
                                                                       
 

X ENCONTRO INTEGRADO DE PSICOLOGIA DA PUC MINAS SÃO 
GABRIEL CONJUNTURA ATUAL: 

 
NOVOS HORIZONTES PARA A PSICOLOGIA. 

 

10, 11 e 12 de Abril de 2018 

      

      PROGRAMAÇÃO: 

 

Terça – 10/4/18 
 

7:30h – 8:00 h 

Credenciamento 
FOYER DO TEATRO 

 
8:15 h – 10h 

Abertura 
 
 
 

TEATRO 
(BLOCO E) 

ABERTURA CULTURAL: 
 

 

 
ABERTURA INSTITUCIONAL: Diretor Acadêmico Cláudio Bahia, Diretora da 

Faculdade de Psicologia Betânia Gonçalves, Coordenador do Curso Carlos 

Eduardo Vieira. 

 
CONFERÊNCIA DE ABERTURA: Benedito Medrado 

 
Docente dos cursos de graduação e Pós-Graduação em Psicologia da UFPE. Coordena o Núcleo 

Feminista de Pesquisas em Gênero e Masculinidades - GEMA/UFPE .Doutor em Psicologia 

Social pela PUC/SP, com pós-doutorado pela UFPA (2013) e UAB/Espanha (2014). 

Co-fundador, em 1997, do Instituto Papai (ONG feminista que desenvolve pesquisas e ações 

políticas em gênero, saúde e direitos humanos). 

TEMAS DE TRABALHO: Desenvolve projetos que aliam ensino, pesquisa e extensão em temas 

relativos a gênero, saúde e sexualidade, a partir do estudo das práticas discursivas e produção 

de sentidos no cotidiano, integrando campos de saber interdisciplinares como psicologia social, 

linguagem e saúde coletiva. 

 
“Nesta apresentação, pretendo dialogar, em forma de ensaio, buscando 

apresentar experiências e argumentos a partir dos quais me situo no campo 

de estudos e ações políticas em psicologia social. Em linhas gerais, assumo o 

desafio de fazer uma leitura psicossocial em busca de princípios comuns para 

uma construção provisória de sujeitos políticos com vistas à promoção da 

igualdade e da diversidade como direitos, por um lado, a partir da crítica a 

própria ideia de psicologia social como corpo homogêneo de conhecimentos 

e práticas e por outro, a partir da crítica à noção de identidade. Minha leitura 

da vida em sociedade é fortemente marcada por uma psicologia social de 

orientação construcionista ou pós-contrucionista ou simplesmente um leitura 



 

 
 

 
 

 
terça-feira 

8h – 10h 

implicada, implicante e impertinente, que entende linguagem com base 

naquilo que Ibáñez (2004) chama de “giro linguístico”, ou seja, como uma 

prática social que produz efeitos e não apenas como mediação entre 

pensamento e ação. Concluo, defendendo que é preciso construir uma pauta 

que respeite as especificidades das experiências, das demandas etc., mas que 

esta pauta seja construída em torno de um eixo comum: o enfrentamento da 

homofobia que sustenta a desigualdade com base na ideia de grupos 

idênticos, de ‘rótulos identitários’. Nesse sentido, o campo de formulação e 

implementação de políticas públicas e de práticas educacionais em psicologia 

precisa ser pensado como estratégia ‘provisória’ e não como a ‘resolução dos 

problemas’.” 

10h – 10:30h Intervalo 

10:30h – 12h 

Bloco C 

Sala 201 

 

MESA 1: Psicologia na Contemporaneidade: desafios e potencialidades nas 

diversidades. 

Coordenadora da mesa: Prof.ª Dra. Patrícia Pinto de Paula. 

 
Essa mesa tem como objetivo debater as diferentes perspectivas de atuação 

da Psicologia frente a demandas contemporâneas que passam a exigir um 

diálogo interdisciplinar e multiprofissional para uma atuação ética. 

 
Trabalho 1: Álcool e Outras Drogas na perspectiva da Política de Redução de 

Danos. 

 
MÁRCIA VASCONCELOS. Aluna do 7º período de Psicologia PUC Minas São 

Gabriel. 

Prof.ª Dra. PATRÍCIA PINTO DE PAULA. Professora da Faculdade de Psicologia 

PUC Minas. 

 
Este artigo é o resultado de uma atividade investigativa desenvolvida na 

disciplina Psicologia e Saúde Coletiva da PUC Minas São Gabriel, ocorrida no 

primeiro semestre de 2017, sob a orientação da professora Patrícia Pinto de 

Paula. Trata-se de estudo sobre o uso abusivo de álcool e outras drogas no 

Brasil, com enfoque na vertente das políticas públicas de redução de danos. 

O objetivo é fazer um diálogo entre o que a literatura e a legislação trazem 

especificamente sobre o tema e a prática de observação realizada em órgãos 

competentes: um CERSAM AD e uma Unidade Básica de Saúde, em Belo 

Horizonte. Como metodologias utilizaram a pesquisa qualitativa, através da 

realização de entrevistas semiestruturadas com profissionais atuantes nas 

unidades citadas. Trata-se de um tema denso e complexo considerado por 

vários autores como um problema de saúde pública mundial. Os resultados 

que se destacam são que embora a política de redução de danos aproxime-se 

do conceito de promoção à saúde é necessário que haja um fortalecimento 

da rede de serviços para sua efetiva implantação. 

 
Trabalho 2: Atuação da Psicologia na Atenção Primária no Centro de Saúde 
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Gentil Gomes: práticas de estágio em Políticas Públicas da Saúde. 

 
ANAR WALTER C. MARO. Enfermeiro. Gerente do Centro de Saúde Gentil 

Gomes. SUS-BH. 

 
BRUNO CAMPOS DA CRUZ. Aluno do Curso de Psicologia da PUC Minas São 

Gabriel. 

 
Prof.ª Dra. PATRÍCIA PINTO DE PAULA. Professora da Faculdade de Psicologia 

da PUC Minas. 

 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar, a forma de atuação da 

psicologia na Atenção Primária, no Centro de Saúde Gentil Gomes, localizado 

no bairro Santa Cruz, região nordeste de Belo Horizonte. Foi possível 

executar a prática de estágio através da articulação entre o gerente C.S. Anar 

Walter C. Maro e a Professora Patrícia Pinto de Paula, com a prerrogativa de 

acolhimento dos usuários através de uma escuta supervisionada com 

intervenções pontuais a partir demandas apresentadas de acordo com cada 

usuário, com intuito de promover uma qualidade de vida. Outra proposta são 

os trabalhos psicossociais nas atividades de grupos ofertadas para população 

do Centro de Saúde, nas ações do Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF. 

A metodologia empregada se resume no acolhimento e escuta com objetivo 

de auxiliar demandas dos casos encaminhados pelas equipes de saúde da 

família- ESF e NASF através do matriciamento e das reuniões de equipe. Com 

a supervisão do psicólogo do NASF e o professor docente da PUC, os 

estagiários têm a oportunidade de colocar em prática os conhecimentos 

teóricos adquiridos da psicologia do âmbito profissional de forma ética. 

Neste sentido estamos propondo essa roda de conversa para relatar as 

vivências no campo da Atenção Primária, pela perspectiva dos usuários 

atendidos, e as estratégia utilizadas pelo Gerente do C.S e NASF em sua 

gestão com as implementações das práticas de estágio. 

 
MESA 2: O Método ADI (Abordagem Direta ao Inconsciente) /TIP como 

possibilidade de intervenção psicoterapêutica fundamentado na Psicologia 

Fenomenológica de E. Husserl 

 
Mediadora: Prof(a) Valéria Freire Andrade 

 
Trabalho 1: O Método ADI/TIP como possibilidade de intervenção 

psicoterapêutica fenomenológica nos dilemas transgeracionais da 

conjugalidade. 

 
Eunides Almeida. Psicóloga, doutora em Psicologia pela Pontifícia 

Universidade Católica de Minas Gerais. Pós-doutoranda da Universidade 

Federal de Uberlândia. Fundação de Saúde Integral Humanística, 

Membro do corpo editorial da Editora SPES. 

 

O fenômeno da repetição da herança familiar e sociocultural na 

conjugalidade tem sido alvo de grandes preocupações e gerado inúmeros 
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 estudos psicossociais. O Método ADI/TIP se apresenta como uma intervenção 

psicoterapêutica e psicossocial de cunho fenomenológico que permite aos 

casais apreenderem, por meio de um processo vivencial, os conteúdos de 

sentidos transgeracionais que atuam desfavoravelmente na formação da 

pessoa e das conjugalidades, bem como as possibilidades de transformação 

desta matéria que se transmite de geração em geração e se registra na esfera 

psíquica. Edmund Husserl e Edith Stein oferecem rigorosa fundamentação 

filosófica e antropológica para a psicologia e, portanto, para a teoria e a 

prática do Método ADI/TIP. Suas contribuições permitem compreender o 

fenômeno transgeracional fora de uma visão determinista, colocando o 

processo de identificação com o legado intrafamiliar e cultural como um ato 

espiritual e não reduzido à esfera psíquica e/ou social. Uma pesquisa 

fenomenológica bibliográfica e de campo está sendo realizada na UFU sobre 

o processo psicoterapêutico de dois casais da região metropolitana de Belo 

Horizonte, a fim de captar as possibilidades de percepção e transformação 

dos conteúdos psíquicos transgeracionais ligados ao contexto conjugal por 

meio do Método ADI/TIP. 

