Ao final do período do estudo, apenas duas mulheres continuam em atendimento no projeto de 
extensão, sendo que cinco foram encaminhadas a psicoterapia por possuírem outros 
comportamentos-problemas mais urgentes que o citado; três mulheres desistiram do processo 
por motivos de falta de tempo, e problemas familiares. Foi importante identificar que em muitas 
pacientes, principalmente nas que desistiram, existiam poucos reforçadores para o 
comportamento de dirigir.    

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1660 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

Psicologia    

 
 

CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL À EDUCAÇÃO ESCOLAR INFANTIL: UM 
RELATO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA ESCOLAR 

 
TATIELLE APARECIDA SILVA MIRANDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente trabalhorefere-se a uma prática em andamento de estágio supervisionado em 
psicologia escolardo curso de Psicologia da UNOESTE, realizado em uma escola municipal de 
Ensino Infantil e Fundamental, no município de Sandovalina, SP.Com base nos aportes teóricos da 
psicologia histórico-cultural, fundamenta-se na concepção de desenvolvimento humano como 
formas complexas de comportamento instituídas socialmente. Portanto, compreende que o 
desenvolvimento psíquico e a formação das funções psíquicas especificamente humanas não se 
dão de forma natural, mas sim, por meio da apropriação das produções materiais e ideativas 
objetivadas ao longo do processo sócio histórico, através da educação. A relevância desse trabalho 
embasa-se na necessidade de promover uma formação docente que supere as concepções 
organicistas e idealistas sobre o desenvolvimento psíquico e discutir a importância do trabalho 
educacional desenvolvente.  O objetivo desta prática de estágio é realizar a formação de 
professores do Ensino Infantil e Fundamental sobre a relação entre o trabalho pedagógico, os 
conteúdos escolares e o desenvolvimento psíquico.    Até o momento pode-se constatar a 
aceitação e a compreensão que a gestão escolar, a coordenação e os professores dessa instituição 
tiveram da prática da psicologia escolar, como uma atividade que propõe a análise das múltiplas 
determinações do processo de escolarização, rompendo com a tendência histórica de culpabilizar 
o aluno e sua família frente aos problemas de aprendizagem e de desenvolvimento.     São 
realizados encontros semanais com os professores nas reuniões de ATPC, onde são abordados 
assuntos atinentes às contribuições da psicologia histórico-cultural para a educação escolar. No 
primeiro semestre do ano de 2016, os temas trabalhados foram: o papel do psicólogo escolar; a 
relação entre ensino e desenvolvimento psíquico da criança e; a necessidade da diretividade do 
ato pedagógico a fim de promover o desenvolvimento do autodomínio da conduta da criança. 
Durante os encontros os professores também compartilham suas experiências de sala de aula, 
onde é possível a realização de discussões e reflexões sobre a prática docente e o que a psicologia 
escolar pode contribuir para tal processo.    

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1661 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

Psicologia    

 
 

CULPA E COMPORTAMENTOS IMPULSIVOS E AGRESSIVOS: UMA REFLEXÃO A PARTIR DO ESTUDO 
DAS PULSOES 

 
THAIS ELIAS PESSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SOLANGE M S ROLIM DE MOURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente trabalho trata de um relato de experiência, dirigido a reflexão a respeito do 
comportamento impulsivo e agressivo, relacionando-o à presença de sentimentos de culpa. 
Desenvolveu-se a partir de uma experiência clínica enquanto estagiária,tendo decorrido da 
experiência de estágio supervisionado a motivação para investigar sobre o que leva um indivíduo a 
apresentar comportamentos impulsivos, muitas vezes acompanhados de agressividade. O objetivo 
do trabalho é refletir, a partir de um estudo bibliográfico, sobre a ligação do comportamento 
impulsivo e agressivo com os sentimentos de culpa que eventualmente os procedem, na forma do 
arrependimento. Busca ainda considerar, a partir da psicanálise, o que leva o indivíduo a 
determinados comportamentos mesmo sabendo que depois se sentirão culpados pelo feito.    De 
acordo com a psicanálise, o Complexo de Édipo é a primeira neurose saudável e é a partir dele que 
surge a neurose de adultos, movida por um sofrimento psíquico derivado de sentimentos 
ambivalentes presentes nessa fase, e desejos incestuosos direcionados a quem se ama, que 
devem ser reprimidos gerando no indivíduo alguma angústia. Os eventos que acontecem nessa 
fase da vida são cruciais para a maior parte das pessoas mas, em vários casos, acontecimentos 
precedentes ao período edipiano tem recebido maior enfoque e importância. Entretanto, na 
maioria dos casos o período edipiano tem extrema importância pois é nessa fase que será 
definido, no psiquismo da criança, um modelo de personalidade que o acompanhará na vida 
adulta, além de ocorrer nessa fase a formação do superego, como consequência do processo de 
identificar e internalizar os aspectos morais que darão origem ao superego. A culpa, o remorso e 
os sentimentos de inferioridade estão ligados a desaprovação do ego por um superego sádico, 
sendo que o indivíduo se acusa inconscientemente de alguma ação má realizada ou fantasiada, e 
geralmente o superego não lhe dá o direito de aceitar elogios nem o ego é capaz de oferecer 
razões conscientes que expliquem tais sentimentos.      O trabalho propõe-se a um estudo sobre as 
pulsões e impulsos/instintos utilizando das teorias de Freud e Melanie Klein, além de outros 
autores da psicanálise inglesa.    
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DA VULNERABILIDADE SOCIAL A AUTONOMIA. O ARTESANATO COMO FONTE DE 
EMPODERAMENTO DE MULHERES ASSISTIDAS NO CRAS DE PANORAMA-SP 

 
MARIZA DO AMARAL GOES - FACULDADES DE DRACENA - FADRA 

CLAUDIA REGINA PARRA - FACULDADES DE DRACENA - FADRA 
 

São vários os estudos que relatam os benefícios advindos das atividades artesanais no 
fortalecimento de vínculos, melhora da saúde mental, auto- estima, etc. Assim, para algumas 
mulheres, o grupo de artesanato representa um momento seu, único, uma saída da rotina e uma 
ruptura com as tensões do cotidiano, usufruindo de momentos de expressão de criatividade, 
enfim, na busca por uma melhor qualidade de vida. Com base nestes pressupostos, o presente 
relato visa demonstrar o trabalho realizado no CRAS de uma cidade no interior paulista, através da 
experiência de estágio básico realizada por acadêmica do curso de Psicologia.  Buscamos avaliar as 
relações que se estabelecem no grupo operativo, verificar como o bordado pode ser usado como 
momento de reflexão, ressignificando as experiências de vida e gerando renda.     Através do 
estágio de observação, juntamente com a pesquisa realizada podemos concluir que o convívio em 
grupo dessas mulheres vem causando melhoras na saúde emocional, na interação grupal, na 
motivação e na capacidade de produção. Fica evidente a possibilidade de uma nova elaboração de 
conhecimento, de integração e de questionamentos acerca de si e do outro. A aprendizagem foi 
um processo contínuo em que que se observou melhora na comunicação e nas interações. O 
grupo operativo consiste em um trabalho, cujo objetivo é promover um processo de 
aprendizagem para os sujeitos envolvidos. Aprender em grupo significa, refletir, assumir uma 
postura crítica da realidade muitas vezes, uma abertura para as dúvidas e para as novas 
inquietações. Essas mulheres vêm conquistando sua autonomia, resgatando sua subjetividade, 
estão conquistando uma renda extra e em consequência disso tudo, alcançando o almejado 
empoderamento. Vale ressaltar que as rotinas de CRAS ainda são recentes no campo da 
psicologia, surgem muitas indagações, que são relevantes para constituir espaços de valorização e 
potencialização da vida.     Participaram do estudo 25 mulheres que frequentam o CRAS (Centro de 
Referência de Assistência Social) em uma cidade do interior paulista, em ação grupal, onde 
aconteceram as aulas de bordados com linhas. Após o levantamento bibliográfico a luz do 
referencial teórico de Pichon-Rivière no conceito de grupos operativos, foi realizada observações 
do cotidiano que deixou em evidência a aprendizagem centrada nos processos grupais. Em 
seguida, transcreveu-se os dados, fez-se uma análise interpretativa de forma crítica e reflexiva.     
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DESENVOLVIMENTO DE DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL E ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE 
INTERVENÇÃO COM GRUPOS 

 
CLEIDE APARECIDA DE SANTANA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IONE TINTI FRATTINI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOBERLUCI LUCIANE DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LUCAS BONDEZAN ALVARES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

As observações e discursos apresentados na visita institucional explicitou que os familiares não 
recebem informações suficientes acerca da patologia que acomete seus parentes, muitas vezes 
prejudicando seu acolhimento no retorno ao convívio. Torna-se legítimo afirmar que este grupo 
precisa ser mais bem preparado para receber seu familiar nestas condições de tratamento contra 
a drogadição e suas necessidades relativas à esta condição. Entender o contexto familiar no 
manejo com o drogadito usuário dos serviços do AME; Envolver a atuação direta de estagiários de 
psicologia, desempenhando papel supervisionado de coordenador de grupo com até 15 
pessoas.    Este projeto está em elaboração, portanto, ainda não possui conclusões.     A 
metodologia utilizada para a parte teórica do trabalho foi de discussões em grupo, pesquisa 
bibliográfica específica e acesso à internet para coleta de dados em sites de referência 
confiável.Para a parte prática do trabalho, foi necessário confecção de ofício assinado pela direção 
da faculdade de Psicologia como documento para formalização da visita à Instituição e com o 
psicólogo um modelo de entrevista semi-estruturada.    
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DESPERSONALIZAÇÃO DE CRIANÇAS NO CONTEXTO HOSPITALAR 
 

PRISCILA CARDOSO OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LEONARDO SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JÉSSIKA FUJITA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAREN MENDES DE ALMEIDA PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CINTHIA DE SOUSA NOGUCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOCINAIDI CRISTINA COSTA MARCELINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SUELEN DA CRUZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS BONDEZAN ALVARES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Segundo a literatura as principais dificuldades enfrentadas pelas crianças durante a hospitalização 
são: a despersonalização que ela sofre, propiciando estranheza do ambiente, inexistência de 
atividades durante a noite, perda de privacidade, ruptura da identidade, ausência de familiares e a 
falta de explicação por parte dos profissionais acerca dos procedimentos que ela é submetida. O 
que acarreta numa menor autonomia da criança diante do seu próprio tratamento, podendo 
trazer prejuízos em relação a adesão e prognóstico do quadro em que se encontra.  O tema desse 
trabalho está relacionado ao contato com o projeto de Extensão Liga Acadêmica de Psicologia da 
Saúde e o projeto em Brinquedoteca Hospitalar e busca através das vivências nesse contexto 
informar sobre despersonalização de crianças internadas, para que quem tenha contato com esse 
contexto entenda e possa proporcionar a essas crianças uma tratamento mais humanizado e 
empático, criando meios para que está recobre tudo que a descaracteriza.    O hospital é um 
ambiente que modifica o padrão comportamental das crianças hospitalizadas e muitas vezes 
despersonaliza a criança, afetando o tratamento, uma vez que, nesse local a criança precisa se 
desvincular de tudo que caracteriza ser criança e os profissionais ficam tão preocupados com os 
procedimentos de excelência, e em comunicar os responsáveis que se esquecem do ser holístico a 
sua frente, porém, alternativas à essas práticas precisam ser planejadas para proporcionar uma 
melhor qualidade de vida ao paciente internado e desconstruir a realidade configurada 
atualmente, podendo melhorar a forma com que enxergam o paciente e compreendendo o ser-
humano como bio-psico-social, proporcionando a criança a capacidade de resgatar seu eu, não á 
descaracterizando por meio de procedimentos invasivos.     Diante de tal contexto, faz-se 
necessário uma nova visão, uma concepção interdisciplinar acerca do processo de adoecimento da 
criança, na maior parte das vezes doloroso e confuso. A forma como é tratada dificulta a 
consciência de ser e estar, tornando a hospitalização um processo ainda mais complexo, pois a 
criança perde sua individualidade e sua enfermidade ou característica pessoal/leito é utilizada 
como forma descrevê-lo/ nomeá-lo. Perante este contexto,torna-se imprescindível uma 
investigação a cerca dos fenômenos que causam a despersonalização, para uma possível mudança 
nos procedimentos éticos da área da saúde infantil.     

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1665 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

Psicologia    

 
 

DIÁLOGO ENTRE A CRIANÇA AUTISTA E A FAMÍLIA: DESAFIOS E POSSIBILIDADES. 
 

MARAYR APARECIDA FREDDI - FACULDADES DE DRACENA - FADRA 
TAMIRES D´ALESSIO DE AGUIAR - FACULDADES DE DRACENA - FADRA 

CLAUDIA REGINA PARRA - FACULDADES DE DRACENA - FADRA 
 

Os Transtornos de Desenvolvimentos incluindo o autismo, segundo definição do DSM-IV, 
caracterizam-se pelo em três áreas do desenvolvimento: habilidades de interação social recíproca, 
habilidades de comunicação e presença de comportamentos, interesses e atividades 
estereotipadas . Essas características do comportamento, oriundas do próprio transtorno pode 
constituir estressores em potencial para familiares, que se vêem com um desafio de ajustar seus 
planos e expectativas ao futuro, as limitações, não obstante ainda se exige uma maior dedicação 
ao filho. Não obstante, há que se destacar que a criança com espectro do autismo, ao contrário da 
síndrome de down por exemplo, tem características muito peculiares, pois cada caso é um caso, 
isto é, os casos de autismo, se diferenciam muito um do outro, o que torna também angustiante 
para os pais a identificação com seus pares, o que provoca o isolamento desses pais. O estudo tem 
como objetivo pesquisar sobre o impacto dos Transtornos Globais do Desenvolvimento, em 
especial do autismo, em suas famílias.    Formalmente o estudo do autismo infantil se inicio por 
Leo Kanner em 1943 e por décadas foi estudado e debatido por vários outros autores tais como 
Assumpção e Pimentel, Fávero e Santos , Pressinto entre outros. Através destes estudos foi 
possível criar vários pontos de ligação entre a intensidade do autismo e a realidade familiar. A 
presença da família para o individuo autista pode determinar significativamente o 
desenvolvimento social do portador Segundo Hoccheim (2004) Analisando a dinâmica familiar de 
uma criança autista fica claro que existem adaptações visíveis no contexto familiar devido ao 
transtorno. A família não facilita o desenvolvimento emocional pois não permite o crescimento e o 
desenvolvimento dos seus membros. Esse fator leva muitas vezes a família a ser disfuncional 
ocasionando um estresse na relação entre o autista e a família.É necessário que o contexto 
familiar facilite a adaptação do individuo ao mundo, que dependerá das oportunidades que ele 
obteve em cada fase de seu desenvolvimento. Cabe a nós futuros profissionais na área da 
Psicologia, permitir que todo o individuo tenha direito a participação social , de modo que a 
família do autista encontre um espaço de interação e assegure o crescimento saudável de seus 
membros.     O que motivou o tema foi uma experiência de estágio desenvolvido com crianças em 
uma ONG do interior paulista que atende esta demanda.    
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ENTREVISTA DE DESLIGAMENTO: UMA FERRAMENTA DE GESTÃO DE RH 
 

FRANCIELE DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MAYRA GUAZZI CORREIA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O departamento de Recursos Humanos é um alicerce fundamental dentro de uma organização, 
pois é responsável por todo o quadro funcional de colaboradores e o gerenciamento do mesmo, 
sua função é de atrair, reter e desenvolver pessoas para realizarem funções específicas a fim de 
atingir as metas esperadas pela organização. A competitividade entre as empresas vem 
aumentando e fazendo com que a mão-de-obra se torne mais especializada, priorizando a seleção 
e treinamento de sua equipe, preocupando-se com o perfil adequado para cada função, 
resultando em clientes satisfeitos e colaboradores motivados e dispostos a desenvolver seu 
trabalho da melhor forma. Quando surge algum problema na organização relacionado à alta 
rotatividade, é necessário que o RH crie estratégias para que seja investigada as principais causas, 
pois a saída e entrada constante de colaboradores acarretam prejuízos a organização. Uma 
ferramenta eficaz nessa situação é a entrevista de desligamento, que tem como objetivo coletar 
informações diversas e relevantes dos funcionários demitidos ou demissionários. Presume-se que 
muitas questões que envolvem a saída de um funcionário podem ficar ocultas se não houver um 
instrumento que proporcione esta coleta de forma estruturada e como fonte de decisões 
estratégicas.  Trazer em discussões os benefícios que esta ferramenta proporciona para os 
gestores de RH na identificação de problemas existente na organização, podendo deste modo, 
auxiliar o direcionamento de possíveis mudanças no funcionamento da mesma.    Com o uso da 
entrevista de desligamento é esperado fornecer para a empresa dados como: motivos que levam 
o colaborador a se desligar, a forma como os gestores se relacionam, sua remuneração, entre 
outros fatores, através desses dados coletados é esperado que direcione positivamente as 
mudanças que o RH deve mobilizar na empresa a fim de obter mais sucesso com seu quadro de 
funcionários, tanto na melhoria no desempenho dos colaboradores, quanto aumentando a 
satisfação, a realização pessoal e profissional, diminuindo assim o índice de rotatividade e como 
consequência os lucros da empresa aumentarão.     UNOESTE Este trabalho só foi possível através 
do conhecimento adquirido no curso de Psicologia e na prática, através do estágio em Psicologia 
Organizacional, realizado em um hipermercado da cidade de Presidente Prudente e com as 
informações que foram levantadas a cerca do tema através de artigos e revisão bibliográfica.     
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ENTREVISTA E OBSERVAÇÃO: UMA FERRAMENTA NO PROCESSO DE SELEÇÃO DE PESSOAL 
 

THACIARA FREITAS DE AZEVEDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSE MEIRE RIÇATO UEDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Esta cada dia mais difícil para as empresas se manterem hoje no mercado. Existem vários fatores 
que irão determinar a sua sobrevivência, pois as empresas irão se deparar com uma 
competitividade acirrada em escala global, irão se deparar também com empregados que querem 
ser bem remunerados e reconhecidos e que se arriscam mais, quando o emprego não atende as 
suas expectativas. Podemos assim dizer que as organizações dependem das pessoas que nela 
trabalham para atingir suas metas. Neste sentido, as empresas têm buscado formatar modelos de 
gestão das pessoas que possibilitem à organização atender a estas exigências. O processo de 
seleção de pessoal para as vagas em aberto, passa a ser de grande importância, pois é através 
destas pessoas que a empresa consegue materializar seus projetos e atingir suas metas. Na 
seleção de pessoal o objetivo é encontrar pessoas aptas para exercer suas atividades, buscando 
suprir as necessidades das organizações. Uma ferramenta muito importante utilizada pelos 
psicólogos nesse processo de seleção é a entrevista e a observação, sendo um processo em que se 
observa a diversidade de comportamentos das pessoas que permite avaliar o potencial do 
desempenho futuro dos candidatos, através de relato de situação passadas. A escolha de pessoas 
certas evita comprometer futuras ações na gestão.  O objetivo desse trabalho é trazer em 
discussões os benefícios que esta ferramenta proporciona para as empresas, para que se façam 
escolhas corretas com relação aos colaboradores, evitando assim futuros problemas na 
mesma.    Concluímos que a seleção de pessoal é um processo pelo qual são escolhidas pessoas 
adaptadas à determinada ocupação ou esquema operacional. É um processo no qual a entrevista e 
a observação é primordial, pois irá auxiliar o entrevistador, na hora de avaliar os interesses do 
entrevistado frente à empresa e as vagas em aberto e se ele irá atender as necessidades exigidas 
pela empresa. O entrevistador busca fazer da seleção uma técnica com menos falhas possíveis, em 
relação à escolha, pois ao escolher as pessoas certas, evita comprometer futuras ações e 
problemas na gestão.    UNOESTE Este trabalho foi realizado com base no conhecimento adquirido 
no curso de Psicologia e na prática, através do estágio em Psicologia Organizacional, realizado em 
uma empresa de curtume de couro na cidade de Presidente Prudente e com as informações que 
foram levantadas a cerca do tema através de artigos e revisão bibliográfica.     
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" FACEBOOK": A TECNOLOGIA ENQUANTO FONTE DE ISOLAMENTO SOCIAL ENTRE ADOLESCENTES. 
 