 
Trabalho 2: Possibilidade de intervenção e mudança no sofrimento depressivo 

na clinica fenomenológica: O Método ADI/TIP 

 
Maria Clara Jost – doutora- Psicologia - PUC Minas; pós-doutoranda- 

Psicologia – UFU; docente no Curso de Pos graduação Lato sensu da 

Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais: Método ADI/TIP 

 

Nos contextos hodiernos observam-se transformações nos padrões de 

subjetividade conformados, ensejando a emergência de sofrimentos 

psíquicos endereçados à clínica psicoterápica. A depressão compõem, nesse 

âmbito, um fenômeno epidemiológico importante e a psicoterapia é 

apontada como fator relevante na remissão ou diminuição dos sintomas, 

apesar da escassez de pesquisas clínicas que enfatizem os processos de 

mudança especialmente às referentes à clínica fenomenológica. Evidencia-se 

a importância de pesquisas direcionadas a avaliar novas intervenções 

psicoterapêuticas cientificamente fundamentadas e delineamentos 

metodológicos inovadores, capacitados a produzir dados e responder às 

questões advindas da prática clínica e levanta-se a questão da possibilidade 

de alterações de amoldamentos consolidados na estrutura 

subjetiva/intersubjetiva dos sujeitos. O presente trabalho objetiva apresentar 

o processo terapêutico do Método ADI/TIP como possibilidade prática/ 

teórica de intervenção nessa problemática. Privilegia a noção de pessoa 

humana, tridimensionalmente constituído, fundamentando-se na Psicologia 

Fenomenológica de E. Husserl e E. Stein. Elaborado por Renate Jost de 

Moraes (1936-2013), esse processo de curta duração (10-15 sessões) permite 

abordar de maneira direta (ADI), sem interpretações ou análises, os 

conteúdos  psíquicos, inconscientes  ao sujeito, por meio  da Terapia de 

Integração Pessoal (TIP), trazendo resultados significativos  ao trabalhar 
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juntamente às vivências afetivo-emocionais originárias, nucleadoras de 

sofrimentos psíquico-existenciais e geradoras de distorções na “teoria 

subjetiva” do sujeito. Autoriza-se, destarte, o desmanche de configurações 

desumanizantes, o resgate da dimensão do “núcleo pessoal”, a 

reconfiguração do sentido de si mesmo e o reposicionamento existencial 

engendrando mudanças pessoais que facilitam o enfrentamento da doença 

depressiva. 

 
RODA DE CONVERSA 01: As contribuições do Sistema Conselhos de 

psicologia para a atuação profissional. 

 
LOURDES MACHADO, Presidenta do PSIND MG. 

 
ELIZABETH LACERDA, conselheira do CFP e representante do CRP. 

 
Se o Sistema Conselhos é o órgão responsável por garantir a qualidade ética e 

técnica dos serviços psicológicos prestados à população, é nossa 

responsabilidade enquanto Psicólogas(os), melhorar permanentemente a 

qualidade de nosso desempenho profissional. Ampliar a visibilidade da 

Psicologia, tanto em práticas já consolidadas quanto em relação àquelas que 

ainda não têm o mesmo grau de reconhecimento, além de necessário e 

pertinente, reafirma o princípio de que a psicologia se constrói pela pesquisa, 

pelo debate teórico, mas também pelo dinamismo do fazer, que encontra 

limites, mas os desafia no cotidiano. O IX CNP (Congresso Nacional da 

Psicologia), ocorrido em junho de 2016, debateu e identificou diversas áreas 

que podemos chamar de novas fronteiras que devem ser apoiadas e 

apresentadas à sociedade como a principal riqueza da psicologia, que é sua 

diversidade, sua pluralidade prático-teórica e seu impulso transformador. 

Defendemos uma psicologia que almeja na sua prática transformar a 

realidade e que faça isso também se transformando, sempre com rigor 

científico, com ética e com cidadania. 2018 é o Ano da Formação em 

Psicologia: as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em 

Psicologia estão sendo discutidas nacionalmente, em eventos diversos 

coordenados pelo Conselho Federal de Psicologia, Associação Brasileira de 

Ensino de Psicologia e Federação Nacional dos Psicólogos. Tendo em 

perspectiva que os desafios à ciência e à profissão modificam-se no 

dinamismo da vida social, é preciso estimular, articular e construir caminhos 

que promovam formação inicial e permanente das/os profissionais de 

maneira qualificada academicamente e socialmente responsável. 

 
RODA DE CONVERSA 02: O envelhe(SER) da população LGBT 

 
ERICK TEIXEIRA GONÇALVES. Aluno de Psicologia da PUC Minas São Gabriel. 

 
O objetivo da roda de conversa proposta é provocar os participantes acerca 

do tema "envelhe(SER)" pois é percebida a necessidade de se discutir as 

interfaces entre Psicologia, Políticas Públicas, Direitos Humanos e 
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movimentos LGBT’s no que se refere ao reforçamento de preconceitos e 

estereótipos da população velha, tendo a psicologia papel de proporcionar 

articulações, estabelecer formas de enfrentamento. Enquanto a expectativa 

de vida no Brasil é de 75 anos, a de travestis ou transexuais não passa dos 35 

anos. Essas premissas trazem o questionamento de que, o envelhecimento 

sadio desta população está cada vez mais comprometido apesar de 

avanços.Pesquisas apontam que a solidão de uma pessoa LGBT na fase idosa 

é marcada pela volta dos ditos “armários” para prover a própria 

sobrevivência, contribuindo para múltiplas violações.A metodologia proposta 

é intervenção grupal para que possamos conhecer acerca do que os 

participantes já conhecem sobre o tema proposto e a partir daí levantar 

questionamentos, passagem de vídeo temático para que através dele possa 

se pensar as possíveis articulações que a psicóloga(o) pode ter, para auto- 

afirmação do sujeito e consolidação de seus direitos. Os referenciais teóricos 

para a roda de conversa são: ARAÚJO, L.F. Aspectos psicossociais da velhice 

LGBT Psicologia em Estudo,Maringá,v. 21, n. 2, p. 359-361, abr./jun. 2016 e 

HENNING K.E, Gerontologia LGBT, Velhice Gênero, Sexualidade e a 

constituição dos idosos LGBT, Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 

23, n. 47, p. 283-323, jan./abr. 2017. 

Tarde 

14H – 17H 
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MINI CURSO 1: Comunicação Não-Violenta: contribuições para o trabalho 

em rede. 

Equipe do Projeto de Extensão Articulando Redes, Fortalecendo 

Comunidades. 

GABRIELLA MORENA, Psicóloga. 

 
A Comunicação Não-Violenta (CNV) é uma estratégia conhecida por sua 

capacidade de inspirar ações compassivas e solidárias. Partindo da 

observação da progressiva violência que nos atinge como reflexo de ações 

distantes de nossos valores, aprendemos a nos comunicar, com os outros e 

com nós mesmos, de uma forma que nos leva a entrar em conflito com o 

outro, o que pode levar a emoções aversivas. Quando nos tornamos 

conscientes disso, passamos a compreender o sentido do que as palavras 

vem tentando comunicar. Enxergamos a mensagem por trás das palavras e 

ações dos outros, e de nós mesmos, independente de como são 

comunicadas. Entendendo que a CNV viabiliza mudanças estruturais no 

modo de encarar e organizar as relações e na responsabilização de nossas 

ações, o que na nossa visão, diminui a chance de agressões ou dinâmicas e 

relações de grupo arbitrárias, acreditamos que a CNV caminha lado a lado 

com a nossa metodologia de trabalho em rede que visa potencializar atores 

sociais e fortalecer as redes. 

Enxergamos na CNV, assim como no nosso projeto, um cuidado e 

potencialização da vida que tem a escuta como principal elemento 

transformativo. Entendendo as redes como sendo, antes de tudo, um 

ambiente de comunicação e troca entre os seus envolvidos, acreditamos que 

uma oficina sobre CNV pode nos trazer grandes contribuições e formas de 
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nos desenvolvermos, tanto individual quanto coletivamente. 

 
MINI CURSO 2: Exercício físico e aspectos psicobiológicos. 

 
VALDIR DE AQUINO LEMOS. Universidade Federal de São Paulo/UNIFESP. 

RONALDO VAGNER THOMATIELI DOS SANTOS. Universidade Braz Cubas/ 

UBC. São Paulo. 

 
A sociedade moderna busca cada vez mais o estilo de vida saudável, sendo 

que a atividade física regular é considerada um dos principais fatores que 

melhoram a qualidade de vida. As evidências demonstram que a prática do 

exercício físico beneficia vários aspectos da saúde humana, incluindo a saúde 

mental. Assim, torna-se importante discutir os mecanismos na relação 

existente entre o exercício físico e os aspectos psicobiológicos, tais como as 

funções cognitivas, sono, estado de humor e dependência de álcool e outras 

drogas. Diante deste contexto, o objetivo da presente proposta é fornecer 

bases para o pensamento científico em Psicobiologia e Exercício. Desta 

maneira, o mini curso pretende apresentar conhecimentos, métodos 

experimentais e possibilitar a expansão da psicologia com outras áreas do 

conhecimento, possibilitando a interdisciplinariedade como ciência atual. A 

metodologia utilizada será por meio de aulas expositivas e discussões de 

casos, com a utilização de equipamento multimídia incluindo atividade em 

grupo. 