CLAUDIA REGINA PARRA - FACULDADES DE DRACENA - FADRA 
GUILHERME SANFELICIO NOGUCHI - UNIFADRA DRACENA 

PATRICK ALEXSANDER CARDOSO AMARAL - UNIFADRA DRACENA 
 

A realidade em que vivemos hoje transpõe um aspecto diferenciado de nossos antepassados, a 
informação. Com o desenvolvimento das mídias digitais e a massificação das mesmas, a sociedade 
se vê entregue a uma extensa rede de informações instantâneas e que, sobretudo, podem ser 
acessadas a qualquer lugar e a qualquer momento. A Internet é uma ferramenta indispensável e 
muitas pessoas a veem como um recurso ilimitado de informação, com uma gama de 
possibilidades indescritíveis. Um olhar adjacente diante desse cenário é da que, paralelamente ao 
conhecimento que ela oferece, e das pessoas que aproveitam dessa oportunidade, também 
existem aqueles que, não sabendo ou não conseguindo comedir o tempo gasto no uso, se tornam 
dependentes. O uso patológico dos videogames já é mencionado na quinta edição do Manual 
Estatístico e Diagnóstico dos Transtornos Mentais. A "dependência de internet" está a um passo 
de se tornar a mais nova classificação psiquiátrica do século 21.  Fazer um levantamento 
bibliográfico sobre as questões que levam a dependência das redes sociais.      A tecnologia foi 
definitivamente implementada nos hábitos do dia a dia dos jovens, isso é um fato. Estar em 
evidência no contexto social traz consequências ao indivíduo, como é o caso do uso excessivo das 
redes sociais. Pessoas com dificuldades de relacionamento, baixa autoestima e introversão 
costumam usar as redes como mecanismo compensatório, enfim tecnologia entra onde falham 
relações sociais. A falta de supervisão dos pais é um grande indicativo para o abuso das 
tecnologias pelos jovens. O atendimento psicológico em grupo poderá oferecer uma reflexão 
sobre o fato, não obstante poderá oportunizar o desenvolvimento de habilidades sociais.      Para 
este estudo realizamos uma pesquisa em referenciais teóricos que abordam o tema, realizado por 
alunos do 9º temo do curso de Psicologia e pretende subsidiar um projeto de extensão a ser 
desenvolvido oportunamente com adolescentes que procuram a clinica-escola com a queixa-
tema.    
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GRUPO OPERATIVO COM MÃES DOS USUÁRIOS DA APAE: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO 

 
AGATHA ISQUERDO RIBEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IGOR COSTA PALO MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente relato de experiência faz referência à disciplina de Estágio Supervisionado em 
Promoção de Saúde, Trabalho e Educação da Universidade do Oeste Paulista, que visa 
proporcionar aos alunos uma aprendizagem prática psicológica junto a instituições. A instituição 
escolhida para tanto fora a Associação de Pais Amigos dos Excepcionais (APAE), localizada numa 
cidade de pequeno porte da região de Presidente Prudente-SP. Trata-se de uma instituição de 
defesa de direitos, trabalho em comunidade, promoção da saúde para envelhecimento saudável, 
apoio à família, apoio a inclusão escolar, inclusão no mercado de trabalho e nos projetos de 
autogestão. A instituição atende hoje 135 alunos, sendo que estes são divididos entre meio 
período e integral, com tratamento adequado e especializado nas áreas médicas e 
pedagógicas.  Realizar grupos operativos para as mães e ou cuidadores de usuários desta 
instituição, dando-lhes a oportunidade de refletir sobre acontecimentos cotidianos da dinâmica 
familiar; promover o vínculo e a troca de experiências entre as mães bem como o fortalecimento 
dos laços familiares de cada participante.     O estágio na presente instituição é uma experiência 
inigualável, a estagiária obteve a oportunidade de conhecer e vivenciar o papel do psicólogo 
dentro desta instituição.     Encontrou-se como dificuldade a frequência das mães às reuniões, fato 
que levou a estagiária à reflexão e a tratar com cuidado e com extrema importância os assuntos 
do mesmo uma vez que o grupo deve ser baseado nos interesses e propósitos das próprias 
participantes.    
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IMPORTÂNCIA DO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO COM MULHERES MASTECTOMIZADAS 
 

CLAUDIA REGINA PARRA - FACULDADES DE DRACENA - FADRA 
SIMONE ALVES LEAL - FACULDADES DE DRACENA - FADRA 

 
O presente estudo trata da importância do acompanhamento psicológico em mulheres 
diagnosticadas com câncer de mama. Tal doença é uma patologia que ainda hoje é permeada por 
tabus e estereótipos sociais, a desestruturação que esse diagnostico e tratamento acarretam na 
vida da mulher pode levar ao desenvolvimento de angustias, medos questionamentos. É 
fundamental a atuação do psicólogo para dar suporte ao paciente e a seus familiares. O objetivo 
do estudo é de apresentar os agentes que permeiam a ansiedade em pacientes que recebem o 
diagnósticos de câncer de mama e a angústia que segue do tratamento e mastectomia, assim 
como o pós operatório. Buscou-se ainda refletir sobre caminhos existentes nas ciências humanas, 
mais especificamente na psicologia que poderão contribuir para diminuir o impacto do fato e 
angariar recursos para facilitar o enfrentamento da paciente diagnosticada.    Fica evidente a 
angústia que o diagnóstico, o tratamento e o prognóstico do câncer provocam na paciente e no 
ambiente que a rodeia. Desta forma torna-se fundamental a formação de uma equipe 
multidisciplinar, composta por psicólogos, médicos, entre outros profissionais para que juntos 
proporcionem à mulher com câncer de mama, um atendimento humanitário, completo, 
promovendo assim o restabelecimento da saúde em seu sentido bio-psico-social.     Logo que 
recebe o diagnóstico as mulheres vivenciam sentimentos confusos que vão da negação a suposta 
aceitação é o que aponta as referencias pesquisados.Da reorganização para uma re-inserção no 
mundo individual, social e espacial, visto que a mutilação dela decorrente favorece o surgimento 
de muitas questões na vida das mulheres, especialmente aquelas relacionadas à imagem corporal. 
A forma como a mulher se vê, a nova imagem e como isso afeta sua existência, são pontos cruciais 
para o entendimento de uma nova forma de viver. As principais preocupações com a cirurgia 
permeiam questões relacionadas à perda da feminilidade com comprometimento da 
sexualidade,desfiguramento, atração sexual e perda do parceiro, além da possível morte dos 
papéis sociais. Frequentemente outros membros da família precisam ser atendido em função das 
dificuldades para enfrentar a situação, como pode acontecer que as nossas próprias atitudes 
reflitam nossos conflitos mais íntimos ao lidar com estas pacientes.     
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INICIAÇÃO ESPORTIVA E DESENVOLVIMENTO HUMANO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA DO ESPORTE 

 
MÔNICA SILVEIRA LESCIO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente trabalho refere-se a um relato de experiência de estágio supervisionado em psicologia 
do esporte do curso de psicologia da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). A prática de 
estágio supervisionado ocorre no Tênis Clube do município de Presidente Prudente-SP, 
notadamente na área da iniciação esportiva, caracterizada por ser uma atividade educadora e 
formadora que se ocupa com o desenvolvimento das capacidades psicológicas para a formação do 
indivíduo como cidadão e atleta.  O objetivo deste estágio supervisionado é apresentar aportes 
teóricos da psicologia histórico-cultural ao professor de tênis infantil, no que tange ao 
conhecimento da periodização do desenvolvimento humano e a importância da diretividade no 
ensino de tal modalidade esportiva.    O trabalho até aqui realizado considera a tese de que as 
funções psicológicas como a sensação, atenção, percepção, memória, pensamento, linguagem, 
imaginação, emoção e sentimento não se desenvolvem fora da atividade que as requeriam, daí a 
necessidade de se estruturar um programa de treinamento psicológico na iniciação esportiva das 
crianças ali envolvidas.     Para tanto, são realizados encontros semanais que foram, até o 
momento, constituídos por observações, esclarecimentos quanto ao trabalho do psicólogo do 
esporte, bem como por primeiras intervenções com o professor, onde foi possível explicitar que o 
desenvolvimento infantil não se dá de forma natural, mas sim, por meio da transmissão e 
apropriação de signos necessários à formação de comportamentos complexos, tais como o 
autocontrole afetivo e cognitivo das crianças.    
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INTEERVENÇOES GRUPAIS EM PSICOLOGIA POSITIVA COM ADOLESCENTES 
 

ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
RAQUEL DE OLIVEIRA FIGUEIREDO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CAMELIA SANTINA MURGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente trabalho foi realizado no Centro de Referência Especializado de Assistência Social de 
Medidas Socioeducativas - Liberdade Assistida e Prestação de Serviço à Comunidade (CREAS-
LA/PSC) de uma cidade do interior de São Paulo que tem como público alvo adolescentes em 
cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto com faixa etária entre 12 e 18 anos 
(excepcionalmente até os 21 anos). Como referencial para fundamentar a intervenção, foi 
utilizada a Psicologia Positiva, perspectiva teórica que trouxe uma nova visão de investigação para 
a ciência psicológica, mudando do enfoque da compreensão do homem de negativo para o 
positivo. Essa abordagem traz investigações sobre o bem-estar subjetivo, felicidade, otimismo, 
resiliência, afetos positivos e negativos. Dessa forma, o objetivo da intervenção foi favorecer o 
desenvolvimento do bem-estar subjetivo dos adolescentes em cumprimento de medidas 
socioeducativas, através de intervenções grupais.     Como resultado do processo interventivo, 
destaca-se o engajamento dos adolescentes nas discussões e a motivação dos mesmos em refletir 
sobre novas atitudes e sobre meios para emprega-las em seus projetos de vida. Nesse sentido, a 
Psicologia Positiva mostra-se como uma perspectiva teórica promissora em intervenções nas quais 
não se objetive apenas "conserte o que quebrou", mas também retomar e enfatizar o que há de 
melhor em cada ser humano, em especial, nesse trabalho, nos adolescentes em cumprimento de 
medidas socioeducativas, já que eles se veem muitas vezes julgados pela a sociedade de forma 
pejorativa.      As dinâmicas e técnicas aplicadas nos encontros favoreceram a identificação de 
qualidades, habilidades, limites pessoais e o desenvolvimento do autoconhecimento. 
Proporcionaram ainda, espaços de discussão com os participantes sobre suas qualidades positivas, 
sobre o papel da família, da escola, sobre preconceito e leis. O grupo foi composto por 4 
adolescentes e os encontros realizados uma vez por semana.     
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LIGA ACADÊMICA DE PSICOLOGIA COMO FERRAMENTA IMPORTANTE NA FORMAÇÃO DO FUTURO 
PSICÓLOGO 

 
LEONARDO SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JÉSSIKA FUJITA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRISCILA CARDOSO OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CINTHIA DE SOUSA NOGUCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KAREN MENDES DE ALMEIDA PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SUELEN DA CRUZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOCINAIDI CRISTINA COSTA MARCELINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROBERTA RIBEIRO TAFELLI - UNICESUMAR 

LUCAS BONDEZAN ALVARES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Uma Liga Acadêmica se trata de uma organização estudantil sem fins lucrativos, formada por 
alunos de diferentes anos ou cursos de graduação e administrado pelos mesmos, junto de 
profissionais vinculados a Instituição de Ensino Superior. As atividades de uma liga devem 
perpassar pelo ensino, pesquisa e extensão universitária, permitindo que o conhecimento possa 
ser adquirido e colocado em prática para a comunidade local. Entrar em contato com esse tipo de 
projeto ainda na graduação pode contribuir com a escolha da futura especialidade pelos alunos. 
As ligas acadêmicas nos cursos de psicologia ainda são muito escassas, bem como as publicações 
das mesmas, porém, ao se falar em interdisciplinariedade em saúde, é necessário que haja um 
engajamento maior dos cursos para mobilizarem seus alunos a participarem/fundarem ligas 
acadêmicas O presente trabalho tem o objetivo de descrever a importância que participar de uma 
liga acadêmica tem na formação profissional do psicólogo por meio de um relato de 
experiência.    Os membros de uma liga tem a oportunidade de exercitar ainda na graduação a 
aplicação das teorias, pesquisando métodos e consequentemente devido a isso chegam ao 
mercado de trabalho mais capacitados e preparados para as demandas deste. As ações 
preparadas para a comunidade também são de enorme importância para a pessoa que muitas 
vezes não tem acesso a um atendimento de qualidade.     No primeiro semestre deste ano foram 
realizadas: 8 aulas teóricas e/ou teórico-prática sobre: Introdução à Psicologia da Saúde e 
Hospitalar; Psicofarmacologia em casos de saúde mental; Atendimento psicossocial em saúde 
mental e atendimento domiciliar; Residência Multiprofissional em Saúde do Idoso; Primeiros 
socorros e Depressão pós-parto. Foram realizados 2 tipos de simulações (casa simulada e 
LHabSim). Houve uma viagem até o Hospital Sírio Libanês- SP, referência internacional em saúde, e 
a participação interligas no simpósio multiprofissional de dor no mesmo local. Em seguida 
houveram capacitações para os ligantes realizarem 4 extensões que foram orientações através de 
palestras, questionários e folders sobre Estresse, Hipertensão e Burnout. Além de ser convidado 
para a SIPAT através da prefeitura municipal de Presidente Prudente e apresentar 2 trabalhos da 
liga em um congresso nacional em SP    
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MULHERES EX-DEPENDENTES QUÍMICAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA EM INSTITUIÇÃO DE 
RECUPERAÇÃO. 