 
MINI CURSO 3: DFH III (Desenho da figura humana): 

 
NAYARA FERREIRA SANTOS: Aluna de psicologia da Puc Minas 

BEATRIZ VIEIRA FIGUEIREDO: Aluna de psicologia da Puc Minas 

THAYNA SEMEANNE CAMPOS NEVES: Aluna de psicologia da Puc Minas 

JESSICA KAROLINE DA SILVA: Aluna de psicologia da Puc Minas 

 
COORDENADORA: ENI RIBEIRO DA SILVA – Docente do curso de Psicologia da 

PUC São Gabriel 

 
O Desenho da Figura Humana - DFH III foi elaborado 

pela psicóloga Solange Muglia Weschsler, a primeira edição do teste foi 

publicada em 1996, e hoje, 2018, encontra-se na sua terceira edição, ele foi 

construído, validado e padronizado para crianças brasileiras. O teste do 

desenho da figura humana é uma das medidas mais utilizadas 

internacionalmente para avaliação do desenvolvimento cognitivo infantil e 

também educacional. Tal fato decorre de ser esta uma medida não-verbal, 

bastante conhecida no cotidiano de qualquer criança, e de simples aplicação, 

requerendo apenas que seja desenhada uma figura masculina e outra 

feminina. 

Medida de Desenvolvimento Cognitivo (ou Conceitual). 

 
● Para crianças de 5 a 12 anos. 
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● A figura humana é um tipo de desenho realizado espontaneamente 

pelas crianças de diferentes culturas, e por ser esta uma medida não- 

verbal da maturidade de conceitos que a criança já desenvolveu sobre 

o corpo humano. 

● O desenho da figura humana pode ajudar na predição do rendimento 

acadêmico. 

● Análise cognitiva e quantitativa do desenho da figura humana. 

18H – 19H 
FOYER DO TEATRO 

 
19h – 20:30h 

Abertura 

 

TEATRO 
(BLOCO E) 

 

CREDENCIAMENTO E ABERTURA CULTURAL 

 
PREMIAÇÃO DE MELHORES TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO PSICOLOGIA – 

UNIDADE SÃO GABRIEL 

 

 

CONFERÊNCIA DE ABERTURA: A Psicologia e a Tecnologia contemporânea” 

Conferencista: MSc. Emanuel Quirino 

 
Psicólogo. Neuropsicólogo. Mestre em Medicina Molecular (UFMG). 

É sócio e diretor de Inovação no Ilumina Neurociências. 

Consultor da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia Jovem. Atua como 

desenvolvedor de inovações tecnológicas aplicadas à psicologia e 

neuropsicologia. Tem como foco de pesquisa novas tecnologias para 

estimulação cognitiva para Funções Executivas e do impacto de videogames 

na cognição. 

 
O uso da tecnologia contemporânea tem revolucionado a forma com que o 

ser humano tem interagido com a informação. Como consequência, diversos 

campos do conhecimento têm integrado cada vez mais estas tecnologias em 

seu uso diário. Por exemplo a Medicina utiliza cada vez mais exames de 

neuroimagem para identificar doenças, a física utiliza aparelhos de altíssima 

precisão para desenvolver suas teorias e aplicações, a biologia tem utilizado 

técnicas eficientes para desenvolver plantações cada vez mais produtivas, e 

muito mais... Como a psicologia tem integrado a tecnologia em sua atuação? 

Discutiremos sobre a tecnologia contemporânea, proveniente da era da 

informação e como podemos utilizar tais ferramentas, o que tem sido 

desenvolvido, quais os desafios e quão mais devemos ir adiante. Será que 

algo mudou em nossa área nos últimos anos? O que está por vir nos 

próximos anos? Além disso, como estas tecnologias tem influenciado a 

interação humana e quais são os impactos disso para o ambiente 

terapêutico? 

 
20:45h – 22h 
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MESA 3: Dinâmicas Familiares 

Coordenadora da mesa: Prof.ª Dra Márcia Stengel. Professora da Faculdade 

de Psicologia e Programa de Pós Graduação em Psicologia da PUC Minas. 

 
Trabalho 1: A vivência da conjugalidade no meio cristão protestante batista 

na contemporaneidade. 



 

 
 

 
 

 

 
terça-feira 

20:45H – 22H 

LILIAM PACHECO PINTO DE PAULA 

 
Esta pesquisa foi qualitativa e procurou investigar como a presença do 

patriarcado ocorre na experiência da conjugalidade no meio protestante 

batista. Doze entrevistas foram realizadas com quatro casais membros da 

maior igreja protestante batista em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. O 

critério da seleção era estar no primeiro casamento, com uma duração 

mínima de dois anos e ser participantes de grupos de casais cujos encontros 

objetivam o estudo da Bíblia, a transmissão da doutrina da igreja e a 

discussão de assuntos relacionados à experiência conjugal. O referencial 

teórico reportou-se a autores da Psicologia e das Ciências Sociais que 

debatem sobre o tema conjugalidade, discutindo sobre o patriarcado e a 

associação deste com o Cristianismo, gênero, os vínculos contemporâneos e 

a intimidade. Para a análise dos dados foi utilizada a análise de conteúdo e foi 

possível perceber que tanto os homens entrevistados como as mulheres 

introjetam a doutrina, vivem os construtos do patriarcado e os sustentam 

para as gerações futuras. Percebeu-se também que as mulheres tentam 

minimizar os efeitos psicológicos frente à submissão que vivem e a justificar 

no texto bíblico a decisão que tomaram de abrir mão de suas vidas pela 

manutenção de um casamento que não necessariamente lhes traz felicidade. 

 
Trabalho 2: Os desafios da relação familiar na adoção de crianças e 

adolescentes com deficiência. 

 
RAFAEL SILVA GUILHERME 

 
Esta pesquisa foi realizada no Programa de Pós-graduação em Psicologia da 

PUC Minas para obtenção de título de mestre sob a orientação da prof.ª Dª. 

Márcia Stengel concluída em junho de 2017. A pesquisa teve como objetivo 

analisar os desafios da adoção de crianças ou adolescentes com deficiência 

em família substituta. Para atingirmos o objetivo partimos para uma 

discussão sobre as principais mudanças ocorridas na família. Em seguida, 

tratamos sobre a temática da pessoa com deficiência e por fim sobre a 

adoção de crianças ou adolescentes com deficiência, partindo do 

pressuposto da nova Lei Nacional de Adoção (BRASIL, Lei nº 12.010/2009). A 

pesquisa de campo foi realizada na abordagem qualitativa, utilizando a 

entrevista semiestruturada. Foram entrevistadas quatro famílias adotivas. Os 

dados obtidos foram tratados através de categorias utilizando a técnica 

análise de conteúdo. Os resultados das análises mostram pontos em comum 

que motivaram os entrevistados a adotarem filhos com deficiência, como o 

sentimento de caridade e ajuda ao próximo, filhos biológicos já criados, 

sentimentos de solidão, dentre outros. Sobre o processo legal, muitos não 

fizeram a inscrição no CNA, caracterizando um novo fluxo quando se trata da 

adoção de uma criança ou adolescente com deficiência. E, por fim, nota-se a 

presença de um forte discurso religioso das famílias adotantes, fazendo-nos 

pensar sobre uma íntima relação entre a religião e a adoção de filhos com 

deficiência. 
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MESA 4: Experiências do projeto de extensão VincuLar: reconstruindo 

relações familiares em seu primeiro ano. 

 
Trabalho 1: O desenho do projeto 

 
Profª Drª STELLA MARIA POLETTI SIMIONATO TOZO. Faculdade de Psicologia 

PUC Minas. 

 
Esta proposta de extensão realiza grupos psicoterapêuticos com famílias de 

camadas populares que se encontram em situação de vulnerabilidade, 

demonstrando conflitos familiares, vínculos rompidos entre seus membros, 

especialmente pais e filhos, sendo que a presença de violência intrafamiliar e 

negligência são frequentes. A intervenção de profissionais deve trazer a 

autonomia para que as famílias percebam seus recursos e como se aproximar 

e criar novos relacionamentos e vínculos significativos, reconstruindo 

relações saudáveis com seus membros, criando novos padrões relacionais de 

cuidado e proteção entre si, mas também reestruturando vínculos de sua 

rede social comunitária. 

Buscou-se proporcionar a estas famílias um acolhimento e um espaço com 

características terapêuticas, em um modelo de clínica ampliada, com 

atendimentos de famílias em grupo, semanais/quinzenais, além de 

atendimentos domiciliares, para que elas possam resignificar seu momento 

de vida, descobrir seus recursos e reestabelecer uma nova rede social de 

apoio. A abordagem para os atendimentos clínicos grupais das famílias é 

baseada no pensamento sistêmico e na terapia de família, mas 

especificamente na perspectiva do Construcionismo Social. O 

Construcionismo social integra um movimento aliado a uma prática 

diversificada, que envolve uma forma de estar no mundo que responde a 

características das vivências contemporâneas. Ele traz a importância das 

interações humanas, da produção de sentidos e das ações no mundo de 

forma compartilhada na construção social da realidade. Isto implica e 

permite cada vez mais a participação de todos os envolvidos em resoluções 

de situações de conflitos em nossa sociedade, incentivando as ideias de 

corresponsabilidade, cooperação e contexto. 

 
Trabalho 2: A prática extensionista com as famílias na Associação Projeto 

Providência. 

Jennifer Antonelle de Moura Vasconcelos (Psicóloga - PUC Minas São Gabriel) 

Lorrane Catarinana Lima Castro Nascimento (Graduanda em Psicologia - PUC 

Minas - São Gabriel) 

 
A presente proposta é um relato prático de duas alunas do curso de 

Psicologia que foram extensionistas do projeto “VincuLar: reconstruindo 

relações familiares”, durante dois semestres. As atividades foram realizadas 

na Associação Projeto Providência, no bairro jardim Vitória, intercalando 

atendimento domiciliares e grupos terapêuticos. Os encontros grupais 
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aconteciam quinzenalmente e os atendimentos domiciliares ocorriam com a 

mesma frequência. O grupo era formado por seis mulheres que tinham 

vínculo com a instituição, através dos filhos que desempenhavam alguma 

atividade, como Taekwondo, escola de futebol e curso de cabeleireiro. As 

famílias acompanhadas enfrentavam problemas relacionados à violência 

intrafamiliar, dificuldade na criação dos filhos e nas relações conjugais, 

distanciamento emocional entre pais e filhos, dentre outros. Inicialmente, a 

proposta era que toda família participasse dos encontros, entretanto 

houveram alguns empecilhos, como incompatibilidade de horário e falta de 

interesse, que restringiram os atendimentos grupais às mulheres. Contudo, 

ao final do último semestre um pai participou e viabilizou o 

desencadeamento de várias questões para discussão. Foram os 

acompanhamentos domiciliares que possibilitaram a inclusão dos demais 

membros nos atendimentos. As intervenções eram fundamentadas pela 

Teoria Sistêmica. A proposta era, através dos atendimentos grupais, acolher 

as demandas trazidas pelas integrantes e, assim, realizar intervenções a fim 

de possibilitar que essas famílias percebessem seus recursos e começassem a 

criar novos padrões relacionais de cuidado e proteção de si, de seus vínculos 

familiares e sociais. No final foi possível perceber mudanças significativas nas 

atitudes que resultaram na construção de novas formas de olhar e agir sobre 

as situações conflituosas. 

 
Trabalho 3: A prática extensionista com as famílias no Projeto Sonoro 

Despertar. 

Tamara Alessandra Santos Gomes (Graduanda em Psicologia - PUC Minas - 

São Gabriel) 

Welllerson Matheus da Silva (Graduando em Psicologia - PUC Minas - São 

Gabriel) 

O VincuLar é um projeto de extensão que propõe atendimentos às famílias 

em situação de vulnerabilidade social por meio de grupos multifamiliares e 

atendimentos domiciliares. Toda a prática tem por fundamentação o 

pensamento sistêmico e a terapia familiar na perspectiva do construcionismo 

social. As atividades do VincuLar na paróquia São Marcos, tiveram início no 

segundo semestre de 2017, passando a acontecer simultaneamente ao 

projeto Sonoro Despertar, na região do bairro Maria Goretti. O grupo 

multifamiliar acontece semanalmente, sendo que no primeiro semestre de 

realização contou com quatorze encontros. Ao longo do processo foram 

utilizados disparadores de fala tais como histórias metafóricas e dinâmicas 

visando estimular a participação das famílias. Ressalta-se que, tendo em vista 

a inviabilidade de participação de todos os membros familiares, o grupo 

multifamiliar foi composto por representantes de cada família. Em nossa 

experiência, notou-se a presença majoritária de mulheres no decorrer dos 
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encontros. As famílias participantes estavam em diferentes etapas do ciclo de 

vida familiar, apresentando também diversas configurações. Observa-se que, 

apesar de certa rotatividade das famílias, houve um núcleo fixo de 

participantes no decorrer do semestre. Considera-se que a articulação de 

projetos de extensão tem muito a contribuir, tanto a sociedade, pela oferta 

de trabalhos integrados; como para a formação do extensionista, que é 

convocado permanentemente a uma negociação para a efetivação do 

trabalho. As atividades do VincuLar junto ao Sonoro continuarão no ano de 

2018, e, nesse sentido, se aposta na consolidação e ampliação do trabalho 

previamente realizado. 

 
MESA 5: Horizontes para psicólogos no trabalho com crianças após o 

cárcere 

 
O objetivo da mesa consiste em trazer informações sobre pesquisa finalizada 

em 2018, acerca de laços sociais de crianças após o cárcere, ou seja, após o 

tempo que estiveram presas com suas mães, no Centro de Referência à 

Gestante Privada de Liberdade, em Vespasiano, Minas Gerais. A 

coordenadora da mesa fará uma breve apresentação da pesquisa, e cada 

componente terá 10min para sua apresentação, de modo a favorecer 

discussões. 

 
Título 1: A psicanálise com crianças aplicada ao social 

 
SUZANA FALEIRO BARROSO, Psicóloga, Professora Doutora da FAPSI-PUC- 

MINAS, psicanalista membro da EBP e da AMP. 

 
A pesquisa “Laços das crianças após o cárcere” (2018) explorou a realidade 

dramática da criança entre 0 e 18 meses de vida, exposta ao cumprimento de 

sentença criminal de sua mãe, ao conviver com ela num regime prisional 

fechado, até ser encaminhada para guarda ou ser entregue a seus pais, em 

dois casos. Em nove casos estudados, salvo em dois, localizamos índices da 

dificuldade de laço social na infância, durante e após a vida no cárcere. De 

maneira recorrente, a maternidade se colocou, para essas mulheres, em 

concomitância e em concorrência com o crime, o que demonstra como os 

objetos do crime, (droga, dinheiro, poder, ascensão social, etc.) comportando 

uma satisfação paradoxal e fora da lei, podem penalizar os laços familiares e 

até prevalecer sobre eles, particularmente no caso do enlaçamento da mãe 

com os filhos. Ao que parece, mediante o empuxo dessas mulheres a uma 

satisfação não regulada pela lei das trocas sociais, é a criança que parece vir 

ao mundo para dividir a subjetividade feminina e, de algum modo, amarrá-la, 

minimamente, à sua inscrição nos laços de família. Pretende-se discutir como 

uma escuta mais aprofundada, dessas mães/mulheres, uma a uma, poderia 

promover uma saída dessa repetição sintomática e uma subjetivação do 

papel da criança para cada uma, liberarando a criança para o processo de 
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socialização. Para se envolver com outros laços, além daquele com o Outro 

materno, é necessário que a criança seja liberada da condição de objeto 

paradoxal na subjetividade materna, objeto ora precioso, ora descartável. 

 
Título 2: “Laços sociais das crianças após o cárcere”: particularidades e 

desafios dos guardiões 

 
GEÍSA NAPOLEÃO MAGALHÃES, aluna do 10º período de Psicologia da PUC 

Minas Coração Eucarístico e bolsista da Fapemig; Ilka Franco Ferrari, 

professora na graduação e pós-graduação da PUC Minas. 

 

 
Na pesquisa “Laços sociais de crianças após o cárcere” é possível dizer que, 

de modo geral, os guardiões acolheram bem o contato da pesquisadora e 

bolsistas na busca de construir um caso clínico que considerasse, de modo 

mais implicado possível, a realidade social da crianças. Aconteceram, no 

entanto, dificuldades variadas durante o processo. Aqui se abordará algumas 

delas, de modo a lançar luz e favorecer discussões sobre pontos cruciais: a 

resistência de alguns poucos guardiões para a marcação das entrevistas e 

observações da criança em suas casas, e a dureza da tarefa para levar a 

maioria deles até a sala de jogos da Clínica. Considera-se que há nuances 

distintas entre a ida dos pesquisadores até eles e suas idas à PUC Minas, ou 

seja, comportam particularidades específicas. Entre elas menciona-se: a 

dificuldade de abordar tema doloroso que merecia ficar no esquecimento ou 

no não dito; o medo das consequências que poderiam advir, apresentando 

suas fragilidades na guarda da criança; o medo do que poderia acontecer 

com a criança que nasceu em meio às implicações com o mundo da droga, 

circulando por espaços que desconheciam, foi impressionante como os 

sujeitos pouco conheciam da cidade em que vivem; a pobreza que lhes 

marcava, fazendo com que pagamento de passagens fossem impossíveis; a 

falta de horário, em decorrência de trabalho e a inexistência de quem 

poderia assumir esta tarefa; guardiões cansados e irritados com o dia a dia da 

guarda. 

 
Título 3: As prisioneiras, seus filhos e o sistema judiciário 

 
TAYNÁ CELEN SANTOS, aluna do 10º período de Psicologia da PUC Minas 

Coração Eucarístico e bolsista da Fapemig; 

 
ILKA FRANCO FERRARI, professora na graduação e pós-graduação da PUC 

Minas. 

 
O texto aborda um recorte da pesquisa “Laços sociais de crianças após o 

cárcere”, no qual aparecem as entrevistas com dois juízes envolvidos 

diretamente na temática da execução penal no Estado de Minas Gerais. Um 

dos fatos muito comentados e criticados, por mães entrevistadas na pesquisa 

“Mulheres encarceradas: laços com o crime, desenlace familiar”, se referia à 
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demora da decisão judicial para destinar a guarda das crianças, e que elas, 

sim, deveriam decidir se gostariam ou não de ficar na prisão com seus filhos. 

Decidiu-se, portanto, ouvir juízes acerca desta problemática, a partir de 

entrevistas semiestruturadas com perguntas sobre sua atuação como juiz na 

decisão da guarda das crianças, sobre a iniciativa do processo de guarda da 

criança, do tempo de tramitação do processo, a participação das mães, mas 

deixando espaço para a livre associação e surgimento de novas questões. 

Aqui serão apresentados os pontos cruciais das falas dos entrevistados, no 

exato cumprimento da lei que opera pelo princípio da eficiência, e discutidas 

situações que merecem reflexões, levando em conta a diferença de sexo ao 

ditar das sentenças de privação de liberdade, a garantia dos direitos 

fundamentais da criança, em realidade social que zela pela complexidade da 

judicialização dessa relação. 
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RODA DE CONVERSA 03: Relato de experiência no estágio acolhimento 

ambulatorial na Fundação HEMOMINAS. 