 
CLAUDIA REGINA PARRA - FACULDADES DE DRACENA - FADRA 

JULIANA LUPERINI DE ANDRADE - UNIÃO DAS FACULDADES DE DRACENA - UNIFADRA 
RENATA NUNES OSTETTI - FACULDADES DE DRACENA - FADRA 

 
Este relato contempla o significado atribuído ao tratamento de recuperação por mulheres que ao 
se envolver com drogas e bebidas alcoólicas tiveram perdas significativas. Para tanto, toma como 
base a relação existente entre três eixos principais: a mulher, a dependência e as questões de 
gênero, observadas em uma instituição com modelo assistencial. Dentro deste contexto se 
desenvolveu o ESTÁGIO SUPERVISIONADO BÁSICO no Curso de graduação em Psicologia e 
pretende subsidiar um projeto de extensão a ser desenvolvido oportunamente.  O objetivo do 
estágio foi observar as mulheres ex-dependentes químicas, o plano terapêutico e procurar 
compreender como ocorre a reestruturação da identidade das mesmas.    As estagiárias no papel 
de observadoras junto a terapeuta do grupo e das 20 mulheres acabaram ganhando um papel de 
facilitadoras do grupo operativo. No início evidenciou-se um pouco de dificuldade com os grupos 
que mostraram-se pouco receptivos as estagiárias, com comportamento de esquiva, as vezes até 
agressivas. Aos poucos a situação foi mudando e o vínculo se fortalecendo. Como ganho sobre a 
temática destacamos: o uso de bebida alcoólica e droga entre as mulheres implica em processos 
de subjetivação hegemônicos de gênero, onde a questão da violência doméstica se apresentou de 
forma significativa nos relatos. Assim, foi-se evidenciando ainda que o beber feminino relaciona-se 
com o processo de lidar com experiências adversas e fugir do sofrimento, resistindo à violência e 
ao desamparo, numa tentativa de ficar alegre e mais sociável; como num comportamento de 
isolamento social, depressivo e autodestrutivo. Não obstante, destacamos ainda que as mulheres 
do grupo apresentam menor acolhimento da família ou amigos para iniciar um tratamento do que 
os homens, e as perdas pessoais sociais e profissionais sofridas causam mais desdobramentos. 
Faz-se necessário, então, pensar de forma mais ampliada sobre a drogadição feminina, o que 
motivou um projeto de extensão sobre a temática a ser iniciado no semestre vindouro.     Para a 
refinação de nossa observação, foram utilizados artigos científicos que abordavam questões como 
mulheres dependentes químicas e questões de gênero implicadas no tratamento, além da 
observação participativa.    
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MULTICAUSALIDADE NAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM EM ESCOLARES: ANÁLISE CRÍTICA A 
PARTIR DA REALIZAÇÃO DE UM ESTÁGIO EM PSICOLOGIA INSTITUCIONAL 

 
CINTHIA DE SOUSA NOGUCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

FELIPE CAVALCANTE MAZZI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ANA CAROLINA CAPELOTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

DANIELE MARCELE DE SOUZA SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ALEX SANDRO GOMES PESSOA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A aprendizagem humana caracteriza-se como um processo contínuo de aquisição de 
conhecimento, envolvendo um complexo de mudanças comportamentais e cognitivas. A literatura 
salienta que o fracasso escolar é um fenômeno multicausal, uma vez que o processo de 
aprendizagem compreende a totalidade do desenvolvimento humano, sendo suscetível a fatores 
biológicos, sociais, emocionais e pedagógicos. Neste trabalho, a exploração de tais temáticas se 
deu através da realização de um estágio obrigatório realizado junto ao curso de Psicologia da 
Unoeste, cujos discentes mantiveram contato com uma instituição que se dedica ao trabalho com 
crianças com dificuldades de aprendizagem.  O objetivo central foi conhecer o funcionamento de 
uma instituição especializada no atendimento da população supracitada, bem como estabelecer 
relações existentes com a literatura específica sobre Psicologia Institucional.     Com base nos 
resultados obtidos foi possível identificar certo despreparo por parte de familiares e instituições 
de ensino ao lidar com dificuldades de aprendizagem, o que, possivelmente, encontra-se atrelado 
ao desconhecimento da função social que possuem na vida do aluno.      Foram realizadas 
entrevistas com integrantes da equipe profissional, por intermédio de roteiros semiestruturados 
que visavam aspectos pertinentes ao funcionamento da instituição, tais como rotina, metodologia, 
trabalho multidisciplinar, entre outros. As entrevistas foram gravadas, mediante autorização dos 
entrevistados e transcritas na íntegra. Os dados foram submetidos à análise de conteúdo, 
possibilitando a criação de categorias, das quais se destacam: 1) "Patologização e medicalização da 
não aprendizagem", apresentando asserções sobre o uso de tratamento medicamentoso e o 
diagnóstico patológico diante do fracasso escolar; 2) "Multicausalidade da dificuldade de 
aprendizagem", na qual se discute a complexa rede de fatores que convergem em um 
desempenho abaixo do esperado para determinada idade.     
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NÍVEIS DE ESTRESSE EM UMA POPULAÇÃO ATENDIDA EM UM PROGRAMA DE EXTENSÃO PELA 
LIGA ACADÊMICA DE PSICOLOGIA DA SAÚDE 

 
LEONARDO SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

CINTHIA DE SOUSA NOGUCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOCINAIDI CRISTINA COSTA MARCELINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SUELEN DA CRUZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
KAREN MENDES DE ALMEIDA PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JÉSSIKA FUJITA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Atualmente existe um mercado competitivo, onde naturaliza-se o profissional bem sucedido como 
aquele que trabalha muitas horas por dia e possui muitos bens materiais. Isso provoca 
estresse/ansiedade nas pessoas e sua relação com o trabalho, levando parte significativa da 
população à algum adoecimento decorrente do estresse no/do trabalho. O estresse é considerado 
uma resposta psicofisiológica onde o organismo busca adaptar-se as exigências do seu meio, 
sendo essas internas ou externas. Esse estado de tensão causa uma ruptura no equilíbrio do 
organismo como desafiador, tais como: taquicardia, indigestão, insônia, mãos trêmulas e 
transpiração, outras. O estresse pode ser positivo quando moderado e pontual, porém, seu 
inverso é extremamente prejudicial acarretando em problemas psicossomáticos, alergias, quadros 
psiquiátricos e cardiovasculares. Portanto justifica-se aqui a importância da iniciativa do trabalho 
preventivo, de educação em saúde da liga, visando uma melhor qualidade e vida e 
consequentemente bem estar subjetivo nos trabalhadores. Uma liga caracteriza-se por uma 
entidade administrada e composta por alunos com um tema de interesse comum. Descrever os 
níveis de estresse de participantes de uma ação extensiva da Liga Acadêmica de Psicologia da 
Saúde (prot. 03730/2016) no interior do oeste paulista.    Foi possível perceber que os sujeitos 
pesquisados apresentam número de sintomatologias expressivas de estresse, visto que já sofrem 
algum tipo de alteração nesse organismo. É necessário um replanejamento das equipes para uma 
educação em saúde de maior impacto, especialmente nos trabalhadores.     Trata-se de um recorte 
transversal, quantitativo, descritivo estatístico. Foram aplicados questionários em 23 pessoas, de 
ambos os sexos, entre de 24 e 80 anos no dia do trabalhador. Após a coleta de dados os 
participantes eram orientados de forma interdisciplinar sobre os fatores de risco para 
DCV/Estresse/ Burnout. Foi possível identificar que 52,2% da amostra era masculina . 49,9% eram 
hipertensos e 76,2% possuíam histórico familiar para doenças cardiovasculares. 17,4% trabalham 
11 ou mais horas/dia e 26% dormem entre 4 e 6 horas/noite. 34,8% sentem dores/queimações 
estomacais,13% possuem bruxismo, 30,4% alguma disfunção sexual, 26,1% tem dificuldades para 
dormir, 34,8% sentem-se cansados e 65,2% irritados a maior parte do tempo. 47,8% sentem 
frequentemente uma vontade súbita de fugir de tudo, 26,1% deprimidos e 56,5% ansiosos com 
frequência.     
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O AMBIENTE COMO ESCOLA: O COTIDIANO DE JOVENS ESTUDANTES E SUA INTEGRAÇÃO COM O 
AMBIENTE URBANO 

 
MATHEUS FERNANDES DE CASTRO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

 
Este trabalho é resultado de um projeto de Núcleo de Ensino da UNESP intitulado Descrição dos 
sentidos atribuídos à cidade no cotidiano: possíveis contribuições para a formação de jovens 
alunos do Ensino Médio Estadual, realizado em uma escola pública estadual da cidade de Assis, 
com jovens estudantes do primeiro ano do ensino médio. Por se tratar de um trabalho de 
extensão ao ensino e não de uma pesquisa, não necessita de aprovação do Comitê de Ética. 
Obtivemos a autorização da Diretoria de Ensino e da Direção da Escola para a realização das 
atividades. Refletir sobre a relação desses jovens com o ambiente urbano em que estão inseridos, 
buscando ampliar seus conhecimentos e contribuindo para seu processo de formação escolar e o 
desenvolvimento da cidadania.    A escola e suas formas convencionais se transformaram em algo 
que se deve contestar de dentro, ou seja, se não é possível não estar lá fisicamente, é possível não 
estar lá enquanto sujeito pensante e implicado com seu processo de formação previamente 
formatado e previamente e sistematicamente rejeitado pelos alunos. O ambiente escolar faz parte 
do cotidiano desses jovens mas, para muitos, ele não é um ambiente acolhedor e que possa 
contribuir para sua formação e seu desenvolvimento no mundo em que se encontram 
inseridos.     Pro-Reitoria de Graduação da UNESP - PROGRAD Foram realizados encontros 
semanais, durante o período das aulas, nos quais, através de dinâmicas de grupo, brincadeiras, 
jogos e rodas de conversa alguns temas foram discutidos. Primeiramente propusemos alguns 
temas para que os jovens compreendessem a proposta de nossos encontros e depois buscamos 
incentivá-los a proporem seus temas de interesse.Tem sido muito difícil conseguir a adesão dos 
jovens nas discussões: há muito desinteresse por parte da maioria, bem como atitudes de boicote 
a bolsista que coordena os grupos e aos colegas, que por vezes, se interessam e se implicam nas 
propostas de trabalho. Mesmo diante dessas contingências, muito foi trabalhado e discutido, pois 
não nos prendemos nos modelos tradicionais de rodas de conversa e conseguimos discutir 
assuntos polêmicos e importantes como sexo, saúde, drogas, vida familiar, entretenimento, 
política entre outros.     
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O CORPO FALA: A FIBROMIALGIA COMO SINTOMA 
 

JACQUELINE SANTOS PINHEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SANDRA CRISTINA DOALTO BENATTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SOLANGE M S ROLIM DE MOURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

A síndrome de dor crônica de causa não inflamatória conhecida como fibromialgia tem afetado 
uma parte considerável da população, atingindo mais mulheres do que homens. Segundo o 
Colégio Americano de Reumatologia, até o momento não há critérios diagnósticos obrigatórios 
para a fibromialgia, e sim sintomas classificatórios, a saber: fadiga, distúrbios de sono, ansiedades, 
depressões, irritabilidade, dores de cabeça, rigidez muscular, tender points (11 de 18 pontos 
específicos de dores) entre outros. A Organização Mundial de Saúde reconheceu a fibromialgia 
1992, com a identificação M 79.7 na CID - Classificação Internacional. O diagnóstico é clinico 
(sintomático), devido à ausência de exames que identifiquem a síndrome. Os trabalhos sobre 
fibromialgia são escassos no campo da psicologia, apesar da elevada comorbidade entre 
fibromialgia e transtornos psiquiátricos; e dos benefícios que a psicoterapia pode proporcionar. O 
objetivo desse trabalho foi investigar, através de pesquisa bibliográfica, a relação do paciente com 
a dor, e a utilização do corpo como via de descarga ou como meio de comunicação, visto que 
pacientes com sintomas psicossomáticos tem dificuldades em nomear seus estados afetivos.    A 
simbolização é de extrema importância no processo de desenvolvimento do indivíduo, visto que o 
adulto, ao reagir ao sofrimento com sintoma físico, manifesta um padrão infantil de 
comportamento.     Na visão psicanalítica, a fibromialgia é avaliada como doença psicossomática, 
ou seja, um sintoma físico que substitui um sintoma psíquico; assim, o individuo utiliza o corpo e a 
dor como representantes dos seus conflitos para organizar suas emoções, pois há situações 
traumáticas não assimiladas, ocasionando sofrimento psíquico, sendo este inconsciente. Desde os 
estudos sobre histeria, Freud ponderava a influência do funcionamento psíquico nos sintomas 
somáticos, uma vez que o sintoma é denso de significado simbólico.    
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O SILÊNCIO NA CLÍNICA PSICANALÍTICA NA PERSPECTIVA WINNICOTTIANA 
 

LETÍCIA LOPES NEGRÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente trabalho visa apresentar o conceito de 'silêncio' na clínica psicanalítica dentro da 
perspectiva Winnicottiana, buscando salientar as características, a importância, tais como o 
manejo e a postura do analista diante da fase de silêncio que ocorre durante as sessões de análise, 
trazendo uma nova concepção destacada por Winnicott que se diferencia da psicanálise 
tradicional, Freudiana, onde o mesmo era tido como sinal claro de resistência.  O objetivo central 
do relato é de salientar o silêncio como algo positivo na análise quando o manejo ocorre de 
maneira correta.    Conclui-se que diferentemente da descrição de silêncio na obra psicanalítica 
freudiana, o silêncio na perspectiva winnicottiana pode ser visto como elemento positivo e que 
serve como andamento importante na análise.     Para Winnicott, a capacidade que um indivíduo 
tem de estar só, expressa por vezes, o amadurecimento do desenvolvimento emocional e no 
ambiente terapêutico essa condição pode ser analisada por uma fase de silêncio, o que na teoria 
Winnicottiana, não caracteriza um sinal resistência. Em sua teoria do amadurecimento emocional, 
Winnicott considerou que uma mãe suficientemente boa é aquela que se identifica com seu bebê, 
se adapta às necessidades do mesmo, permitindo que ele tenha a experiência de onipotência. Esta 
relação da criança com a mãe defi¬ne o desenvolvimento da capacidade de estar só no indivíduo, 
quando a mãe é suficientemente boa e consegue adaptar o ambiente as necessidades do bebê 
evitando que este sofra invasões. É no estar só que o bebê se sente real e pode se tornar um ser 
não-integrado, ou seja, é no estar só que a criança percebe que ela e mãe são seres diferentes, 
individuais... Essa experiência, se torna importante à medida que, é através dela, que o individuo 
pode atingir termos de gestos espontâneos ou o chamado falso self. Em relação ao silencio 
decorrente do paciente em analise, Winnicott afirma que muitas vezes esta situação é a primeira 
experiência que o paciente tem de estar só. Nesse sentido, é plausível identificar o silencio como 
algo positivo na analise, onde cabe ao analista reconhecer a importância deste, que dentre outras 
coisas, vai muito além da funcionalidade, despertando o encontro do paciente consigo mesmo.     
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ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COM ALUNOS DA REDE PÚBLICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

ALINE BERTOLI GIMENES - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
ANNA CAROLINA ALENCAR BETINE - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

BIANCA SAVIOLI VECCHIATO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
BRUNA MARTINS VERONI PALMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

THASSIA SOUZA EMIDIO - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

O presente projeto de extensão é realizado por alunos de psicologia com jovens matriculados no 
terceiro ano do ensino médio que vivenciam o momento da escolha profissional em duas escolas 
públicas do município de Assis/SP. A escolha profissional é uma das questões que permeia o 
universo adolescente, nesse sentido, acreditamos que uma das formas de oferecer uma escuta e 
um espaço de reflexão seja o caminho da orientação profissional.  O projeto visa oferecer aos 
adolescentes um espaço de reflexão sobre a escolha profissional.    A retomada da história 
familiar, junto com as reflexões ocorridas durante os encontros, pode elucidar alguns pontos 
importantes nesse processo de escolha. O trabalho da universidade junto aos adolescentes 
proporciona um espaço potencializador, onde os alunos podem refletir a respeito da escolha 
profissional e se empoderar diante da realidade que lhes é apresentada. Notamos a falta de 
protagonismo social de alguns jovens, que por vezes, não se sentem empoderados o suficiente 
para construírem os seus projetos de vida. Em muitos casos, esses adolescentes são os primeiros 
em sua geração a vivenciarem a possibilidade de uma escolha profissional e de cursar uma 
universidade. Dessa forma, uma vez que nos deparamos com o escasso compartilhamento de 
informações acerca das universidades públicas e das possibilidades que esses jovens têm, os 
encontros tiveram também o intuito de divulgar informações nesse sentido, pois acredita-se que o 
acesso a informação é primordial para que os jovens possam assumir o protagonismo de suas 
escolhas.    PROGRAD E PROEX.  Os atendimentos são grupais, com duração de oito a dez 
encontros de uma hora e trinta minutos cada. São propostas atividades que possibilitam o 
conhecimento de interesses próprios desses jovens, visando também disparar a discussão acerca 
do momento que estão vivenciando. A partir de uma abordagem da psicanálise de famílias, 
permite-se que o jovem entre em contato com aspectos de sua vida afetiva até então 
desconhecidos, aspectos estes que têm influência direta nas diversas escolhas da vida, inclusive na 
profissional. Pretende-se também, oferecer um espaço para reflexão sobre a influência da família 
e suas profissões nas escolhas do jovem, vinculando questões geracionais aos projetos futuros e 
anseios de cada adolescente. Para isso, utilizamos o genograma, técnica que possibilita os jovens 
retomarem a história profissional de seus familiares, na tentativa de atribuir sentido para as suas 
escolhas.     
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ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL COM ESTUDANTES DO SISTEMA PÚBLICO DE ENSINO  
 

LUIZ HENRIQUE BOCHI SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGINA GIOCONDA DE ANDRADE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A Orientação Profissional, como uma intervenção prioritariamente destinada aos estudantes que 
buscam a entrada na universidade, ou o "teste vocacional", está consolidada. Com o passar do 
tempo, o contexto de atuação da OP ampliou-se, principalmente com a população socioeconômica 
menos favorecida. Lehman; Uvaldo; Silva (2006, p.1) apontam uma alteração no perfil dos jovens 
atendidos nos serviços de orientação profissional. Segundo estes autores, dos jovens que traziam 
a necessidade de autoconhecimento, encontramos hoje jovens que colocam como prioridade as 
oportunidades de trabalho da carreira escolhida. O presente projeto apresenta uma proposta de 
intervenção em Orientação Profissional (OP) junto aos alunos de Escolas Públicas que frequentam 
uma instituição que promove a capacitação e inserção de jovens no Mercado de Trabalho. A 
realização desta intervenção justifica-se ao fato de que a orientação profissional é uma prática que 
auxilia os jovens no planejamento do seu projeto de vida e inserção no mercado de 
trabalho. Verificar as contribuições de uma proposta de intervenção de Orientação Profissional na 
abordagem desenvolvimentista, objetivando a construção de Projetos de vida de adolescentes 
oriundos de escolas públicas, inseridos em um projeto de inserção e capacitação para o mercado 
de trabalho.     Ribeiro (2003) observa que a esta instituição escola não está cumprindo este 
objetivo de auxiliar o jovem na construção do seu projeto profissional. Sendo que esta deveria ser 
um espaço para reflexão e formação de pessoas. É extremamente necessário que o orientador 
profissional construa sua intervenção por meio da reflexão e conscientização dos fatores que 
permeiam as inserções no mercado de trabalho.     Foram participantes desta intervenção 
estudantes do Ensino Médio das escolas públicas de Presidente Prudente. Os grupos foram 
formados com até 14 (quatorze) jovens. O primeiro critério foi aceitação voluntária por parte dos 
discentes, e o segundo a proximidade do desligamento da instituição. Os encontros foram 
semanais em grupo- Duração de 02 (duas horas).     
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OS DESAFIOS DO RECRUTAMENTO E SELEÇÃO 
 