 
MARCIA RODRIGUES VASCONCELOS: Aluna de psicologia da Puc Minas São 

Gabriel. 

 
LETICIA REIS SILVA: Aluna de psicologia da Puc Minas São Gabriel. 

 
ADRIANA PEREIRA SOUSA: Mestre em Psicologia, Especialista de psicologia da 

Saúde e Hospitalar, Especialista em Psicanálise clínica com criança e adolescente. 

 
O objetivo do trabalho é buscar uma reflexão sobre a prática de acolhimento 

desenvolvida no ambulatório da Fundação HEMOMINAS. Para tanto utilizaremos 

do relato de experiência obtida na prática do estágio curricular obrigatório 

realizado no 2º semestre de 2017 amparado por supervisão acadêmica e em 

campo pela psicóloga Adriana Pereira Sousa que abordará sobre o tema proposto 

trazendo sua contribuição profissional e teórica sobre o papel do psicólogo no 

acolhimento ambulatorial. O trabalho foi realizado utilizando a abordagem 

psicanalítica com ênfase na escuta analítica e associação livre. Como se dá o 

acolhimento no ambulatório, como é feito o acompanhamento psicológico junto 

aos pacientes e éticas profissionais serão aspectos importantes a serem tratados, 

além de um pequeno histórico sobre a Fundação HEMOMINAS, as doenças 

tratadas e os pacientes que é o foco da nossa atenção. 

 
RODA DE CONVERSA 04: Porte de arma: contribuições da avaliação psicológica 

 
MARCELO AUGUSTO RESENDE (professor da PUC MINAS São Gabriel) 

CAROLINA CARVALHO DE CASTRO (aluna de Psicologia da PUC MINAS São Gabriel) 

DÉBORA DIOGO MACHADO DE SOUZA (aluna de Psicologia da PUC MINAS São 

Gabriel) 
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PATRICIA PIMENTEL RIBEIRO (aluna de Psicologia da PUC MINAS São Gabriel) 

TALITA SOUZA SILVA (aluna de Psicologia da PUC MINAS São Gabriel) 

TAMARA ALESSANDRA SANTOS GOMES (aluna de Psicologia da PUC MINAS São 

Gabriel) 

 
Nos dias de hoje em que impera a violência e a falta de segurança, muitos buscam 

o armamento como uma forma de defesa e/ou fazer frente às ameaças de 

contraventores. Portar arma de fogo exige da pessoa uma série de características 

de personalidade que devem ser avaliadas por um psicólogo, como controle 

emocional, adaptação social, controle da impulsividade, adaptação à realidade e 

ausência de transtornos mentais graves que possam comprometer o julgamento 

da situação. Esta roda de conversa propõe trazer informações importantes sobre 

esta nova área de atuação de quem trabalha com avaliação psicológica. 

Atualmente quem regula esta prática é a Polícia Federal, que além de criar 

diretrizes específicas, é a responsável pelo credenciamento de psicólogos e 

avaliação do trabalho executado pelos mesmos. A instrução normativa 78/2014 

estipula que deve ser aplicada uma bateria mínima de técnicas psicológicas, sendo 

necessário ter: um teste projetivo, um expressivo, um de memória, um de atenção 

concentrada e um de atenção difusa, além de uma entrevista psicológica. Diante 

dos resultados, o psicólogo deve dar um parecer conclusivo de aptidão ou 

inaptidão para o porte e manuseio do armamento. Atualmente são vários os 

desafios encontrados pelos psicólogos no exercício profissional como falta de 

capacitação adequada, baixa remuneração, alta concorrência entre os 

profissionais, pressão do candidato para ser aprovado, entre outros. 

 
RODA DE CONVERSA 05: Desinstitucionalização de jovens em acolhimento 

institucional 

 
ALINE PINHEIRO RUAS– Aluna de Psicologia PUC Minas São Gabriel.BIANCA 

STEPHANIE PEREIRA– Aluna de Psicologia PUC Minas São Gabriel.LAURA 

SCAFUTTO AMORMINO RODRIGUES – Aluna de Psicologia PUC Minas São 

Gabriel.LILIAN KAREN APARECIDA DE CASTRO – Aluna de Psicologia PUC Minas São 

Gabriel. 

 
FLÁVIO DURÃES. Professor de Psicologia – PUCMinas-SG 

 
A presente pesquisa aborda questões relacionadas à desinstitucionalização de 

adolescentes em situação de acolhimento institucional, visando analisar quais as 

possíveis contribuições da psicologia em tal processo e identificar as 

representações sociais que os institucionalizados têm perante o desligamento. 

Foram feitas cinco entrevistas, todas semiestruturadas, de caráter exploratório e 

com uma abordagem qualitativa, sendo elas uma com um psicólogo, três com 

adolescentes institucionalizados e uma com um jovem desinstitucionalizado. O 

texto traz uma contextualização do presente tema e busca dialogar aspectos 

legislativos referentes à desinstitucionalização com a realidade da instituição de 

acolhimento pesquisada. Investigamos, também, aspectos que dizem respeito à 

construção de autonomia, ansiedade e anseios dos adolescentes perante o 
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processo de desligamento institucional. Deste modo buscou-se analisar o papel do 

psicólogo nesta construção autonomia, sendo esta, de grande importância para o 

momento de desinstitucionalização. 

 
RODA DE CONVERSA 6: Intervenções psicossociais e práticas comunitárias: 

prática extensionista trabalhando cidadania com adolescentes. 

 
BRUNO CAMPOS DA CRUZ. Aluno de Psicologia da PUC Minas São Gabriel. 

 
Prof. RUBENS NASCIMENTO. Professor da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. 

 
Nosso objetivo é apresentar o trabalho realizado na prática extensionista da 

disciplina: Intervenções Psicossociais e Práticas Comunitárias, ministrada pelo 

professor Rubens do Nascimento para turma de psicologia do sétimo período/ 

noite. De acordo com essa ideia que foi implementada na disciplina, tem como 

finalidade a confecção de um plano de ação a fim de trabalhar a intervenção 

psicossocial em grupos, intercalando teorias com vivências e experiências dos 

alunos. Dessa forma, juntamente com a orientação do professor, nós alunos 

construímos um plano de ação juntamente com a coordenadora Poliana A. 

Rodrigues responsável pelo projeto no Instituto Herdar que fica situado no Bairro 

São Gabriel. Esse Instituto trabalha com crianças e adolescentes na modalidade 

contra turnos escolares. Após a visita no local, foi realizado um levantamento da 

demanda, nos deixando a par de quais temas e questões a trabalhar em nossa 

proposta de intervenção psicossocial. Nossa metodologia foi a realização de 

técnicas de grupos e rodas de conversas em que todos interajam. Esse trabalho foi 

dividido em 4 encontros semanais, que se configuram no trabalho de questões de 

cidadania e limites, dando ênfase em normas e leis de convivência no quesito 

domínio público. Essa roda de conversa consiste em apresentar o resultado do 

plano de ação, bem como nossas percepções perante a participação dos jovens 

assistidos, pelo viés da psicologia comunitária com a proposta flexível, que 

acompanhou todo o processo. 

 
Sessão Especial 1: LÍNGUA FERINA: VIOLÊNCIA E LINGUAGEM 

 

A violência manifesta na e pela linguagem, na contemporaneidade, vista pela 

literatura, pela filosofia e pelas ciências sociais. 

Profa. Vera Lopes (literatura); 

Profa. Lúcia lamounier (Ciências Sociais); 

Profa. Cristina Andrade/Tininha (mediadora) 

10h – 

10:30h 

INTERVALO 
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RODA DE CONVERSA 07: A nova política sobre drogas no Brasil: retrocessos e 

desafios 

 

Viviane Andrade Pinheiro. Mestranda do Programa de Pós Graduação em 

Psicologia da PUC Minas. 
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Bruna Andrade Pinheiro De Lima. Graduanda de Psicologia PUC Minas. 

 
Discutir sobre o uso de drogas e as políticas públicas vigentes é de suma 

importância, no que diz respeito à atuação do psicólogo nos diversos dispositivos 

da rede intersetorial, assim como na atuação clínica em consultórios. O Conselho 

Nacional de Políticas sobre Drogas aprova em 2018 mudanças na Política Nacional 

sobre Drogas, propondo alterações controversas e que indicam retrocesso para os 

usuários que apresentam uso problemático de drogas. A modificação na política 

também restringe o trabalho dos profissionais, já que apresenta limitação aos 

diversos modos de atuação, colocando a redução de danos à saúde como uma 

prática ineficaz e que serve apenas para “enxugar gelo”. Além disso, apresenta 

com saída viável o modelo de internações de longa permanência, com o intuito de 

“afastar” o usuário da droga. Sabe-se que esse modelo é de cunho manicomial e já 

de comprovado insucesso, além de invocar o retorno de políticas sanitaristas e de 

violar os direitos humanos. Tal proposta de mudança na política fere princípios do 

Sistema Único de Saúde, como, tratamento em liberdade, humanização do 

atendimento e territorialização. O referencial teórico utilizado para a conversa 

serão as portarias do SUS, o conceito de Redução de Danos à saúde e a clínica feita 

por muitos. O público-alvo são todas as pessoas desejosas em conhecer e discutir 

a respeito das mudanças antidemocráticas apresentadas nas novas propostas. 

 
COMUNICAÇÃO ORAL 01: 

 
 Os estágios em Psicologia: formação e preparação para atuação 

profissional. 

 
ANA MARIA VALLADÃO PIRES GAMA - Faculdade de Psicologia da PUC Minas. 