ANDRESSA PAULA GREGUI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MARY ÉLLEN DE ALBUQUERQUE AUGUSTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O estágio está sendo realizado em um Supermercado no interior de São Paulo, na cidade de 
Presidente Prudente. O processo de seleção é realizado pelo estagiário de psicologia, após 
levantamento das necessidades de cada vaga e perfil do entrevistado, e, quando aprovado, é 
encaminhado para conhecer e passar por entrevista pelo encarregado da área e por fim pelo 
gerente da loja. Após a aprovação de todos os envolvidos no processo, o mesmo é encaminhado 
para admissão. Vamos mostrar nesse trabalho os desafios que surgem no processo de 
Recrutamento e Seleção.   A empresa em questão espera do candidato um comprometimento e 
responsabilidade, porém encontra dificuldades no preenchimento, pois existem vagas bem 
específicas, difíceis de serem preenchidas, pois muitas vezes,somente com a análise do currículo, 
limita as informações, já se descarta por análises prévias, como, por exemplo, muitos empregos 
em pouco tempo, sem entender ao menos o motivo dos desligamentos e da instabilidade.     Nessa 
empresa específica, outro ponto a ser discutido é o fato de que não há um banco de dados 
organizado, as pessoas são chamadas várias vezes por não ter um controle das pessoas quem já 
participou de processos, que pontuamos como um desrespeito com os candidatos a vaga, assim 
como retrabalho nas entrevistas. Essa ferramenta já foi desenvolvida por estagiárias, mas até 
agora existe resistência em colocar em prática. Acreditamos que nossa colaboração nessa 
empresa, fará a diferença nesses processos, e o setor de recursos humanos poderá atuar de forma 
mais profissional e livre de preconceitos. É se concluído então que precisa-se de ferramentas para 
agregar o processo de Recrutamento e Seleção dentro da empresa em questão.     Unoeste - 
Universidade do Oeste Paulista  Já ocorreram problemas referentes à opção sexual, tanto no 
processo seletivo, quanto também dos próprios colaboradores uns com os outros. Algumas 
empresas preferem não contratar homossexuais, alegando que é difícil a adaptação e que é 
melhor não arriscar. Tanto homossexuais quando heterossexuais correm o risco de não se adaptar 
e por isso, após a admissão é preciso de acompanhamento e treinamento para que ocorra 
adaptabilidade ao ambiente. A empresa segue um padrão, estabelece seus requisitos, que nem 
sempre são passados para o candidato, como, por exemplo, não ter tatuagem à mostra. 
Percebemos também resistência quanto à opção sexual e aparência, em determinados cargos.     
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OS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM EMERGENCISTAS FRENTE A MORTE DO PACIENTE: REAÇÕES 
E SENTIMENTOS. 

 
RENER BATISTA FERRAZ - FACULDADES DE DRACENA - FADRA 

CLAUDIA REGINA PARRA - FACULDADES DE DRACENA - FADRA 
SILVIO ANTONIO RIBEIRO - FACULDADE DE DRACENA 

 
Embora tenham ocorrido inúmeros avanços na medicina emergencista, a morte ainda é vista com 
estranhamento para o cotidiano dos profissionais que atuam neste cenário. Profissionais de 
enfermagem são os integrantes da equipe de saúde que mais mantem contato direto e 
prolongado com pacientes que vivenciam a finitude. Desenvolvem várias formas de 
enfrentamento para lidarem com as situações de morte, uma delas podemos qualificar de fuga e 
proteção onde a necessidade de agir de forma imediata remete a lógica dos procedimentos 
técnicos. A proximidade da morte gera a necessidade de distanciar-se do ser humano que está 
morrendo, como uma forma de proteção contra o sofrimento. Assim, a atenção fica centrada no 
desempenho técnico, porque as possibilidades de vida também dependem do desempenho 
imediato adequado do próprio profissional. Averiguar a preparação dos profissionais da 
enfermagem em relação ao processo de morte em ambiente hospitalar e verificar como se dá esse 
processo quando o paciente envolvido é um ente querido.    Percebeu-se que os profissionais 
diante da morte esquivam-se do envolvimento com a história da vitima do paciente desconhecido, 
pois estas ocasiões podem gerar sentimentos que dificultam o enfrentamento da situação e 
consideram que desta forma sentem-se mais fortalecidos para apoiar a família da vitima. No 
quesito morte de um ente querido, os mesmos já não reagem mais pessoalmente. Pode-se ver 
brotar ai sentimentos de impotência, tristeza e desespero e a maioria acabam buscando refúgio na 
religiosidade. Nota-se nas reações observadas que as respostas estão muito associadas a fatores 
emocionais. Esses sentimentos reforçam a teoria de que os profissionais da enfermagem , embora 
trabalhem com esta realidade em seu cotidiano, ainda continuam tendo dificuldades em lidar com 
a morte e o morrer, evidência esta que vem sendo discutida desde a década de setenta nos meios 
acadêmicos e profissionais. Não obstante o próprio cuidado da instituição com esta realidade deve 
ser revisto.      O presente estudo nasceu da inquietação e interesse do acadêmico de psicologia 
que trabalha em uma unidade hospitalar emergencista. Os dados coletados, referem-se a 
sentimentos e percepções dos profissionais entrevistados que povoam esse contexto e vivenciam 
o processo da morte e do morrer, de forma rotineira, experienciando sensações de tristeza, 
frustração, impotência e até mesmo culpa por supostas falhas na assistência prestada.    
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POSSIBILIDADES DE INTERVENÇÕES DA PSICOLOGIA NAS ORGANIZAÇÕES  
 

MARIA GRAZIELE SILVESTRE DE OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAROLINE OLIVEIRA DOS SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KAREN FIORI DO VALE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGINA GIOCONDA DE ANDRADE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O presente trabalho é um relato de experiência do Estágio Supervisionado de Promoção de Saúde, 
Trabalho e Educação, do curso de Psicologia da UNOESTE, realizado no setor de recursos humanos 
de uma rede de Supermercados situados no Oeste Paulista.  Seu objetivo é desenvolver 
conhecimentos profissionais ao aluno, capacitando-o para atuação junto a organizações, 
utilizando os conhecimentos teóricos e técnicos adquiridos no decorrer do curso.     Contudo, são 
várias as possibilidades de intervenções nessa área, sendo distintas, porém com o mesmo 
objetivo, de buscar o crescimento da empresa e dos colaboradores.      Durante o estágio foi 
possível identificar e realizar algumas intervenções, como recrutamento e seleção de pessoas, 
treinamento e desenvolvimento, e avaliação de desempenho, a fim de promover a excelência 
organizacional, selecionando profissionais adequados, capacitando-os, e monitorando o seu 
desempenho. A seleção de pessoas é o processo de escolha dos candidatos já recrutados, sendo 
sete as etapas de uma seleção, que podem variar de acordo com cada empresa; na rede de 
Supermercados, essa ferramenta é rotineira ao estagiário, sendo que o principal instrumento 
utilizado é entrevista por competências. O treinamento é um modo de formação e crescimento de 
indivíduos dentro das organizações, e é realizado a partir das necessidades observadas na 
empresa, e os estagiários puderam realizar, até o momento, dois treinamentos: atendimento ao 
cliente, e educação financeira. Também foi desenvolvido um programa de Avaliação de 
desempenho, que avaliasse os funcionários recém-contratados, no período de 45 dias, e 90 dias, 
podendo analisar a performance de cada colaborador em seu cargo, tal como o potencial que esse 
indivíduo tem de se desenvolver, e dar a ele um feedback de seu desempenho.     
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PRÁTICA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA ESCOLAR: CONTRIBUIÇÕES DA 
PSICOLOGIA HISTÓRICO-CULTURAL À FORMAÇÃO DE PROFESSORES. 

 
JULIANE CRISTINA ZOCOLER - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Este trabalho é produto de uma prática de estágio supervisionado em psicologia escolar do curso 
de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), realizada no âmbito da Secretaria 
Municipal de Educação do município de Presidente Prudente (SEDUC). Com base nos pressupostos 
da psicologia histórico-cultural procurou romper com a tendência histórica da prática do psicólogo 
escolar de patologizar e culpabilizar o aluno ou sua família diante do fracasso escolar. Por meio de 
uma atividade de formação docente foi possível discutir questões atinentes às múltiplas 
determinações que envolvem o processo de escolarização, tais como a relevância das teorias 
pedagógicas, a relação entre ensino e desenvolvimento, políticas educacionais etc.  O objetivo 
geral deste estágio foi instrumentalizar os professores do ensino infantil, mediante o 
conhecimento das etapas do desenvolvimento psicológico na infância e sua relação com o 
processo de ensino e aprendizagem.    Por meio do trabalho realizado, os professores 
compreenderam que o desenvolvimento psíquico diz respeito à apropriação de formas complexas 
de comportamento humano que são instituídas socialmente. Tal processo não se dá de forma 
natural, pois as funções psicológicas especificamente humanas não são transmitidas 
geneticamente às futuras gerações, mas sim, frutos da apropriação das produções culturais 
objetivadas por gerações precedentes. Trata-se, portanto, de um processo de educação. Dentre 
várias contribuições da psicologia histórico-cultural à educação escolar infantil, ressaltamos que o 
professor deve entender que o bom ensino é aquele que precede o desenvolvimento e o 
impulsiona. Ademais, o conhecimento das etapas do desenvolvimento psíquico, bem como a 
compreensão das forças motrizes de cada período, são elementos indispensáveis à criação de 
métodos eficazes para o ensino pré-escolar e escolar. O contato com a realidade concreta da 
educação básica evidenciou a necessidade dos psicólogos escolares atuarem na formação de 
professores, de forma a preencher a lacuna que os cursos de licenciatura parecem deixar acerca 
das teorias pedagógicas e da relação que existe entre o ensino, aprendizagem e desenvolvimento 
psíquico.     O estágio girou em torno de dois aspectos. O primeiro caracterizou-se no 
acompanhamento do trabalho de psicologia escolar já existente na SEDUC. O segundo aspecto 
referiu-se à formação docente sobre a periodização do desenvolvimento infantil com a realização 
de cinco encontros e de uma palestra.    
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PROCESSO DE ENTREVISTA E SELEÇÃO A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS.  
 

JESSICA LARINE SOUZA OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSE MEIRE RIÇATO UEDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A inclusão de pessoas com deficiências no quadro das organizações tem a cada dia tido mais 
relevância, uma vez que além de proporcionar oportunidades, proporciona ainda bem estar ao 
indivíduo que está sendo adequadamente capacitado para a função a ser desenvolvida na 
organização. Abordaremos aqui, como se dá a contratação para esse público a conduta do 
entrevistador que dependerá dos seus objetivos, bem como das circunstancias que a envolvem e 
seu roteiro, técnica, sua introdução para a entrevista que é outro ponto primordial para a sua 
aplicação. Esse processo inclui uma serie de particularidades que devem ser levadas em conta, 
além de compatibilizar competências e necessidades dos candidatos, identificadas nas avaliações 
e testes psicológicos, são precisos laudos médicos que comprovem a inclusão do indivíduo na "Lei 
de Cotas". Essa lei contribuiu de maneira significativa em prol dessas pessoas, tanto no âmbito 
nacional quanto no internacional, é um sistema voltado para a inserção das PPDs no mercado de 
trabalho e estabeleceu nas empresas privadas com mais de 100 funcionários e dependendo de seu 
porte, a reserva de vagas entre 2 e 5% do total de funcionários para as PPDs, sob pena de multa. A 
necessidade da qualificação do profissional dentro do âmbito organizacional devem ser adequadas 
de acordo com as exigências da vaga e condições estruturais e psicológicas que a empresa oferece, 
para que seja contratada a pessoa que possa desenvolver as atividades pertinentes a função de 
forma satisfatória a ambas as partes.  Compreender como tem se dado o processo de seleção das 
pessoas portadoras de deficiência, dentro da empresa estudada, quais as práticas mais utilizadas e 
como estes processos vem sendo utilizados, visando as práticas organizacionais necessárias à 
inclusão dessas pessoas.    Fazendo uma análise geral, o ponto principal é não se restringir a ações 
pontuais de correção para adaptação do processo de seleção. É necessário que haja uma 
concepção das políticas organizacionais com vistas à construção de uma empresa mais 
diversificada e, consequentemente, inclusiva que deveria ser praticada pelas empresas não só com 
a PPD, mas com os demais funcionários para que a pessoa aprenda uma função e assimile a 
cultura organizacional.     As atividades foram utilizadas conforme todo embasamento teórico e 
prático recebido durante o curso de Psicologia no estágio supervisionado em Psicologia 
Organizacional, em uma empresa especializada na produção de couro.    
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PROCESSO DE RECUTAMENTO INTERNO EM SETOR SUCROALCOOLEIRO E ENERGÉTICO 
 

KLEBER FERREIRA DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSE MEIRE RIÇATO UEDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
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 do Setor Sucroalcooleiro e Energia no distrito de Ameliópolis/ Presidente Prudente, ao 
longo do ano de 2016. As atividades incluem auxiliar o departamento de Desenvolvimento e 
Recursos Humanos no processo de Recrutamento Interno atendendo a política interna de 
promover a missão da empresa disposta no manual e no sistema de gestão empresarial; que 
concerne em promover e desenvolver o homem educando, treinando no ambiente de trabalho 
para melhor crescimento pessoal e profissional, acreditando no bem estar e integração social do 
homem     Os selecionados passam por provas de conhecimento teórico e técnico, especifico para 
a função que irá exercer, onde os que se mostrarem com melhor desempenho desejado para o 
cargo são convocados para o processo de seleção composto por: entrevista, testes psicométricos, 
avaliação teórico e prática, e entrevista com supervisor do setor.     Havendo necessidade de 
preenchimento no quadro de funcionários, o comunicado sobre a abertura da vaga é realizada via 
intranet para os supervisores e em murais disponíveis em todos os setores. Os currículos dos 
interessados são cadastrados em um banco de dados e passam por uma triagem inicial do Sistema 
de Gestão e Recursos Humanos Recrutamento e Seleção, buscando identificar os candidatos que 
se enquadram no perfil estabelecido para o cargo.    

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1688 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

Psicologia    

 
 

PROCESSO DE SELEÇÃO COM MENOR APRENDIZ 
 

NANDARA MARRIELE SILVA SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSE MEIRE RIÇATO UEDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
A presente pesquisa tem caráter qualitativo e refere-se à atividade observada no Estágio 
Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação I. Neste relatório irá conter as 
informações referente a empresa de atuação de estágio, informações da historicidade do trabalho 
juvenil, quais são as leis que resguardam os direitos e deveres do adolescente que será inserido no 
mercado e os direitos e deveres da empresa que está disponibilizando este vaga para o 
adolescente, conhecer os riscos e acrescentamento que o trabalho trás a vida do jovem.  O 
objetivo deste trabalho é reconhecer as informações referente a politica de contratação de 
menores aprendizes na organização onde o estágio é realizado, de forma que seja possível 
compreender o tipo de trabalho que é realizado na contratação do indivíduo, podendo assim fazer 
a junção do conhecimento que é adquirido em supervisão e do que é reconhecido por 
lei.     Compreende-se que a cada contratação de um aprendiz o mercado de trabalho tem a 
possibilidade de renovação da mão de obra, disponível para conhecer o novo e de se especializar 
em algo que pode se tornar a sua carreira, é necessário reconhecer o trabalho que é realizado 
pelos menores aprendizes, se desmerecido não é extraido o que de melhor o indivíduo poderia 
oferecer    UNOESTE A pesquisa foi realizada em uma empresa da região de Presidente Prudente, 
especializada na produção de couro, fundada em 2000, a empresa produz couros nos estágios wet 
blue, semiacabado e acabado. Com uma área construída de mais de 120 mil metros quadrados, 
tem a capacidade para a produção anual de três milhões e quinhentas mil pelas, o couro é 
destinado para indústrias de calçados, artefatos, estofamentos mobiliares e automotivos. A 
organização em questão utiliza de um programa para seleção dos candidatos que é oferecido de 
maneira gratuita ao jovem aprendiz, chamado CIEE, Centro de Integração Empresa - Escola, este 
centro é uma instituição filantrópica, mantida pela empresariado nacional de assistência social, 
sem finalidades lucrativa, que trabalha em prol da juventude estudantil brasileira. Após a 
indicação do CIEE o menor aprendiz é convocado até a instituição para o processo de seleção que 
ocorre de forma grupal primeiramente, em torno de 15 adolescentes por vez, tudo depende da 
demanda que a organização está necessitando, e primeiro momento é dado o aprendiz preenche 
uma ficha proposta comum que é disposta para qualquer pessoa que deseja trabalhar na 
organização.     
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PROCESSO DE SELEÇÃO DE LÍDERES  
 

KLEBER FERREIRA DE LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSE MEIRE RIÇATO UEDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O trabalho realizado tem como finalidade apresentar as atividades pedagógicas do estágio 
supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação do curso de Psicologia na Unoeste, 
no segundo semestre de 2016. Dentre as atividades do psicólogo organizacional/trabalho, 
encontra-se a seleção de pessoal.Conceitua-se como um processo no qual se escolhe,sob métodos 
específicos,candidatos a um cargo/vaga enviados pelo Recrutamento, buscando observar as 
necessidades da empresa.  O objetivo desse trabalho é descrever como ocorre a elaboração de um 
processo de seleção interna ou externa para identificar o perfil de líder para o cargo de supervisor 
e coordenador em empresa sucroalcooleiro.    Pode-se observar que os métodos empregados na 
elaboração do processo de seleção, mostram-se eficazes no que se refere à identificação de 
lideres,proporcionando informações sobre caracteristicas e estilos de liderança relevantes do 
candidato e oferecendo informações ao psicólogo organizacional para melhor condução do 
processo de seleção visando identificar o perfil.     Para a realização do processo de seleção são 
propostas as seguintes etapas: Análise dos currículos;Aplicação do instrumento de avaliação de 
lideraaça LJI - Indicador de Julgamento de Liderança; G38 - visando avaliar a inteligência não 
verbal; Phister - visando avaliar o equilíbrio emocional;BFP - visando avaliar características da 
personalidade;Entrevista por Competência e Relatório.    
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PROJETO DE ATENDIMENTO PSICOLÓGICO A COMUNIDADE SURDA NA CIDADE DE DRACENA. 
 