 
Esta pesquisa buscou compreender a relevância dos estágios na formação do 

psicólogo e até que ponto conferem aos alunos uma base sólida para o exercício 

profissional e contribuem para uma efetiva atuação profissional. Para investigar a 

importância dos estágios obrigatórios na formação dos estudantes do curso de 

Psicologia da PUC Minas São Gabriel foram realizadas entrevistas com psicólogas 

formadas nos anos 2011 e 2012 que estavam exercendo a profissão em diferentes 

áreas, a saber: avaliação psicológica, clínica, educação, trabalho e políticas 

públicas e grupo focal com alunas do último ano do curso. O Projeto Pedagógico 

foi consultado e pode-se observar que os estágios obrigatórios ocupam um lugar 

de destaque na formação de seus alunos, tanto no aspecto quantitativo quanto 

qualitativo. Os estágios cumprem o mínimo de 15% da carga horária do curso, 

conforme estabelecido pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

graduação em Psicologia e perpassam toda a formação. Pode-se concluir que os 

estágios obrigatórios cumprem um importante papel diante da formação dos 

estudantes do curso de Psicologia da PUC Minas São Gabriel, ao colocar os 

discentes frente à diversidade das situações de trabalho, contribuindo para a 

aquisição e o exercício de habilidades necessárias ao exercício da profissão. 



 

 
 

 

 

 
Quarta- 

feira 

10:30h – 

12h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bloco C 
Sala 203 

 
 

 
 Medida socioeducativa de PSC: educar ou punir? 

 
SIMONE ALÍPIO. Psicóloga. 

 
Esta dissertação discute os significados cristalizados da medida socioeducativa de 

Prestação de Serviços à Comunidade e os sentidos construídos pelos adolescentes 

em cumprimento desta. Partimos da premissa que existe uma lacuna entre a 

concepção de trabalho socioeducativo enfatizado pelos documentos legais e a 

experiência vivenciada pelos adolescentes. Para melhor compreensão do objeto 

de estudo, utilizamos as contribuições de Vygotsky (1996) acerca de significado e 

sentido. Outros conceitos abordados foram os de atividade e trabalho, a partir das 

concepções dos autores Clot (2006) e Viegas (1989), apontando as diferentes 

acepções ao longo da história. A pesquisa em questão fez uso da metodologia 

qualitativa, que visa melhor apreensão do objeto investigado e seu contexto a 

partir da interação entre pesquisador e sujeitos pesquisados. Para a coleta dos 

dados, foram realizadas entrevistas individuais e semiestruturadas com sete 

adolescentes em cumprimento da PSC e com os técnicos que os acompanharam. 

Esta dissertação pretende contribuir para a reflexão critica sobre a tensão entre a 

prática punitiva e educativa da medida de Prestação de Serviços à Comunidade. 

 

 
MESA 6: Novos arranjos da contemporaneidade: relações afetivas, tecnologias e 

estéticas do corpo. 

 
A mesa propõe a discussão de temas relacionados com a contemporaneidade e 

subjetividade a partir de três eixos: relações afetivas, relações mediadas pelas 

tecnologias e as relações com o corpo. 

 
Trabalho 1: O uso das TIC's por pais e adolescentes. 

 
Prof.ª Dra. MÁRCIA STENGEL. Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Programa de 

Pós Graduação em Psicologia PUC Minas. 

 
A realidade social contemporânea, marcada pelo avanço e uso constante das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC’s) para distintas atividades, 

demonstra que a virtualidade tornou-se um novo espaço de vivências e 

relacionamentos que ocasionam múltiplas experiências e trazem consigo uma 

nova dimensão de mundo, alterando as relações interpessoais e interferindo 

diretamente na vida cotidiana das pessoas. No entanto, pesquisas demonstram 

que existem significativas diferenças entre o uso que os adolescentes e adultos 

fazem da internet e, consequentemente, nos efeitos que ela produz. Todas essas 

questões se reproduzem no núcleo familiar, na relação entre os adolescentes e 

seus pais. A disseminação das TIC’s no contexto familiar tem proporcionado 

alterações nas relações entre os adolescentes e seus pais e na dinâmica familiar. 

Este trabalho propõe analisar como as relações entre pais e filhos adolescentes 

passam a ser mediadas pelos usos que ambos fazem delas. Foi realizada a análise 
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qualitativa dos dados já tratados estatisticamente da pesquisa TIC Kids Online 

coletados a partir de 2012. Foram selecionados os dados referentes aos aspectos 

gerais de uso da internet pelos pais e adolescentes e às atividades de mediação 

realizadas pelos pais/responsáveis com o objetivo de analisar as consonâncias e 

dissonâncias na apropriação do uso pelos dois grupos, bem como conhecer as 

práticas de mediação que são realizadas. Os resultados preliminares apontam que 

as TIC’s parecem reforçar a diluição nas barreiras geracionais já existentes, o que 

demonstra que a virtualidade tem produzido novos discursos no sistema familiar, 

interferindo nas relações parento-filiais. 

 
Trabalho 2: Um novo olhar sobre as relações poliafetivas através de um debate 

psicológico, social e jurídico 

 
LARISSA BALDOINO DA PAIXÃO. Psicóloga. Mestranda no Programa de Pós 

Graduação em Psicologia, Faculdade de Psicologia, PUC Minas. 

 
Propomos uma discussão sobre o que a sociedade contemporânea chama de 

“Poliamor”, que é a possibilidade de relações afetivas múltiplas consensuais em 

que todos os indivíduos que a integram vivem um enlace amoroso com a intenção 

de construírem um núcleo familiar. O objetivo é o debate sobre o Poliamor em 

seus efeitos psicológicos, sociais e jurídicos para os parceiros que vivem esta 

relação e o meio social em que estão inseridos. Como suporte metodológico 

utilizou-se a pesquisa bibliográfica e entrevistas semiestruturadas. Inicialmente 

traremos uma conceitualização do tema e o seu atual debate social que se 

instaura. Discutir-se-á sobre as implicações práticas desta construção familiar, a 

paternidade biológica e socioafetiva e seus demais desdobramentos. Pontua-se 

sobre como os sujeitos envolvidos nestas relações se veem perante uma 

sociedade monogâmica e heteronormativa e como vivenciam o olhar do outro sob 

sua realidade amorosa. Aborda-se sobre a união destes parceiros e as 

consequências jurídicas sob um olhar do Direito de Família e de Sucessões, bem 

como quais as implicações psicológicas. Ponderar-se-á sobre as interrelações entre 

os parceiros com seus filhos, amigos, família e sociedade. Toda desestabilização de 

algo consolidado e a introdução de novos conceitos sofre uma grande resistência 

social. Desta forma, justifica-se a presente proposta na oportunidade de 

aprofundar os estudos destas composições familiares através das questões postas, 

bem como pontuarmos a resistência social do reconhecimento desta composição 

familiar e os obstáculos encontrados pelos parceiros. 

Palavras Chave: poliamor; novas composições familiares; efeitos psicológicos, 

sociais e jurídicos. 

 
RODA DE CONVERSA 08: O cotidiano na pós-graduação: como e por que ser 

mestrando e doutorando 

 
Luciana Kind (responsável – professora da FAPSI) – lukind@gmail.com 

Andreia Resende dos Reis (doutora em Psicologia / psicóloga do Hospital Eduardo 

de Menezes) – deiares1@hotmail.com 

Luciana Almeida Santos (mestranda em Psicologia / Psicóloga do Hospital João 

mailto:lukind@gmail.com
mailto:deiares1@hotmail.com
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XXIII) – luturmalina@yahoo.com.br 

Luana Souza Matheus (mestranda em Psicologia) – lusouza93@gmail.com 

 
Esta Roda de Conversa se configura como uma oportunidade de interlocução 

entre docentes e discentes dos cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu 

da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Estudantes e egressas do Programa de 

Pós-graduação em Psicologia da PUC Minas estão convidadas a fazer falas- 

provocação, com o propósito de 

mobilizar os diálogos. Os temas gerais propostos envolvem o cotidiano na pós- 

graduação, desde a construção de um projeto e preparação para o processo 

seletivo, passando pelas experiências de orientação, disciplinas ofertadas, 

condição de bolsista, até a problematização sobre o momento da saída, que 

coincide com a defesa de dissertação ou tese. Como temas específicos, as 

pesquisadoras proponentes trarão apontamentos sobre 

suas investigações, a saber: itinerários terapêuticos e prevenção do suicídio; 

solidariedade online em grupos feministas; narrativas de/com travestis em 

contexto de saúde. Como problematização abrangente, as proponentes colocam 

em relação à pesquisa e a prática profissional em Psicologia. Compreende-se que 

esta oportunidade de interlocução é 

enriquecedora para a articulação mais estreita entre os cursos da FAPSI, 

permitindo maior aproximação entre a graduação e a pós-graduação. 

 
RODA DE CONVERSA 09: Construção e validação de instrumento psicológico - 

ansiedade provocada pela prova multidisciplinar 

 
Prof.ª Dra. LIZA FENSTERSEIFER. Professora da Faculdade de Psicologia da PUC 

Minas. 

 
Apresentação do projeto realizado no Estágio Intermediário I - Construção e 

validação de instrumentos psicológicos, proposto no primeiro semestre de 2017. 

No presente estágio os alunos deverão construir ou adaptar um instrumento já 

existente, para a posterior aplicação no público-alvo para o qual ele foi 

desenvolvido. Ansiedade frente à prova multidisciplinar foi o tema escolhi uma vez 

que foi verificada a relevância do tema não só através das experiências dos 

próprios participantes, mas também de outros alunos do curso, de maneira geral. 

Para que este objetivo pudesse ser alcançado, foi realizada uma busca na 

literatura da área, a partir da qual foram localizados dois instrumentos, construído 

por Karino e Laros (2014), IAP - Inventário de Ansiedade Frente a Provas, IAIEC - 

Inventário de Ansiedade Internamente e Externamente Causada. O instrumento 

foi então adaptado ao nosso contexto para que pudesse ser aplicado nos 

estudantes do curso. 

Tarde 

14h – 17h 
FOYER DO 

TEATRO 

 

ATIVIDADE ARTÍSTICA: Menos de nós 

Luis Filipe Pereira Santos. Aluno de Psicologia PUC Minas São Gabriel. 

Coreografia de danças urbanas que tem por objetivo trazer através do corpo o 

mailto:luturmalina@yahoo.com.br
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quanto o sistema de ensino e aprendizado e as instituições de educação excluem a 

singularidade de cada sujeito e o que mais importa é o menos de nós para a 

formação do sujeito. Coreografia que retrata os modos de ensinamento e 

disciplinarização do ser e do viver. A partir dos estilos de dança contemporâneos e 

urbanos o bailarino retrata como o ensino e aprendizado mais que uma forma de 

educar e alfabetizar as pessoas disciplina e aprisionam as suas singularidades. 

 
OFICINA 1 : MediAção Comunitária: Comunidade, Direito e Psicologia 

 
Deyse Eloisa De Oliveira Costa - Discente em Direito, PUC Minas São Gabriel. 

Fernanda Campos Santos – Discente em Psicologia, PUC Minas São Gabriel. 

Mariana Silveira De Castro - Discente em Psicologia, PUC Minas São Gabriel. 

Matheus Alcântara Cunha – Discente em Psicologia, PUC Minas São Gabriel. 

Priscila Thaís De Freitas – Discente em Direito, PUC Minas São Gabriel. 

Rubens Ferreira Do Nascimento – Mestre UFMG. 

 
O projeto de extensão intitulado MediAção Comunitária: Educação, Mediação de 

Conflitos e Justiça Restaurativa, tem como seu principal objetivo, promover um 

processo educativo prático-teórico orientado pela mediação comunitária e a 

justiça restaurativa, por meio da participação em atendimentos de mediação de 

conflitos, em atividades de educação em direitos humanos e justiça restaurativa e 

em ações comunitárias no bairro São Gabriel e outros. O minicurso proposto, 

“MediAção Comunitária: Comunidade, Direito e Psicologia”, tem como objetivo 

apresentar e iniciar uma discussão sobre mediação comunitária de conflitos. o 

método básico será a aula dialogada com utilização de recursos utilizados em 

atendimentos de mediação, oficinas e rodas de conversa, procedimentos 

metodológicos adotados nas ações do projeto. Durante o curso os participantes 

serão convidados a desenvolver seu pensamento crítico e criatividade analisando 

situações de conflito sob uma nova perspectiva. O minicurso abordará os 

seguintes temas: aspectos teóricos da resolução de conflito, a mediação, 

conciliação e arbitragem como meios extrajudiciais de resolução de conflitos, o 

conflito na perspectiva da mediação, preceitos de comunicação construtiva, 

modelos de mediação, o procedimento de mediação pré-mediação e etapas, 

princípios éticos e legais da mediação, mediação comunitária na prática (casos). 

Almeja-se que os participantes compreendam a mediação comunitária como uma 

prática social transformativa, utilizada com sucesso em vários países como meio 

alternativo e consensual de resolução de conflitos. Propõe-se como foco principal 

a reflexão sobre o exercício da mediação integrando Comunidade, Direito e 

Psicologia”. 

 
MINI CURSO 04: TONI (Teste Inteligência Não Verbal: Medida de Habilidade 

Cognitiva Independente Linguagem) 

 
MARISTELA DA SILVEIRA ASSUNÇÃO: Aluna de psicologia da PUC Minas 

LEANDRO FLÁVIO M. LIMA: Aluno de psicologia da PUC Minas 

IZABELA LARA AMARAL SANTOS: Aluna de psicologia da PUC Minas 

COORDENADORA: ENI RIBEIRO DA SILVA – Docente do curso de Psicologia da PUC 
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O Teste Não Verbal de Inteligência - TONI-3 - Forma A foi elaborado por Linda 

Brown, Rita J. Sherbenou e Suzan K. Johsen, foi desenvolvido em 1982 como uma 

medida do funcionamento intelectual que independe da linguagem, com poucas 

exigências motoras, ele foi adaptado para o Brasil por Acácia Aparecida de Angeli 

dos Santos, Ana Paula Porto Noronha e Fermino Fernandes Sisto. Todos os itens 

do teste requerem resolução de problemas com figuras abstratas, solicitando 

originalidade e flexibilidade por parte do examinando. Foi organizado para ser 

utilizado em crianças que tenham problemas de fala ou de audição, em crianças 

que não 

compreendam a língua do país e para portadores de outros problemas que 

possam interferir na avaliação de sua capacidade intelectual quando submetidos 

aos testes de inteligência comuns. Assim, mostra-se particularmente valioso na 

avaliação intelectual de sujeitos cujo desempenho pode ser prejudicado por 

problemas motores ou de linguagem, provenientes de problemas como afasia, 

prejuízo da audição, falta de proficiência com a língua falada ou escrita, paralisia 

cerebral, acidente vascular cerebral, traumatismo craniano, e falta de 

familiaridade com a cultura onde está sendo utilizado. 

 

 População: Crianças com idade entre 6 e 10 anos. 

 Aplicação: Individual. 

 Tempo: O tempo não deve ser cronometrado. O examinando pode levar o 

tempo que quiser para responder a cada item, sendo que a maioria das 

aplicações leva em média 15 minutos. 

 Correção: Manual. 

19h – 

20:30h 
 

SALA 

MULTIMEIOS 

30 
(bloco I - 3ºandar) 

 

MESA 7 

Memória, verdade e justiça: a Comissão da Verdade em Minas Gerais. 

Profª Drª. ADRIANA MARIA BRANDÃO PENZIM. Professora da Faculdade de 

Psicologia da PUC Minas. 

Participantes convidados: 

Prof. Robson Sávio Reis Souza (Presidente da Comissão da Verdade em Minas 

Gerais); profa. Maria Céres Pimenta Spínola Castro (integrante da Comissão da 

Verdade em Minas Gerais). 

Resumo 

O golpe militar de 1964, além de ter perseguido e violado direitos de centenas de 

militantes de movimentos sociais e estudantis, partidos políticos e sindicatos de 

trabalhadores nas cidades atingiu, em Minas Gerais, outros grupos sociais, como 

trabalhadores rurais e indígenas. O relatório final da Comissão, divulgado em 

dezembro de 2017, trouxe pesquisas inéditas sobre a ditadura em nosso estado. A 

Comissão da Verdade mineira demonstrou que, além dos agentes e órgãos 

públicos de diversos setores dos três poderes do Estado, outras associações, 

empresas e instituições privadas (do agronegócio, da mineração, dos setores da 

metalurgia, siderurgia, construção e automobilístico, dentre outros) atuaram em 

parceria com o regime ditatorial. Conhecer essa complexa rede de agentes e 



 

 
 

 
  instituições públicos e privados que foram partícipes do regime ditatorial é um 

elemento importante para o desvelamento das arbitrariedades do passado com 

vistas à produção da verdade e da memória e para entendermos as imensas 

violências, injustiças e desigualdades que ainda vicejam em nosso país nos dias 

atuais. 
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RODA DE CONVERSA 10: Histórias de Quem passou por aqui: trajetória do 

movimento estudantil na Puc São Gabriel. 

 
João Victor Almeida Pimenta – graduando de Psicologia da PUC MINAS São Gabriel 

 
O Diretório Acadêmico de Psicologia, através do tema “Histórias de quem passou 

por aqui: Trajetória do Movimento Estudantil na PUC São Gabriel” pretende 

resgatar, no momento de sua reestruturação, as histórias que permeiam e 

remontam ao momento de sua criação, visto à longa da trajetória da instituição e 

a percepção de que se perdeu através dos anos o entendimento dessa história. 

Através do diálogo entre a atual gestão da instituição, os alunos e as professoras 

Maria de Fátima Lobo Boschi a quem se deve o nome do Diretório e Maria Cristina 

professora que acompanhou o movimento para abertura do DA, dialogam sobre 

os desdobramentos e conquistas do movimento estudantil no campus São Gabriel, 

bem como, discutir os avanços e dificuldades desde sua criação. Considerando o 

envolvimento, participação e relação entre professores e alunos, bem como as 

movimentações políticas que colaboraram para a construção e para o atual 

processo de reestruturação que o Diretório Acadêmico tem passado. Além disso, 

com a proposta de apresentar e incentivar a participação dos envolvidos nesse 

processo, a mesa coloca em pauta este levantamento histórico concomitante com 

as possibilidades e direitos que os alunos do curso de Psicologia têm enquanto 

estudantes e agentes do movimento estudantil. 

 

 
RODA DE CONVERSA 11: O profissional de saúde diante da morte 

 
Tanya Helena Mader. Fisioterapeuta, PosGraduação em Cuidados Paliativos, 

professora da Faculdade Unimed no curso de especialização em “Cuidados 

Paliativos e o profissional de saúde”. 

 
Historicamente o ser humano tem algumas ressalvas sobre conversar 

assuntos-tabu – a morte é um desses. Geralmente o assunto morte ficava 

restrito a filósofos, pensadores, biólogos, antropólogos, enfim, pessoas que 

por vezes estavam distante daqueles que a vivenciavam todos os dias, como os 

médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde. 