CLAUDIA REGINA PARRA - FACULDADES DE DRACENA - FADRA 
EDUARDO ANTONIASSI OLIVEIRA - FACULDADES DE DRACENA - FADRA 

 
O projeto pretende relatar a experiência do atendimento psicológico com pacientes surdos e tem 
como objetivo retratar a importância do atendimento psicológico a essa comunidade.. A 
possibilidade de comunicação dentro do atendimento psicoterapêutico é uma experiência 
inusitada e este projeto pretende propiciar a esta população a oportunidade de refletir sobre seu 
contexto, suas angústias, aspectos estruturais quanto à dinâmica afetiva e as modalidades de 
funcionamento psíquico próprio de cada enfim, sobre questões que podem ou não estrem 
vinculadas com a surdez. Relatar a importância de atendimento clínico psicológico a pessoas 
surdas    O projeto ainda está em andamento, pretende-se analisar seus resultados a luz das 
referencias teóricas que nortearam o estudo.      A pesquisa está em andamento, registrando o 
atendimento psicológico com pacientes surdos,oferecido na clínica do Serviço-Escola, por 
estagiário do Curso de Psicologia, após assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
pelo responsável. Os dados desta pesquisa serão obtidos através das sessões realizadas uma vez 
por semana com os pacientes . As sessões são marcadas com antecedências, abordando questões 
sob a queixa inicial exposta pelos pacientes. Durante os atendimentos são utilizadas técnicas de 
atendimento com surdos em de LIBRAS, quando necessário, haja vista o acadêmico atendente ser 
interprete de sinais . Os atendimentos serão supervisionados por professor de psicologia, 
devidamente autorizado no curso de psicologia para essa finalidade.     
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PROMOÇÃO DE BEM ESTAR NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL: AÇÕES EM DATAS 
COMEMORATIVAS 

 
ANNE KAROLINE BERTACCO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

GIOVANA GARCIA FUKAYA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SANDRA CRISTINA DOALTO BENATTI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

REGINA GIOCONDA DE ANDRADE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente trabalho aborda o relato de experiência sobre as atividades do Estágio em Promoção 
de Saúde, Trabalho e Educação, que está sendo desenvolvido no departamento de Recursos 
Humanos (RH) de uma universidade localizada no interior de São Paulo. Dentro das diversas ações 
que o psicólogo executa no RH, este trabalho visa apresentar atividades que promovem a 
valorização do colaborador por meio da comemoração de algumas datas, como: o dia 
internacional da mulher, dia das mães e dia dos pais.  As datas trazem consigo um significado 
afetivo para os colaboradores; pois, ao serem comemoradas, fortalecem o sentimento de 
reconhecimento e valorização do indivíduo, contribuindo para a qualidade de vida no trabalho e 
para o bem estar do trabalhador.     Conclui-se que, tais ações contribuíram significativamente 
para que os colaboradores se sentissem valorizados e pertencentes à universidade, sendo vistos 
além da função que exercem dentro da instituição. Esses eventos possibilitaram maior interação e 
reflexão entre os colaboradores, e estimulou uma maior integração entre colaborador e 
empresa.     Equipes multiprofissionais de vários cursos de graduação atuam, por meio de projetos 
de extensão específicos, oferecendo aos colaboradores ações voltadas ao bem estar. Nestes 
eventos, o papel do psicólogo, enquanto integrantes da equipe, é principalmente de escuta e 
orientação, buscando compreender os fatores psicológicos que integram o bem estar subjetivo do 
colaborador no ambiente de trabalho. Diener (1996) salienta que circunstâncias ambientais 
podem produzir mudanças substancias e de longa duração no bem estar subjetivo, 
proporcionando assim, autoaceitação, domínio do ambiente, proposito de vida, crescimento 
pessoal e profissional.    
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PROMOÇÃO DE SAÚDE MENTAL EM TRABALHADORES NA SEMANA INTERNA DE PREVENÇÃO A 
ACIDENTES DE TRABALHO 

 
CINTHIA DE SOUSA NOGUCHI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

LEONARDO SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JOCINAIDI CRISTINA COSTA MARCELINO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SUELEN DA CRUZ - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
PRISCILA CARDOSO OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

KAREN MENDES DE ALMEIDA PEREIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LUCAS BONDEZAN ALVARES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JÉSSIKA FUJITA LOPES - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O ser humano, como um ser holístico, encontra-se diretamente respondente aos eventos do seu 
meio externo/interno, podendo, em alguns casos, prejudicar o organismo como um todo. A 
literatura aponta que, ao defrontar-se com situações que requeiram demandas que excedem suas 
capacidades, o indivíduo tende a desenvolver níveis elevados de estresse e o ambiente de 
trabalho é visto como um dos principais eliciadores desta condição. O estresse é, desde os tempos 
mais remotos, vital para a sobrevivência da espécie, uma vez que em níveis moderados 
possibilitam, física e mentalmente, que o indivíduo alcance seus objetivos. Entretanto, níveis 
excedentes de estresse podem ocasionar o surgimento de quadros mais graves, como o Estresse 
Ocupacional e a Síndrome de Burnout, que, comumente, acometem profissionais das áreas da 
saúde ou educação.  O objetivo central foi, através de palestras e folders, conscientizar os 
trabalhadores locais sobre os riscos de submeterem-se a situações extremamente estressantes e 
as implicações destas na saúde mental, cientificando-os sobre os sintomas e formas de 
tratamento, ou seja, ajudando-os a identificar situações de estresse no dia a dia e pensar em 
formas de prevenção/intervenção quanto a esta problemática.     Através da atividade realizada 
observou-se a real necessidade de maiores conscientizações sobre os riscos e prejuízos de estar 
regularmente sob condições altamente estressoras, visto que grande parte da população presente 
demonstrou certo desconhecimento dos conteúdos abordados. Dessa forma, ainda que breve, a 
exposição ocasionou um impacto no público, incitando grandes questionamentos e preocupações 
com as situações atuais de trabalho nas quais se encontravam, provocando em parcela 
significativa a necessidade de recorrerem à ajuda profissional.      Tratou-se de uma ação extensiva 
realizada pela Liga Acadêmica de Psicologia da Saúde na Semana Interna de Prevenção a Acidentes 
de Trabalho (SIPAT) da Prefeitura de Presidente Prudente, abarcando todos os trabalhadores das 
áreas de educação e saúde.     
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RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL 
 

REGINA GIOCONDA DE ANDRADE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente resumo trata de um relato de experiência de atividade prática de ensino que se 
concretiza junto à uma organização e, por isso, é importante que se saiba o quanto aumentou a 
procura por pessoas eficazes e dinâmicas, capazes de aumentar a perspectiva de vida das 
empresas. O processo para fazer com que essas pessoas trabalhem é de extrema importância para 
a empresa que quer chegar ao sucesso. Desse modo, os objetivos organizacionais podem ser 
atingidos somente através de pessoas, por isso a importância do cuidado com a condução do 
processo de recrutamento e seleção, sendo que o objetivo maior da seleção é contratar os 
melhores dentre os candidatos, um processo pelo qual se faz a escolha dos candidatos que 
possuam o perfil adequado para ocupar o cargo.    Contudo, é possível verificar uma eficácia no 
trabalho citado que se realiza, pois é de extrema importância que a empresa possua pessoas 
habilitadas para a realização do processo de seleção de candidatos à vagas para o cumprimento do 
quadro de pessoal da organização, sendo que, é preciso que haja a escolha certa de pessoas para 
ocupação de cargos em uma empresa para que o objetivo da mesma seja cumprido, fazendo com 
que as pessoas não apenas produzam um bom trabalho, mas que elas cresçam social e 
profissionalmente.     As atividades realizadas pautam-se na realização de análise de currículos, 
levando em conta cargo pretendido para ocupação, cidade onde o candidato reside, experiências 
profissionais, cursos realizados, idade do candidato e outras informações relevantes que 
houverem no currículo, e ainda a realização de entrevistas de seleção, levando em consideração 
postura do candidato, qualidade de raciocínio, qualidade da linguagem, comportamento frente ao 
entrevistador, e outros aspectos relevantes de acordo com o cargo pretendido tanto por parte do 
entrevistador, quanto por parte do entrevistado.     
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REFLEXÕES A PARTIR DE ENTREVISTAS COM IDOSOS NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA POSITIVA 
 

LUIZ GUSTAVO PAULA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMELIA SANTINA MURGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Dentre o vasto campo de estudos da Psicologia sobre diversas patologias, seus sintomas, 
tratamentos e quais emoções negativas elas causam no indivíduo, surge um novo ramo de 
estudos, que se denomina Psicologia Positiva. Essa vertente busca estudar as emoções, o caráter e 
as instituições positivas que as proporcionam, focando nas forças e potencialidades humanas. 
Dentro desta abordagem, alguns conceitos como Bem-Estar Subjetivo, Felicidade e Otimismo 
tornaram-se base para a realização da atividade que fundamenta o presente relato.  As questões 
apresentadas aos indivíduos buscavam reflexões sobre aspectos positivos vivenciados em seu dia-
a-dia no Lar, suas relações interpessoais, familiares, perspectivas, e visão de vida e felicidade.    Foi 
possível observar que grande parte dos indivíduos ao serem questionados positivamente 
trouxeram experiências satisfatórias, como o quanto lhes faz bem as atividades que realizam, a 
felicidade que sentem quando junto da família e a importância em estar bem com o outro, estas 
são algumas percepções que os permite observar a vida por uma ótica otimista. Percebe-se 
através desta intervenção que a visão dos idosos pode se manifestar contraria a um pessimismo 
perante a velhice, se apresentado como uma fase que oferece experiências satisfatórias e 
perspectivas positivas.      A experiência ocorreu em uma Associação de Atenção ao Idoso, no 
município de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Foram realizadas entrevistas de caráter 
investigativo, possibilitando compreender, mesmo que brevemente, algumas emoções subjetivas 
e criar um vínculo com os sujeitos entrevistados. As visitas foram realizadas uma vez por semana, 
com os idosos numa faixa etária de 50 a 80 anos, em sua maioria do sexo feminino e em média 
quatro idosos entrevistados por encontro, totalizando um período de seis meses.    
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RELAÇÕES INTERPESSOAIS E HABILIDADES SOCIAIS NA FORMAÇÃO DE ESTUDANTES 
UNIVERSITÁRIOS 

 
ANA PAULA DOMENEGHETTI PARIZOTO FABRIN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Este trabalho visa demonstrar a experiência realizada no ensino de Habilidades Sociais e aspectos 
das relações interpessoais em Estudantes Universitários do primeiro termo do curso de 
Bacharelado em Ciência da Computação durante o primeiro semestre de 2016. A inclusão deste 
tema dentro da formação do discente justifica-se pela importância da formação do egresso 
compatível com o Projeto Pedagógico do Curso de tal forma que o aluno atinja competências e 
habilidades que ultrapassem o aspecto puramente técnico.  Como objetivos, aumentar a 
capacidade de resolução de problemas e de resolução em conflitos interpessoais; melhorar sua 
inserção e atuação no mercado de trabalho; aumentar a capacidade de reconhecimento de 
emoções; expressar emoções; iniciar e manter conversações; aprender a ser assertivo; aumentar 
as habilidades de comunicação. Em acréscimo, motivar e melhorar a adaptação no ambiente 
acadêmico.    Houve total adesão e participação ativa dos discentes, com devolutivas positivas e 
validadas por registro escrito dos mesmos. Os alunos alegaram ter conseguido melhorar suas 
habilidades sociais na vida pessoal e no ambiente acadêmico, culminando em maior motivação 
nos estudos e maior adaptabilidade no meio acadêmico.     Foi realizado um trabalho 
psicoeducativo e prático visando o reconhecimento de emoções; treino de empatia; treino de 
resolução de problemas; treino de resolução de conflitos interpessoais e habilidades de 
comunicação; e assertividade (solicitar e negar pedidos). Estes temas foram trabalhados de 
maneira teórica e prática, a fim de obter uma leve capacitação dos discentes nos conceitos 
citados. A teoria usada para fundamentar tais conceitos foi retirada dos estudos de Habilidades 
Sociais de Caballo (1999) e de elementos teóricos da Terapia Cognitivo-Comportamental de Aaron 
Beck (1997; 2013)    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE COORDENAÇÃO DE GRUPO DE CONVIVÊNCIA PARA MULHERES 
JOVENS NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.  

 
LAILA FERNANDA DA SILVA LIMA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IGOR COSTA PALO MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Trata-se de relato de experiência de Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e 
Educação, obrigatório aos alunos do quinto ano do curso de Psicologia da Universidade do Oeste 
Paulista. O estágio fundamenta-se na Psicologia Institucional e Psicologia Social Comunitária, 
tendo sido desenvolvido em um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). O CRAS oferta 
serviços públicos para a população com maior vulnerabilidade social e econômica com a finalidade 
de desenvolver ações rompendo com o ciclo de geração de exclusão social e pobreza, para evitar 
que famílias tenham direitos violados e seus vínculos fragilizados. O psicólogo articula sua atuação 
em conjunto com o restante da equipe interdisciplinar, objetivando a prevenção à violação de 
direitos e fortalecimento de vínculos familiares. Conforme aponta alguns estudos, um dos 
determinantes da perpetuação da situação de pobreza é a gravidez na adolescência. Por conta 
disso, desenvolveu-se a proposta de realização de grupo operativo junto a mães adolescentes de 
um bairro periférico da cidade de Álvares Machado - SP.  Fortalecer vínculos entre as participantes 
a partir do estímulo à troca de experiências e aprendizagens relacionadas a uma tarefa escolhida 
pelas integrantes com vistas à constituição de uma identidade grupal.     O grupo tem promovido a 
troca de experiência entre as participantes, mas têm enfrentado dificuldades no que diz respeito a 
regularidade da frequência das participantes e a expressão verbal. Uma alternativa tem sido incluir 
pessoas com perfil de idade diferente, tornando o grupo mais heterogêneo do ponto de vista das 
características das participantes. Profissional este, que vem ganhando maior espaço nesta área, 
com escassez de material pra uma orientação do fazer profissional dessa atuação.      Este grupo 
tem se reunido semanalmente, nas dependências do CRAS, com mulheres jovens. Conta com a 
orientação da psicóloga do CRAS em conjunto com a Assistência Social do município. O estagiário 
coordena os trabalhos apontando aos momentos do desenvolvimento do grupo ao longo da 
reflexão sobre a tarefa, fazendo sinalizações e anotações do que é necessário observar e 
pontuar.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO DESENVOLVIDO NA ÁREA DE PSICOLOGIA ESCOLAR. 
 

KAROLINE DE LIMA GUERREIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar o relato de experiência de estágio supervisionado em 
Promoção de Saúde, Trabalho e Educação II da Universidade do Oeste Paulista do curso de 
Psicologia, executado na área de psicologia escolar.O trabalho esta sendo desenvolvido na escola 
municipal de ensino fundamental localizada no Estado do Paraná. Conforme observações do 
cotidiano escolar, entrevistas realizadas e queixa da própria instituição percebe se nos alunos da 
mesma comportamentos disfuncionais, e sendo assim causando de certa forma um sofrimento 
nos mesmos prejudicando a adaptação social e escolar dos alunos, alto índice de reprova, 
dificuldade de aprendizagem e consequentemente, não expressam seus sentimentos de forma 
adequada e assertiva, não acatam regras. Com isso, constatou se a necessidade da criação de 
grupos pautado na abordagem cognitivo comportamental com os alunos que apresentam essas 
dificuldades referidas acima. O objetivo principal do trabalho é desenvolver habilidades sociais e 
comportamentais funcionais que dependem de estímulos adequados para ter um melhor 
desempenho escolar e bem estar.    Portanto, o trabalho não esta concluído até o presente 
momento, mas percebe se o desenvolvimento positivo das crianças, pois estão conseguindo ter 
uma boa interação entre eles, expor seus sentimentos de forma assertiva, fazem as atividades que 
lhe são solicitados mostrando interesse e apresentam melhoras no processo de ensino 
aprendizagem.      Estão sendo realizado encontros semanais uma vez por semana com duração de 
sessenta minutos cada encontro. Tem quatorze alunos participantes, seis pessoas do sexo 
feminino e oito do sexo masculino e têm por volta de oito a nove anos de idade os integrantes do 
grupo. Subentende que estão faltando habilidades comportamentais mais adequadas e funcionais 
nessas crianças ou que podem existir conteúdos cognitivos disfuncionais. No grupo foram 
utilizados instrumentos, como atividades lúdicas, desenho-história, brincadeiras, onde é possível 
entender a realidade de cada aluno, suas possibilidades e limitações e ter um melhor 
entendimento também das funções do desenvolvimento obrigatório para a faixa etária em que 
esses alunos se encontram.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTAGIÁRIOS EM PSICOLOGIA EM UMA INSTITUIÇÃO SOCIAL 
 

THAUANE REZENDE SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SUELEN MIDORI BARBOSA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
IGOR COSTA PALO MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O presente relato trata-se de uma exposição da experiência de estágio obrigatório em Promoção 
de Saúde, Trabalho e Educação, das alunas do curso de Psicologia da Universidade do Oeste 
Paulista, Suelen Midori Barbosa e Thauane Rezende Santos.  O presente relato busca dar ênfase à 
experiência de estágio em psicologia, em uma instituição social, assim como esclarecer as 
atividades realizadas pela equipe técnica, bem como elucidar as atribuições do psicólogo, nesta 
instituição. A realização do estágio torna-se necessária considerando a relevância da experiência 
prática e aplicação do conhecimento teórico das alunas, proporcionando aporte para a atuação 
profissional das mesmas, através do qual possibilita a reflexão na construção do saber além de 
requerer responsabilidade, postura ética e comprometimento.     Foi possível identificar que a 
equipe técnica aplica os projetos com muito empenho e interesse. Demonstraram habilidades 
para criação de vínculos com os adolescentes. Porém, houve a notificação que há uma falha na 
comunicação entre alguns membros da equipe técnica. Observou-se que, por vezes, há dificuldade 
em lidar com o comportamento inapropriado de algumas crianças e adolescentes, situação na qual 
se observou certa intolerância com a desobediência deles. A proposta das estagiárias é incluir 
noções de habilidades sociais aos membros da equipe técnica, e apontar alguns comportamentos 
que não são adequados no trato com os adolescentes e entre os próprios membros, a fim de 
contribuir para o bom relacionamento interpessoal entre a equipe e melhorar a comunicação 
entre os mesmos.     O estágio é realizado semanalmente na Associação Prudentina de Prevenção 
à AIDS, supervisionado pelo professor-mestre e psicólogo, Igor Costa Palo Mello. As estagiárias 
colaboram para a realização dos projetos "É preciso saber viver", que visa ofertar propostas 
pautadas em ações socioeducativas introduzidas através de dinâmicas e experiências lúdicas 
abordando o tema Educação Sexual, DSTs e HIV/AIDS. O projeto consiste em levar a instituições 
externas à APPA 4 oficinas, uma vez por semana, durante um mês. E o Projeto "Educavida" que 
busca ofertar um conjunto de 04 oficinas semanais e 01 Oficina Mensal, cujas propostas estão 
pautadas em ações socioeducativas introduzidas por meio de dinâmicas e experiências teóricas e 
práticas abordando a temática Educação Ambiental e Sustentabilidade.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA JUNTO A UM GRUPO SOCIOEDUCATIVO DE 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM INSTITUIÇÃO DE PREVENÇÃO À AIDS. 

 
IGOR COSTA PALO MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

JOSÉ CÁSSIO SIQUEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente trabalho originou-se da prática de Estágio Supervisionado em Promoção da Saúde, 
Trabalho e Educação em uma instituição que oferece assistência a pessoas com AIDS e portadores 
de HIV e iniciativas de prevenção e desenvolvimento humano.  O objetivo das atividades na 
Instituição de Prevenção a AIDS é trabalhar os potenciais, as capacidades das crianças e 
adolescentes favorecendo um aumento da autoestima e da ampliação da visão das oportunidades 
sociais. Os objetivos do trabalho são favorecer uma maior integração grupal através de rodas de 
conversa mobilizadas por audiovisuais e atividades de desenhos, recortes e pinturas ou 
artesanato, identificar o sofrimento psíquico das crianças e adolescentes que compõem o grupo 
de educação ambiental, pontuar questões pertinentes ao conteúdo manifesto das falas, 
contribuindo para a reflexão sobre os sofrimentos subjetivos e intersubjetivos nelas contidos e 
colaborar para que crianças e adolescentes resignifiquem as questões emergentes.    A escuta 
psicanalítica foi a oportunidade de ressignificar a convivência, através da fala, da escuta, da 
relação transferencial, novos sentidos para a vida. As trocas possibilitaram a escuta de 
depoimentos com preocupações e identificação semelhantes entre os participantes do grupo, 
podendo ser terapêuticas ao ajudar a construir novas possibilidades de visão sobre tal 
condição.      enquanto estagiário, se levantou necessidades de trabalho psicológico em torno da 
referida instituição. Chegou-se à conclusão de que os grupos socioeducativos com adolescentes e 
crianças seriam o que apresentavam maior demanda de acompanhamento. Passou-se a 
frequentar um grupo dedicado à educação ambiental e realizar as escutas em tal contexto. Foi 
possível perceber as vivências de sofrimento psíquico relacionadas principalmente ao contexto 
familiar, sendo oferecido algum suporte ao longo das próprias atividades educativas.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM PROMOÇÃO DE SAÚDE, TRABALHO E EDUCAÇÃO EM 
CLÍNICA DE REPOUSO DE IDOSOS. 

 
KARINA ALMEIDA VALADÃO BERGAMASCO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IGOR COSTA PALO MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Trata-se de um relato de experiência de estágio obrigatório em Promoção de Saúde, Trabalho e 
Educação, vinculado ao curso de Psicologia da Universidade do Oeste Paulista. A Instituição 
escolhida para a atuação da estagiária foi uma casa particular de repouso para Idosos. Através da 
análise institucional, verificou-se a necessidade de desenvolver um trabalho relacionado aos 
cuidadores dos Idosos (funcionários), tendo em vista o fortalecimento das relações intra e 
interpessoal. Promover aos funcionários da Instituição através de grupos e atendimentos 
individuais,empoderamento e fortalecimento de vínculos nas relações.    Foi possível perceber que 
existiam dificuldades na relação dos funcionários com a proprietária da instituição, tendo em vista 
certa congruência entre acontecimentos da vida pessoal e profissional de todos. O produto dessa 
dinâmica relacional era a centralização de atribuições e o sentimento de sobrecarga daquela, o 
que se refletia na falta de consciência quanto à necessidade preparar melhor os funcionários para 
a delegação de tarefas e em dificuldades em lidar com questões mais emergências, relacionadas 
principalmente à morte de pacientes. Foi perceptível uma mudança na dinâmica a partir do 
trabalho realizado.    UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE  A estagiária utilizou-se de 
entrevistas individuais com os funcionários e a psicóloga supervisora do estágio, observações dos 
pacientes e da prática rotineira de alguns profissionais da Instituição (tais como: cuidadores, 
fisioterapeuta, enfermeiro, auxiliar técnico de enfermagem) para que fosse possível compreender 
o modo de funcionamento do trabalho e destas pessoas inseridas neste contexto. Foi possível 
perceber dificuldades relacionadas às relações profissionais e interpessoais relacionadas ao 
impacto subjetivo da ocorrência de mortes de pacientes e pequenos conflitos relacionados aos 
procedimentos realizados na casa. Para respaldar o olhar e desenvolver o trabalho foi possível 
trazer as reflexões de Zimerman e Osório (1997) ao afirmar que o indivíduo desde o nascimento 
participa de diferentes grupos e existe ou subsiste a partir de seus inter-relacionamentos grupais. 
Diz que é fundamental o conhecimento e a utilização da psicologia grupal, uma vez que o 
indivíduo interage com diferentes grupos ao longo de sua vida.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA EM UM GRUPO DE ADOLESCENTES 
 

BIANCA BRAND DE CASTRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O trabalho consiste em um relato de experiência de um estágio na área da educação, realizado na 
Fundação Mirim de uma cidade do interior do oeste Paulista. Esta instituição visa preparar jovens 
adolescentes para o mercado de trabalho, proporcionando-lhes acesso à cultura, educação e lazer, 
para que possam desenvolver o papel profissional da melhor forma possível.  Busca-se, através 
dessa oportunidade, o desenvolvimento pessoal e social dos jovens, trabalhando temas como 
identidade, comunicação, projeto de vida, empatia, dentre outros. É considerado de extrema 
importância que o indivíduo possua a capacidade de reflexão sobre si mesmo e suas relações 
sociais.     O trabalho ainda não está concluído, visto que o estágio terá duração até o mês de 
dezembro. Pode-se observar, até o presente momento, que os jovens do grupo em questão já 
apresentaram desenvolvimento de habilidades sociais e pessoais, tais como a capacidade de 
refletir sobre questões, a capacidade de colocar-se no lugar do outro, debater assuntos 
defendendo sua opinião sem desrespeitar o outro. Com o passar dos encontros semanais, o grupo 
tem se tornado mais participativo e ativo nas discussões propostas.     São realizados encontros 
semanais com um grupo de jovens de 15 anos, de ambos os sexos. São realizadas dinâmicas e 
discussões sobre filmes selecionados com a finalidade de proporcionar ao grupo uma vivência do 
tema a ser trabalhado. Os grupos tem base na abordagem psicodramática, buscando enxergar e 
desenvolver o potencial que existe dentro de cada indivíduo. Segundo a Federação Brasileira de 
Psicodrama, a prática psicodramática, em suas inúmeras modalidades, começa pelo envolvimento 
das pessoas com o tema ou com a experiência a ser vivenciada, através de lembranças ou histórias 
do cotidiano dos indivíduos e/ou das organizações. Dessa forma, são realizados jogos dramáticos, 
em que os jovens, através de técnicas psicodramáticas, são levados a refletir e a vivenciar algumas 
situações. A proposta do Teatro da Espontaneidade de Moreno, segundo a Febrap, era criar uma 
representação espontânea, sem texto pronto e decorado, com os atores criando no momento e 
assim relacionando-se com a platéia.    
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FERNANDA FERNANDES MONTEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGINA LUCIA MEIRELLES GONÇALVES ITO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Iniciou-se o estágio supervisionado com o propósito de adquirir o construto de processos dos 
fundamentos estudados e aprendidos até o momento do desenvolvimento da graduação, 
utilizando os princípios teóricos, buscando nestas orientações e estudos, a consciência na 
realidade prática, elemento fundamental para a formação acadêmica. A instituição escolhida para 
esta experiência é o Serviço de Acolhimento institucional, que deve atuar como um ambiente 
acolhedor, para alcançar o objetivo da proposta de atender aos requisitos previstos nos 
regulamentos existentes e às necessidades das crianças e adolescentes em acolhimento. Dentro 
desta intenção, procurou-se observar uma forma de direcionar a prática psicológica como uma 
atuação sustentada em fundamentos que englobam uma intervenção positiva tanto de 
aprendizagem com o que se esta trabalhando, quanto do desenvolvimento de sua efetividade com 
as demandas da instituição.  Desenvolver experiência que auxilia a compreensão do aprendizado, 
visando a postura da prática profissional no campo escolhido, encarando as dimensões e as 
demandas, que orientam a realidade de como se funciona de fato a rede de instituição e como 
atribuir a teoria a prática. Estas dimensões são: Teórico-Metodológica onde mostra a diversidade 
que existe. Ético-Política onde implica no desenvolvimento enquanto estagiário e Trabalho 
Técnico, elemento utilizado para conseguir resultados positivos aos encontros feitos no campo do 
estágio.    Ao pensarmos na criança dentro da instituição, também olhamos o profissional 
responsável pelo cuidado, como quem também é responsável em acompanhar em seu 
desenvolvimento. O objetivo a ser alcançado é oferecer condições de habitabilidade, segurança, 
acessibilidade e privacidade para estes indivíduos. Portanto, atingir o equilíbrio    Universidade do 
Oeste Paulista- UNOESTE Foi preciso conhecer a trajetória da Instituição, sua demanda, para então 
explorar as histórias de vida que causaram o acolhimento das crianças e adolescentes e 
problemáticas que acompanharam ou continuam acompanhando a situação destas. A abordagem 
utilizada nos estudos para a intervenção é de orientação Psicanalítica. Os encontros são semanais, 
junto da supervisão da Psicóloga responsável e parte da equipe técnica da instituição. Nos 
encontros, foram feitos o acompanhamento e observação do dia-a-dia dos acolhidos, atividades 
lúdicas, e a participação de reuniões e visitas em outras redes que atendem e auxiliam nas 
demandas da instituição.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO NA ÁREA DE PROCESSOS CLÍNICOS. TEMA: A PRESENÇA DA 
MELANCOLIA 

 
FERNANDA FERNANDES MONTEIRO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

SOLANGE M S ROLIM DE MOURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Este presente trabalho foi elaborado a partir do Estágio Supervisionado em processos clínicos, 
propondo atrelar a relação da abordagem estudada com a prática clínica. A ideia deste processo 
do trabalho apresentado é buscar a compreensão da composição subjetiva e quais as 
consequentes causas que provocam entraves no desenvolvimento psíquico, dentro da perspectiva 
de estudo da psicanálise. A presença da melancolia é a reflexão a ser apresentada, se dizendo 
respeito ao que ocasiona o abalo psíquico e melancólico do olhar do paciente sobre si mesmo e ao 
seu mundo externo, elemento este, responsável pela dificuldade que afeta a sua relação com o 
outro. Refletir sobre a experiência de atuação de estágio clínico, que obtém como tema, a 
Melancolia, sendo este o que trata sobre a alteração normal do pensamento do individuo, 
podendo comprometer o seu funcionamento social. Neste contexto, o objeto reflexivo propõe, 
compreender a partir desta demanda clínica, a constituição do ego humano.    De acordo com o 
processo psicanalítico, a presença e suas complexidades melancólicas, estão instaladas na vida do 
sujeito pelo rompimento de seu estado mental normal, resultando na incapacidade do indivíduo 
de poder ter acesso ao prazer, motivação e obter a força psíquica necessária. Portanto, é 
provocada a contenção na realização pessoal. O desafio da clínica psicanalítica, é detectar os 
sintomas através da relação analista e paciente, com a orientação analítica, e assim, oferecer 
condições que o ajude a refletir e a elaborar melhor sobre seu pensamento, que em estado de 
desmotivação, está fortemente comprometido com a disfunção emocional, transformando-se no 
abalo e no sofrimento dos fenômenos mentais do paciente.    Universidade do Oeste Paulista- 
UNOESTE Em relação ao campo Psicanalítico, a Melancolia é entendida como uma das principais 
formas de manifestar o sofrimento psicológico. O sujeito, quando se identifica narcisicamente com 
o respectivo objeto perdido, tem como reação, sentir-se frágil e com a energia psíquica 
completamente vulnerável. Assim, o paciente melancólico entra prontamente em conflito com o 
seu ego. Estes conflitos são internos e causadores de sentimentos de aflições e de tristeza. A 
melancolia, assim como outras disfunções emocionais são diagnosticadas através dos sintomas, 
conforme o analista observa e recebe informações da história de vida do paciente, cabendo assim, 
ao processo analítico, ir estipulando uma maneira de auxiliar na mudança psíquica do paciente.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA COM GRUPOS EM UM 
CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 
KELLY DANIANE DE MATTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

IGOR COSTA PALO MELLO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O relato traz a experiência de estágio em uma instituição de saúde mental com pacientes em 
tratamento, em cidade de pequeno porte do interior do estado de São Paulo. O serviço de saúde é 
aberto e comunitário, sendo um local de referência e tratamento para pessoas que sofrem com 
transtornos mentais, tais como: psicoses e neuroses graves e/ou persistentes, além de demais 
quadros que justifiquem a necessidade. O objetivo do trabalho com o grupo foi desenvolver a 
noção do eu e do outro, as delimitações corporais, além de elaborar alguns pontos importantes 
para os pacientes psicóticos como a própria doença e o sentir o próprio corpo através de 
atividades que compreendessem essa delimitação.    A psicoterapia de grupo é considerada uma 
importante modalidade de tratamento em saúde mental, proporcionando espaço para a fala e 
para a escuta. Com a escuta, através do que foi trazido pelos pacientes, e suas próprias falas e 
angustias, pode-se trabalhar a fala e os sentimentos, nomeando-os e articulando técnicas para o 
reconhecimento das emoções. Trabalhou-se a exteriorização das sensações e a individualidade e 
capacidade de convivência. Através dessa experiência, fica claro a importância da fala, mesmo em 
pacientes onde o quadro é mais agressivo. Sendo muito rico a escuta do sujeito, como um 
indivíduo e não como um diagnóstico. Olhando para o sujeito, fica claro a sua percepção de ser e 
estar, independentemente de sua condição, e sua necessidade de ser olhado como tal.      No 
serviço, os usuários são divididos em grupos vermelho (caracterizado por portadores de 
transtornos mais graves), amarelo (contém portadores de distúrbios moderados) e o verde (é 
mantido por portadores de distúrbios mais leves). Os encontros semanais com o grupo vermelho, 
com duração de até duas horas, eram compostos por diferentes atividades tais como brincadeiras 
e jogos. Utilizou-se o referencial teórico psicanalítico para análise do trabalho com o grupo.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA EM PSICOLOGIA ESCOLAR 
 

IARA RODRIGUES PASSETI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Esta apresentação tem como intuito o relato de experiência do estágio em Promoção de Saúde, 
Trabalho e Educação. Foi escolhido o estágio em psicologia escolar, sendo realizada a sua prática 
uma vez por semana. Este estágio é realizado juntamente com a psicóloga da Secretaria Municipal 
de Educação, em uma cidade do interior do Oeste Paulista.  O objetivo deste estágio é aprender a 
desenvolver o papel profissional, articular teoria e prática. Conhecendo a realidade profissional, as 
possibilidades de atuação, desenvolvendo habilidades e competências na área de psicologia 
escolar.     O estágio de psicologia escolar me permitiu vivenciar os limites e as possibilidades de 
atuação desta área. A atuação junto aos pais, alunos e professores e o desafio da prática geram 
questionamentos e reflexões. Muitas vezes nos sentimos impotentes diante da grande demanda 
de atendimentos, sendo, que o setor de Psicologia Escolar da Secretaria da Educação Municipal 
tem poucas psicólogas para atender uma grande demanda de escolas do município. Até o 
presente momento o estágio possibilitou o enriquecimento pessoal, acadêmico e profissional e 
também está ajudando na construção de conhecimentos significativos sobre os desafios da prática 
de um psicólogo escolar. Foi percebido que o trabalho do Psicólogo Escolar depende uma maior 
valorização da educação na sociedade e atuação efetiva de um psicólogo escolar em cada escola 
de cada município.      Durante a realização parcial deste estágio, foram desenvolvidas atividades 
como: como visitas; observação da realidade escolar; entrevistas com diretores, coordenadores, 
professores, pais e alunos; orientações a equipe técnica do contexto escolar, pais e alunos; 
diversificados cursos e palestras; preparação e revisão de material para HTPC, atuação junto aos 
pais, professores e alunos tendo como foco a educação inclusiva e a qualidade do processo 
ensino-aprendizagem.    
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: A PSICOLOGIA WINNICOTTIANA NA ESCOLA 
 

LETÍCIA LOPES NEGRÃO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar as práticas realizadas no ESF (Estratégia Saúde da 
Família) em uma cidade do interior do estado de São Paulo, que penduraram pelo ano de 2016 e 
continuam em andamento até o fim do mesmo. A articulação entre a teoria e a prática faz parte 
do Estágio Supervisionado em Promoção de Saúde, Trabalho e Educação e propicia o 
desenvolvimento do papel do Psicólogo em contextos escolares e em contextos sociais. Em 
decorrência de algumas observações realizadas no ESF, foi possível aliar tal projeto a uma escola, 
com a finalidade de abranger um publico que ainda se encontrava carente de serviços 
psicológicos: as crianças. Neste contexto, para discorrer sobre Psicologia Institucional aliada a 
Escolar utilizou-se como referencial teórico Pichon-Rivière que descreve e utiliza técnicas de 
trabalhos grupais. Para o desenvolvimento de um trabalho no contexto escolar, utilizou-se como 
referência a teoria de Winnicott. Este autor acredita que é possível promover o desenvolvimento 
de habilidades emocionais e sociais, mesmo quando a criança tiver experiência de privação 
emocional em suas histórias de vida e dificuldades de aprendizagem.  O objetivo de tal estágio 
fora prestar serviços psicológicos que ultrapassassem apenas o local central de atendimentos 
psicológicos e fazer parcerias entre a ESF e locais que ainda se encontravam 'isolados' em relação 
a serviços psicológicos, tentado dessa forma, beneficiar toda a comunidade.    Até o momento, 
podemos considerar que as crianças indicadas para o grupo possuem razoável dificuldade de 
aprendizagem, uma vez que estas apresentam não apenas limitações na sala de aula, na parte 
pedagógica, como leitura e escrita, mas também, dificuldades referentes à fala e com o contato 
com a realidade e o grupo tem auxiliado em um melhor entendimento e funcionamento de tais 
crianças.     Para a realização do projeto em questão, foi desenvolvido dois grupos com cerca de 
cinco crianças cada, com idade de sete a nove anos, onde inicialmente foi feito atendimentos 
individualizados, com intuito de conhecer melhor características particulares das mesmas. Em 
seguida, se iniciaram os grupos, onde as atividades lúdicas eram diversas, como contar estórias, 
desenhos e dinâmicas. Tal projeto contribuiu para ampliar os conhecimentos na área psicológica, 
tendo como base a realização do aprendido teoricamente executando o mesmo na prática e 
trazendo melhores entendimentos deste caráter como experiência profissional.     
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RELATO DE EXPERIÊNCIA: UM ESPAÇO PARA CUIDAR DE QUEM CUIDA 
 

FRANCILA MARCHIORI SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
ROSILÉIA CÍNTIA FABIAN - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Este é o relato da experiência de um estágio curricular na área da Psicologia Organizacional e do 
Trabalho, realizada em uma organização pública. Atualmente é importante tornar-se empregável e 
manter-se competitivo em um mercado de transformações. Muitas mudanças estão ocorrendo no 
mundo do trabalho. A competência interpessoal passa a ser um requisito imprescindível a todos. 
Segundo Moscovicci (1985, p.27), "a competência interpessoal é a habilidade de lidar eficazmente 
com as relações interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma adequada às necessidades de 
cada uma das exigências da situação."  O Objetivo foi o de criar um espaço no local de trabalho 
para abordar temas que possibilitem o desenvolvimento interpessoal dos colaboradores.     A 
intervenção está em andamento, porém os relatos dos participantes indicam que os encontros 
foram produtivos para o desenvolvimento interpessoal.      Serão realizados quatro encontros 
sendo um ao mês, com duração de aproximadamente 50 minutos cada, cujos temas serão 
motivação, saúde do trabalhador, estresse e trabalho em equipe. O treinamento será ofertado a 
todos os colaboradores que desejarem participar de acordo com a disponibilidade da equipe. Para 
a realização destes treinamentos serão utilizadas dinâmicas, computador e telão para projeção de 
slides e vídeos.    
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ROTATIVIDADE- ESTRATEGIAS DE NOVAS FERRAMENTAS PARA MELHORIA 
 

MARY ÉLLEN DE ALBUQUERQUE AUGUSTO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O trabalho tem como finalidade inserir ferramentas para diminuir a entrada e saída de 
colaboradores,a empresa em que está ocorrendo o estagio em questão vem passando por 
problemas referente a rotatividade de colaboradores e assim foi analisado possíveis ferramentas 
que podem agregar no processo de contratação para que não ocorre tantos erros nas 
contratações. A principio foi implantado um Banco Interno de dados, por ser uma ferramenta para 
arquivar informações de todos os participantes dos processos seletivos, não tendo o risco de 
chamar candidatos que já passaram por algum processo e foram reprovados e também arquivar 
candidatos que tenham perfil para outro cargo. No primeiro contato com o candidato no 
momento da seleção, sempre apresentar os benefícios, especificar o horário e as atividades que 
vão realizar, para que assim entre ciente das suas responsabilidades. Outra ferramenta que pode 
ser melhorada é o de desenvolvimento de pessoas, treinando assim os colaboradores para 
melhorar e entender suas atribuições fazendo treinamentos específicos da área de atuação. 
Treinamentos motivacionais para ter um contato com o colaborar e ver se é preciso alguma 
intermediação entre líder e liderado para um ambiente mais saudável. Assim através dessas 
ferramentas conseguir diminuir a porcentagem de rotatividade dentro da empresa. O objetivo do 
trabalho é trazer novas ferramentas e melhorar alguns processos dentro da empresa, através do 
processo de recrutamento e seleção e treinamentos diminuir o fluxo de rotatividade da empresa e 
assim que se tenha um resultado final eficaz e diminua a entrada e saída dos 
colaboradores.     Consideramos que haverá uma redução na rotatividade,se as ferramentas forem 
implantadas adequadamente,diminuindo o fluxo de entrada e saída de colaboradores, assim como 
a transmissão ao candidato e colaborador de uma imagem de confiança,profissionalizando o 
trabalho e expandindo também seu leque de mercadorias.    UNOESTE O trabalho é vinculado ao 
curso de Psicologia, com orientações de uma supervisora com experiência na área organizacional. 
Foram pesquisado materiais em artigos e também em experiências vividas em outras organizações 
que tiveram um resultado eficaz. O estágio obrigatório de Promoção de Saúde, trabalho e 
Educação está sendo realizado em um Mercado atacadista na cidade de Presidente Prudente.     
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SOMATIZAÇÃO E ANGUSTIA NA PERSPECTIVA WINICCOTTIANA 
 

FRANCILA MARCHIORI SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SOLANGE M S ROLIM DE MOURA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
Este é o relato da experiência de um estágio curricular na área da Psicologia clínica, situação onde 
foi possível refletir sobre o processo de somatização, o qual, segundo a perspectiva psicanalítica, 
passa a existir a partir de uma angústia não elaborada que se expressa por meio do corpo. Nessa 
perspectiva a angústia não deve ser entendida simplesmente como um sintoma, mas a partir de 
uma relação que se dá no início da subjetivação, reconhecida como tríade ambiente-mãe-bebê, 
por ainda não haver diferenciação entre ambos. O objetivo deste trabalho foi articular a teoria 
psicanalíticae a práticaclínica através de uma reflexão crítica a partir da experiência de estágio 
supervisionado.    Observamos que, se por ventura, houver fracasso nos estágios iniciais da vida do 
bebê, este enfrentará dificuldades e não será capaz de desenvolver suas vivências de forma 
verdadeira e pessoal ou a constituir uma experiência decontinuar-a-ser. Na visão winnicottiana o 
ser humano não é analisado como uma estrutura dividida em corpo e mente, mas concebido 
como psique e soma, pois o autor parte do princípio de que a existência do ser humano, quando 
bem constituída, é psicossomática, de modo que uma pessoa saudável se estrutura sobre o corpo, 
ou seja, o corpo é a base para si mesmo. Portanto, com ênfase nesta perspectiva, os distúrbios 
psicossomáticos passam a existir apenas a partir de um sofrimento não compreensível em termos 
simbólicos, na medida em que este se encontra na fronteira entre o somático e o psíquico. 
Winnicott enfatiza ainda a importância de o analista acolher o não-saber do paciente sobre sua 
própria condição, não devendo tomar o adoecimento psicossomático como uma patologia, mas 
como um sofrimento decorrente da não elaboração das angústias.      Para compreender como a 
psicanálise, especialmente a corrente representada por D. W. Winnicott lida com os distúrbios 
psicossomáticos, é fundamental compreender a constituição de ser humano, pois, segundo este 
teórico, ao nascer o bebê tem um potencial para se desenvolver, o qual só se concretizará na 
medida em que outro ser humano se dispuser a atender as suas necessidades na fase da 
dependência absoluta, para que assim resulte na constituição de uma pessoa saudável, 
permitindo que o indivíduo tenha uma vida significativa.    
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TDAH : UM OLHAR DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 
 

CLAUDIA REGINA PARRA - FACULDADES DE DRACENA - FADRA 
MARIA ENCARNAÇÃO FERNANDES SANTOS - FACULDADES DE DRACENA - FADRA 

 
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é advindo de uma disfunção 
neurobiológica que é diagnosticado em geral na infância. Caracteriza pela combinação de 
sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade. Pode ter seus subtipos nas formas 
simples ou combinada. As dificuldades decorrentes do TDAH levam à busca por várias áreas do 
conhecimento e o seu diagnóstico é complexo. A avaliação psicológica visa levantar as 
potencialidades e capacidades cognitivas do paciente com TDAH e não se restringir a seus 
déficits.  Este estudo aborda o lado psíquico do transtorno, identificando aspectos emocional e 
psicológico do indivíduo, oferecendo a possibilidade de um melhor convívio com o 
transtorno    Fazendo um recorte dos resultados obtidos verificou-se que no subteste 
Compreensão, do teste WISC III, o sujeito obteve resultado muito acima da média, que expressa 
sua capacidade de argumentação, indicando ter forte potencial verbal argumentativo. Por outro 
lado, apresentou escores abaixo da média em subtestes relacionados com cálculo mental, 
processamento sequencial e raciocínio quantitativo. Resultados fracos nestas provas são 
observados em crianças desatentas/impulsivas. A Técnica Projetiva de Desenho Casa-Árvore-
Pessoa - HTP sugeriram alto índice de ansiedade e possibilidade de desenvolver uma patologia 
mais grave no futuro. Outros aspectos dos desenhos e inquéritos posteriores revelaram a 
necessidade de afeto. Enfim, os caminhos a seguir com o TDAH carecem de investigações sobre a 
qualidade da interação entre pais e criança e as relações sociais do indivíduo. Vale pontuar a 
necessidade de construção de novas estratégias para realização do diagnóstico e tratamento do 
TDAH que estejam de acordo com os conhecimentos que têm sido produzidos na área.     Iniciou-
se com uma revisão de periódicos sobre o tema, agregando um estudo de caso desenvolvido com 
um menino diagnosticado por avaliação médica como portador de TDAH e medicado com 
RITALINA. Na avaliação psicológica usou-se de entrevistas(pais e criança), Escala de Inteligência 
Wechsler para Crianças - WISC III e o teste projetivo HTP. Os dados levantados serviram de 
informação para elaboração de um Projeto de Pesquisa a ser desenvolvido posteriormente. 
Quanto a sua natureza trata-se de um estudo qualitativo, porque objetiva interpretar o fenômeno 
que observa.    
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TREINAMENTO PARA FISCAIS DE FRENTE DE CAIXA EM UMA REDE DE SUPERMERCADOS.  
 

BRUNA CECILIA FERREIRA DOS REIS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGINA GIOCONDA DE ANDRADE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
O presente trabalho é um relato de experiência do Estágio Supervisionado em Promoção de 
Saúde, Trabalho e Educação desenvolvida em uma Rede de Supermercados.  O projeto em 
questão visa desenvolver habilidades interpessoais por meio de treinamento para fiscais de frente 
de caixa, que atuam como lideres de setor, a fim de promover melhorias no relacionamento e 
tratamento desses fiscais para com os colaboradores.     É esperado com esse treinamento que os 
lideres de frentes de caixa reflitam sobre a importância de se ter um bom relacionamento com os 
funcionários para que os mesmos produzam de forma que a empresa cresça por ter funcionários 
motivados e comprometidos com seu trabalho.      Devido a grande demanda disfuncional dos 
Fiscais de frente de caixa para com os colaboradores, houve a necessidade de treina-los a fim de 
corrigir tais comportamentos que estão prejudicando o convívio, bem como atrapalhando na 
produção desses funcionários. Esse treinamento tem como objetivo discutir e refletir sobre: 
Relacionamento Interpessoal, Trabalho em Equipe e Liderança. O conceito de treinamento no 
projeto foi definido por Chiavenato (2009), que afirma que treinamento é um ato intencional de 
fornecer aprendizagem, cujos procedimentos são sistemáticos e organizados, envolve a 
transmissão de conhecimentos específicos relativos ao trabalho, atitudes frente à aspectos da 
organização, da tarefa e do ambiente, e desenvolvimento de habilidades. Serão treinados oito 
fiscais de frente de caixa, com durações de 40 minutos, utilizando-se recursos áudio visuais.     
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TREINAMENTO PSICOLÓGICO NO ATLETISMO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM 
PSICOLOGIA DO ESPORTE  

 
LUCAS JOSÉ DO PRADO SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

Este trabalho refere-se a um relato de experiência de estágio supervisionado em psicologia do 
esporte, vinculado ao curso de psicologia da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE), com um 
atleta da modalidade do atletismo na categoria dos 400 metros com barreiras. Nessa categoria o 
atleta precisa realizar atividades complexas que vão desde o movimento correto dos braços, até 
pequenos movimentos do quadril ao realizar os saltos. Nessa perspectiva, o treinamento 
psicológico se torna imprescindível para o desenvolvimento de funções cognitivo-afetiva, tais 
como a sensação, percepção, atenção, memória, pensamento, linguagem, imaginação, sentimento 
e emoção. O objetivo do trabalho é promover treinamento psicológico com vistas à automatização 
das ações e operações necessárias à efetivação da atividade envolvida na categoria dos 400 
metros com barreiras. A partir dos pressupostos da psicologia histórico-cultural, entende-se que 
as funções psicológicas não se desenvolvem fora da atividade que as requeiram. Daí a necessidade 
da criação de um programa específico de treinamento psicológico. E juntamente com o treino 
psicológico é realizado o acompanhamento psicológico do atleta, pois é primordial tornar o espaço 
de treino mais humanizado, antes, durante e após os treinos, possibilitando assim mesmo que 
brevemente, que o atleta se sinta uma pessoa, podendo relatar e contar ao estagiário os 
problemas que enfrenta, suas superações e torna-se papel do estagiário neste momento realizar o 
acolhimento e possibilitar o crescimento e desenvolvimento do atleta em sua totalidade, e com 
toda a sua idiossincrasia.    O principal trabalho até aqui realizado foi instruir os atletas sobre a 
importância do desenvolvimento de um "habitus", que só é possível por meio de repetições, 
reflexões e tempo necessário ao aprimoramento dos movimentos efetivos para o alto rendimento, 
a fim de tornar a atividade automatizada, possibilitando a consciência e o domínio das operações 
e ações envolvidas em tal atividade.     Essa experiência de estágio supervisionado é realizada com 
a participação de atletas e técnicos na modalidade do atletismo, ligada à Secretaria Municipal de 
Esportes de Presidente Prudente (SEMEPP). A partir de encontros semanais foram realizados, até 
o momento, observações, explicações sobre a especificidade da atuação da psicologia do esporte, 
bem como análises de treinos e campeonatos juntamente com o técnico e educador físico.    
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UM RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA ESCOLAR À LUZ DA PSICOLOGIA 
HISTÓRICO-CULTURAL 

 
GIZELLY MOREIRA FERRARI - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
MILENE EGEA SEMENSATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

RICARDO ELEUTÉRIO DOS ANJOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
 

O presente trabalho refere-se à prática de estágio supervisionado em Promoção de Saúde, 
Trabalho e Educação do curso de Psicologia da UNOESTE, com ênfase em Psicologia Escolar, por 
meio dos pressupostos teórico-metodológicos da Psicologia Histórico-Cultural. O local de 
realização do estágio é uma escola estadual situada no município de Presidente Prudente, SP. 
Visto que o psicólogo escolar/educacional deve ter sua atuação no âmbito da educação realizando 
pesquisas, diagnóstico e intervenção preventiva ou corretiva em grupo ou individualmente, 
justifica-se a relevância deste estágio, pois proporciona a integração dos conhecimentos da 
Psicologia aos dos demais profissionais da educação, pois, a Psicologia e Pedagogia se entrelaçam, 
de forma que o processo pedagógico se torna condição para que o desenvolvimento psíquico 
ocorra Objetiva promover reflexões no contexto escolar acerca da importância da apropriação do 
saber sistematizado, e do papel da educação escolar na transmissão desses conhecimentos; 
envolvendo todos integrantes do processo educacional, considerando as distintas variáveis que o 
afetam.    Como resultados parciais do primeiro semestre do ano de 2016, destaca-se a opinião 
dos participantes sobre os trabalhos realizados, onde 100% relatou serem proveitosos, e os 
apontaram como: "divertidos"; "capazes de abrir a cabeça e por juízo"; "interessante, por 
possibilitar o desabafo sobre a vida dentro e fora da escola"; "ajudam a pensar melhor antes de 
agir"; entre outras. Com vistas à superação de concepções que patologizam a adolescência, este 
trabalho pauta-se nas suas possibilidades de desenvolvimento psíquico, como a formação do 
pensamento abstrato, da concepção de mundo e da personalidade do adolescente.     Participam 
de encontros semanais, estudantes do primeiro ano do ensino médio, com alto índice de 
repetência e indisciplina. As atividades são programadas para envolverem todo o contexto escolar, 
de forma direta ou não. São realizadas entrevistas individuais e atividades grupais que se 
configuraram enquanto encontros temáticos, utilizando discussões, dinâmicas, filmes, vídeos, 
músicas etc., visando à reflexão dos adolescentes e criando possibilidades de formação de uma 
postura mais participativa e crítica diante das situações postas. A oportunidade de estágio tem 
sido enriquecedora, pois possibilita aplicar os conhecimentos adquiridos através do planejamento 
de ações apropriadas ao contexto escolar.     
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A MORALIDADE PRESENTE NOS SITES DE REDES SOCIAIS 
 

ALINE KADOOKA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RITA MELISSA LEPRE - UNESP 

VITOR DE MORAIS ALVES EVANGELISTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       O uso de equipamentos digitais e o acesso à rede mundial de computadores têm contribuído 
para ampliar a complexidade das relações sociais. Se por um lado, as redes sociais tem facilitado a 
vida dos indivíduos, por outro, vários riscos e problemas assolam os seus usuários. Alguns usuários 
da rede sentem-se mais à vontade para executar ações virtuais, por vezes despercebidas, que 
acabam por perpetrar o assédio através das redes. A falta de uma moral que oriente os sujeitos 
acaba por ser a principal responsável pela origem desses problemas. Essa nova realidade de 
relações interpessoais, explicitadas pelas inúmeras formas de interação virtual, trazem para o 
horizonte novos desafios contemporâneos que devem ser compreendidos e analisados. Cabe, 
portanto, a nós pesquisadores acompanhar o desenvolvimento dessas novas formas de ser no 
mundo, trazendo à roda debates fecundos para o desenvolvimento de novas abordagens sobre o 
tema.  CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. 
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APLICAÇÃO DA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E NEUROPSICOLOGIA 
 

ROSIMEIRE DA SILVA CARVALHO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
SABRINA APARECIDA MAIN SANTOS - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

VINICIUS DOS SANTOS OLIVEIRA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
REGINA GIOCONDA DE ANDRADE - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Este artigo objetivou uma revisão bibliográfica para a identificação da importância da 
avaliação psicológica no contexto da neuropsicologia. A base de dados utilizada para a pesquisa foi 
a BVS-PSI, entre os anos de 2006 a 2016. Foram encontrados 23 artigos, no qual 8 foram 
selecionados para análise por critérios de inclusão e exclusão. Identificou-se, nos resultados, que 
37,5% dos artigos analisados interessaram-se pelo estudo das alterações psicológicas e 
neurológicas que perpassaram por avaliações neuropsicológicas, já em 50% dos artigos foram 
encontrados como objetivo a mudança e análise de conceitos, teorias, métodos e intervenções 
mais humanizadas, por fim, 12,5% da amostra analisada constituíram como revisão bibliográfica 
acerca da área da neuropsicologia. 
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AUTOCONCEITO ESCOLAR EM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

LEONARDO SANTOS DE SOUZA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CAMELIA SANTINA MURGO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       Estudos destacam a importância da compreensão do autoconceito, definido como a percepção 
construída do indivíduo sobre si, a partir das interações sociais e ambientais. Dessa forma, a 
presente pesquisa teve como objetivo verificar os níveis de autoconceito, com ênfase no aspecto 
escolar, de 44 alunos, de ambos os sexos com idade entre 10 e 13 anos, matriculados nos 6º e 7º 
anos do ensino fundamental de uma escola pública no interior do estado de São Paulo. Quanto à 
metodologia, tratou-se de um estudo quantitativo, exploratório, de recorte transversal. Foi 
possível perceber que os alunos de ambos os sexos apresentaram escore autoconceito social, 
familiar e pessoal semelhantes. Porém, os garotos apresentaram autoconceito escolar superior às 
garotas, entretanto, ainda necessitam de fortalecimento. Conclui-se que ações interinstitucionais 
precisam ser realizadas visando o fortalecimento do autoconceito escolar dessas crianças em 
período de desenvolvimento. Palavras chave: Autoconceito Escolar; Sala de Aula; Ensino 
Fundamental.   Sem órgão/agência de fomento. 
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COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL, MARKETING E ENDOMARKETING: FERRAMENTAS PARA O 
TRABALHO DO PSICOLOGO ORGANIZACIONAL 

 
NILMAER SOUZA DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

ANNE KAROLINE BERTACCO DA SILVA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
JACQUELINE SANTOS PINHEIRO DE ALMEIDA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

MILENE EGEA SEMENSATO - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
GELISE ALFENA - UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 

 
       A realidade contemporânea nas organizações é pautada em um cenário competitivo. A 
comunicação eficaz implica, entre outras coisas, na maximização da eficiência institucional, bem 
como na redução das redes de rumores, que afetam, além do trabalhador, os resultados 
organizacionais. O presente trabalho teve por objetivo associar a eficiência da comunicação, o 
marketing e o endomarketing como ferramentas de gestão para o psicólogo organizacional. 
Utilizou-se da pesquisa bibliográfica como metodologia. Constatou-se as essenciais diferenças 
desses fenômenos e suas aplicabilidades no mundo organizacional, como ferramentas para o 
psicólogo organizacional. Foi possível concluir que o feedback destaca-se dentro da comunicação, 
pois o mesmo enriquece o desempenho das equipes, proporcionando que todos possam entender 
quais ações serão realizadas dentro da organização. Diante das dificuldades de comunicação 
interna, surge o endomarketing que, objetivamente, é uma estratégia de comunicação focada no 
cliente interno, indispensável para o sucesso da organização. 
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CONHECIMENTOS, ATITUDES E PRÁTICAS SOBRE SEXUALIDADE ENTRE UNIVERSITÁRIAS: UMA 
ANÁLISE DA NEGOCIAÇÃO DO USO DO PRESERVATIVO 

 
MAÍSA GONÇALVES LIMA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

ADRIELE CRISTINE DE FREITAS BATISTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RAUL ARAGÃO MARTINS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
JANAINE BRAGA RAMOS - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 

LUCIANA APARECIDA NOGUEIRA DA CRUZ - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Atualmente no Brasil, aproximadamente 36,7 milhões de pessoas convivem com o HIV/AIDS. O 
perfil dos infectados por esse vírus vem mudando com o decorrer dos anos, assim como a forma 
de abordar o tema. O objetivo desse estudo foi compreender como as jovens universitárias 
conduzem sua sexualidade e negociam o uso do preservativo com seus parceiros eventuais e fixos. 
A partir dos dados coletados de entrevistas semiestruturadas realizadas com dezoito 
universitárias, os resultados obtidos apontaram que o uso não regular do preservativo relaciona-
se com fatores relativos à crenças populares e hierarquias de gênero, assim como é influenciado 
pela educação sexual. Concluiu-se que o distanciamento das práticas protetivas pelas 
universitárias é uma consequência histórica, que somente poderá ser revertida com o 
desenvolvimento de uma educação sexual voltada para a responsabilidade e autonomia, tratando 
a sexualidade como parte integrante do ser humano e não como ato para mera 
reprodução.  Pibic/CNPq. 
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GÊNERO E ATITUDES AMBIENTAIS DE RECICLAGEM E LIMPEZA URBANA: ESTUDO EXPLORATÓRIO 
EM UMA FEIRA UNIVERSITÁRIA 

 
EDUARDO CHIERRITO DE ARRUDA - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - UNICESUMAR 

LIDIANE SANTOS NAKAIE - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - CEUMAR - CEUMAR 
NEWTON CESAR FELTRIM AQUOTTI - UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ 

PRISCILLA KOHIYAMA DE MATOS SILVA - UNICESUMAR 
ANA PAULA MACHADO VELHO - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - CEUMAR - CEUMAR 

EDNEIA APARECIDA DE SOUZA PACCOLA - UNICESUMAR - CENTRO UNIVERSITÁRIO CESUMAR 
LUIZ FELIPE MACHADO VELHO - UNICESUMAR 

RUTE GROSSI MILANI - CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ - CEUMAR - CEUMAR 
 

       A gestão dos resíduos sólidos urbanos é um desafio ambiental que deve ser realizado de forma 
integrada, em que a responsabilidade é compartilhada entre os gestores públicos e os cidadãos. A 
proposta deste estudo foi conhecer o comportamento de disposição dos resíduos sólidos e de 
reciclagem por homens e mulheres visitantes de uma feira universitária. Trata-se de uma pesquisa 
exploratória, em que participaram 182 pessoas, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 65 anos. 
O instrumento utilizado baseou-se nas categorias: limpeza urbana e reciclagem da Escala de 
Comportamento Ecológico. A incidência de comportamentos pró-ambientais mostrou-se 
relacionada à preocupação em depositar de maneira adequada os resíduos sólidos em via pública, 
o que revelou uma atitude favorável ao meio ambiente. Em contrapartida, a separação dos 
resíduos sólidos domésticos mostrou-se discrepante, segundo o gênero, com resultados mais 
negativos aos homens, sinalizando a necessidade de incrementar a sensibilização ambiental em 
campanhas comunitárias. 
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MEDICALIZAÇÃO DA INFÂNCIA E SEUS EFEITOS  
 

MÔNICA FUJIMURA LEITE - CISMEPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARANAPANEMA 

 
       O artigo problematiza a o discurso da Medicalização em crianças. O termo diz respeito ao 
reducionismo do sofrimento a disfunções neuroquímicas, desconsiderando o contexto no qual ele 
foi gerado. Isso traz como consequência a identificação do sujeito com uma patologia, 
desimplicando-o de seu sofrimento. Quando se trata de crianças essa questão é agravada pelo 
fato de que sua identidade está em constituição, e esta relaciona-se com a oferta de um discurso 
no qual possa se ancorar. A partir de uma prática em uma instituição que atende crianças com 
Distúrbios Globais do Desenvolvimento e uma pesquisa de levantamento bibliográfico, foi possível 
observar que o discurso medicalizante oferece uma padronização patológica, sendo difícil à 
criança abandoná-lo e constituir-se enquanto um ser singular, o que ocasiona um efeito 
iatrogênico. Essa discussão é importante para uma prevenção em saúde mental, uma vez que 
oferece alternativas de explicação e tratamento ao sofrimento psíquico na infância. 
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NETNOGRAFIA: SOBRE A PESQUISA EM AMBIENTES VIRTUAIS 
 

VITOR DE MORAIS ALVES EVANGELISTA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
RITA MELISSA LEPRE - UNESP 

ALINE KADOOKA - UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA - UNESP 
 

       Com as novas formas de organização social e da virtualidade insurgente, frutos da pós-
modernidade, os pesquisadores devem adaptar seus métodos a fim de capturar as melhores 
evidências, e a etnografia, enquanto descrição do comportamento humano e da cultura 
organizacional baseada na observação, vem sofrendo essa adaptação. O presente artigo tem o 
objetivo de fazer uma breve discussão sobre a etnografia quando empregada como metodologia 
de pesquisa direcionada ao estudo sobre as relações virtuais ou aquelas pertencentes à 
cibercultura. Devemos entender que as técnicas etnográficas podem e devem se tornar um 
importante instrumento de intervenção cujo potencial está em produzir a reflexão sobre a própria 
prática. Dessa forma torna-se essencial prolongar as discussões em torno dos aspectos 
epistemológicos e ontológicos seja da etnografia virtual ou da própria etnografia.  FAPESP - 
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. 
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O POSICIONAMENTO DISCURSIVO A PROPÓSITO DE AÇÕES SOCIOAMBIENTAIS ENUNCIADAS POR 
EMPRESAS EM REVISTA. 

 
ROSÂNGELA ROCIO JARROS RODRIGUES - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - UEL 

 
       O posicionamento discursivo a propósito das ações socioambientais trata de posições 
declaradas pelo enunciador das organizações quanto ao cuidado com o meio ambiente. Os 
posicionamentos discursivos podem ser três: de neutralidade, de engajamento e de 
distanciamento. Todo dizer é orientado pelas formações discursiva e ideológica. O método desta 
pesquisa é qualitativa, documental e orienta-se pelos pressupostos da Análise de Discurso de linha 
francesa. O corpus analisado é composto por quinze exemplares da uma revista nacional.Os 
resultados indicam seis focos de ações socioambientais. Identificamos os posicionamentos 
discursivos na fala do enunciador: distanciamento e engajamento-conciliador. Todavia, a relação 
polêmica está entre o discurso de engajamento-conciliador e o engajamento-responsável da 
organização por problemas ambientais. Conclui-se que as ações socioambientais tem como foco o 
comportamento de trabalhadores e comunidade externa à organização. 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1724 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

Psicologia    

 
 

PARCERIA ESCOLA - CLÍNICA NO ATENDIMENTO A CRIANÇAS PORTADORAS DE TRANSTORNOS 
GRAVES DO DESENVOLVIMENTO 

 
MÔNICA FUJIMURA LEITE - CISMEPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 

PARANAPANEMA 
 

       Este artigo versa sobre o papel da escola enquanto parceria de tratamento com o atendimento 
clínico em crianças portadoras de transtornos graves do desenvolvimento. A inserção escolar tem 
efeitos terapêuticos nessas crianças, uma vez que a escola oferta papéis sociais, normas e 
referenciais identificatórios importantes para a retomada da constituição psíquica. Objetivou-se 
verificar esta associação, a partir da metodologia qualitativa, levantamento bibliográfico e o 
estudo de caso. Após dois anos de trabalho, verificou-se que houve uma mudança qualitativa de 
posição da criança analisada, em dois contextos escolares diferentes, a primeira sem possibilidade 
de trabalho para ela e a segunda acolhendo suas necessidades e abrindo-se à parceria com a 
clínica que a atende. As intervenções realizadas pela escola situam-se a partir de um 
posicionamento enquanto Outro e outro para a criança e isso teve como efeito um avanço em seu 
processo de constituição psíquica. 
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SUJEITO DO DIREITO UM SUJEITO DO DESEJO - RELATO DE EXPERIÊNCIA 
 

SARAH CIRILO ANDUJAR HERNANDES - UNISALESIANO LINS 
MÔNICA FUJIMURA LEITE - CISMEPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 

PARANAPANEMA 
 

       O conceito de Sujeito do Direito regulado pelas leis sociais que demarcam papéis e lugares 
sociais e o Sujeito do Desejo representado pela inscrição da Lei primordial - Lei do incesto 
compartilham da constituição do sujeito em sua totalidade, sendo este marcado pela cultura e por 
aspectos institucionais, ou seja, a transmissão da Lei e a instituição da pessoa no social, sendo esta 
a temática principal deste trabalho. Compreender os determinantes de um caso de acolhimento 
institucional infantil, como elemento norteador para a discussão da construção do sujeito do 
direito e do sujeito do desejo dentro do conceito lacaniano de função paterna, estrutura o 
discurso da ancoragem social e simbólica da filiação paterna. 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1726 

Presidente Prudente, 17 a 20 de outubro, 2016. ISSN: 1677-6321 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
CIÊNCIAS HUMANAS  

Psicologia    

 
 

TRABALHO DE ANÁLISE INICIADO EM ESTÁGIO DE GRADUAÇÃO E OS ELEMENTOS ENCONTRADOS 
DE ACORDO COM A TEORIA 

 
MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA - UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - UNOPAR 

MÔNICA FUJIMURA LEITE - CISMEPAR - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO MÉDIO 
PARANAPANEMA 

 
       Esta pesquisa discute sobre a possibilidade de atendimento analítico realizado dentro da 
universidade, sendo o problema de pesquisa "Existe a possibilidade de um trabalho de análise, 
sustentada e articulada com a teoria dentro da graduação?". Para tanto, tem como objetivo 
observar o desdobramento da prática de atendimento, a partir do referencial teórico da 
Psicanálise, desde os atendimentos na clínica escola, e sua continuidade na clínica particular, após 
a graduação do estagiário. Utiliza como metodologia um levantamento bibliográfico de textos de 
psicanalistas pós-freudianos, acerca dos dispositivos de uma análise, o qual foi articulado com 
fragmentos de casos clínicos. Como resultado, foi verificado que uma prática psicanalítica foi 
possível dentro do contexto de estágio, tendo esse trabalho se estendido para a clínica particular.  

 