Atualmente, através da área de atuação de Cuidados Paliativos, a morte e a 

tanatologia estão sendo estudadas e estão gerando rodas de conversas 

informais por todo mundo e também entre profissionais de saúde interessados 

em saber lidar melhor com as perdas diárias. 

Propostas de discussão: 

Como você lida com as perdas que ocorreram em sua vida? Pessoas queridas, 
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pacientes? 

Reflexão sobre a diferença na visão da morte de seu paciente para o 

profissional médico e não médico. 

Quais características individuais vocês acreditam ser importantes para lidar 

com as perdas no nosso cotidiano? E se você é um profissional de saúde? O 

que muda? 

Você acredita que o desenvolvimento da sua espiritualidade pode te ajudar a 

enfrentar de maneira mais leve seus desafios profissionais, principalmente a 

morte de seu paciente? 

Você já ouviu falar em fadiga por compaixão? Burn out? São grandes ameaças 

ao profissional de saúde! O que pode ser feito para ajudar esse profissional? 

O que são os cuidados paliativos? Por que conversar sobre morte? 

A autora apresenta experiências pessoais trabalhando com cuidados paliativos 

e como professora do curso de especialização em Cuidados Paliativos. 

 

RODA DE CONVERSA 12: Democracia e Processo Eleitoral 

Prof.ª Dra. Angela Maria Siman. Professora do Departamento de Ciências Sociais, 

da PUC Minas. 

Prof.ª Dra. Mara Marçal Sales. Professora da Faculdade de Psicologia da PUC 

Minas. 

A atual conjuntura política nacional exige um momento de reflexão. O ano é 

eleitoral e o cenário que se nos apresenta está carregado de incertezas, 

inseguranças e desconfianças que vem se fortalecendo desde 2016 quando um 

golpe político interrompeu um governo democrático que tinha como fio condutor 

promover a inclusão social. Debater sobre questões afeitas à democracia, 

processo eleitoral, escolha de governantes e sistemas eleitorais torna-se um 

imperativo na comunidade acadêmica. O objetivo do debate é, portanto, 

contribuir para a formação de uma consciência política crítica, fundamentada no 

conhecimento da Ciência Política, de modo a incidir, positivamente, na escolha 

dos candidatos em outubro de 2018. 

 

RODA DE CONVERSA 13: Modos de subjetivação de imigrantes haitianos 

residentes em Belo Horizonte e região metropolitana: resultados de uma pesquisa 

exploratória e descritiva. 

 
ANDERSON DA APARECIDA SOUZA JUNIOR. Aluno de Psicologia PUC Minas São 

Gabriel. Bolsista de iniciação científica pelo PROBIC/FAPEMIG. 

KAROLINE NASCIMENTO LOPES. Aluna de Psicologia PUC Minas São Gabriel. 

Bolsista de iniciação científica pelo PROBIC/FAPEMIG. 

Prof.ª Dra. ADRIANA MARIA BRANDÃO PENZIM. Professora da Faculdade de 

Psicologia da PUC Minas. 

 
Apresentação dos resultados da pesquisa, financiada pela FAPEMIG, “Processos de 

subjetivação no contexto da imigração haitiana em Belo Horizonte e região 

metropolitana”. Objetivou-se investigar possíveis impactos gerados pela imigração 
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COMUNICAÇÃO ORAL 02: 

 
 Transtorno mental e exclusão social 

 
Natália Pinheiro Parente Leite. Aluna do curso de Psicologia da Universidade 

Braz Cubas - UBC, Mogi das Cruzes-SP. 

 
=Fábio Guedes de Souza (Especialista em didática do Ensino Superior. 

Docente no curso de Psicologia na Universidade Braz Cubas - UBC); Luís Sérgio 

Sardinha (Doutor em Psicologia. Docente no curso de Psicologia da 

Universidade do Grande ABC - UniABC e Universidade Braz Cubas - UBC); 

Valdir de Aquino Lemos (Doutor em Psicobiologia. Docente no curso de 

Psicologia da Universidade Braz Cubas - UBC) 

 
Os transtornos mentais são envoltos em questionamentos teóricos e sociais 

desde a antiguidade. O presente trabalho tem como objetivo geral descrever 

e discutir as relações da exclusão dos indivíduos que apresentam transtornos 

mentais dentro da sociedade. Para o pleno desenvolvimento deste trabalho 

foi utilizado o método de pesquisa bibliográfica, utilizando da literatura 

clássica, contemporânea de teorias específicas sobre o tema, consultadas em 

16 livros, considerados obras consagradas e outros 43 trabalhos científicos, 

todos publicados entre 1963 e 2017. Os resultados evidenciam que o 

processo de exclusão dos indivíduos com transtornos mentais é fortemente 
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de haitianos para Belo Horizonte e região metropolitana, sobretudo no que tange 

aos processos subjetivos associados a tal contexto, destacando-se as relações 

sociais estabelecidas, as relações de trabalho, questões relativas ao uso de uma 

língua não-materna e às possíveis formas organizativas presentes entre os 

imigrantes. A iluminar o caminho investigativo, foram adotados referenciais 

teóricos oriundos de diferentes campos do saber, de modo a discutir os processos 

de subjetivação e de produção de subjetividades, em associação com estudos 

sobre imigração, trabalho, linguagem, diversidade étnica e racial, políticas estatais 

e privadas de inclusão a imigrantes e refugiados, e ainda a segregação 

socioespacial, entendidas como essenciais à discussão proposta. A pesquisa, de 

concepção qualitativa e caráter exploratório descritivo, integra cuidadosa revisão 

teórica, a que se somou um estudo de campo realizado com a participação de 

imigrantes haitianos voluntários e integrantes brasileiros de organizações de 

acolhimento sediadas em Belo Horizonte e região metropolitana. Para a coleta de 

dados, foram realizadas entrevistas semiestruturadas e observações diretas em 

diversos contextos, embasadas no método cartográfico. Os resultados apontam 

que apesar de existirem forças favoráveis à manutenção dos imigrantes haitianos 

em situações socialmente desfavoráveis, existe resistência por parte deles. 

Percebeu-se também que os modos de vidas desses imigrantes estão para além 

dos modos de vida brasileiro e haitiano, criando-se novas maneiras de existir, a 

partir do movimento migratório. 
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sentido, através de uma completa descaracterização dos mesmos enquanto 

cidadãos e pertencentes a sociedade e por conseguinte, detentores de 

direitos; a realidade exibe um panorama que anula as nuances individuais, 

fazendo com que os pacientes da saúde mental ainda sofram os efeitos dos 

modelos excludentes outrora instituídos. A exclusão de indivíduos com 

transtornos mentais é veementemente presente na sociedade brasileira, 

graças a uma negativa herança histórica que perdura até o momento. Mesmo 

com todo avanço científico e tecnológico, o assunto ainda se encontra na lista 

de tabus sociais oriundos de nuances excludentes e por muitas vezes 

violentas, assim o indivíduo com transtorno mental torna-se muitas vezes 

vítima de atos de exclusão, chegando, por vezes, ao total abandono. As 

considerações finais apontam que são necessárias diversas mudanças que 

perpassam não só pelos aspectos estruturais, mas também pela 

conscientização e alteração dos padrões comportamentais de profissionais 

envolvidos, familiares e sociedade brasileira de maneira geral. 

 

 
 As possibilidades de tratamento dos impactos psicológicos da 

menopausa por meio da terapia cognitivo-comportamental 

 
Anne Caroline Lima Sena. Aluna do curso de Psicologia da Universidade Braz 

Cubas - UBC, Mogi das Cruzes-SP. 

Tatiana Tognolli Bovolini (Especialista em Saúde Pública. Docente no curso de 

Psicologia na Universidade Braz Cubas - UBC); Luís Sérgio Sardinha (Doutor em 

Psicologia. Docente no curso de Psicologia da Universidade do Grande ABC - UniABC 

e Universidade Braz Cubas - UBC); Valdir de Aquino Lemos (Doutor em Psicobiologia. 

Docente no curso de Psicologia da Universidade Braz Cubas - UBC) 

 
A menopausa e todas as alterações fisiológicas, sociais e psicológicas 

decorrentes desta, representam mudanças importantes na vida da mulher, 

que devem ser identificadas e tratadas de maneira a minimizar os impactos 

negativos. Dessa forma, uma das maneiras não farmacológicas de tratamento 

para os impactos psicológicos causados em mulheres na menopausa pode as 

técnicas da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). O presente estudo tem 

como objetivo descrever e discutir as possibilidades de tratamento, com a 

TCC, sobre os possíveis impactos psicológicos negativos em mulheres 

menopausadas. O método empregado foi o de revisão bibliográfica. Dentre 

91 trabalhos científicos inicialmente compilados na internet, em sites de 

busca científicos e nas bibliotecas locais, foram selecionados 28 estudos, pois 

abordavam a questão de interesse neste estudo. Todos os trabalhos foram 

publicados entre 1992 a 2017. Os principais resultados mostram que existem 

poucos estudos científicos publicados sobre a mulher, a menopausa e seu 

tratamento por meio da TCC. Os estudos encontrados enfatizam os impactos 

negativos iniciais, como um momento de turbulências emocionais e conflitos, 

que abalam todo o processo de reconstrução pessoal e afetivo da mulher, o 

que pode incluir baixa autoestima, depressão e ansiedade, devido a uma série 

de emoções desencontradas. A TCC pode colaborar para a mulher possa, 

pelas reestruturações cognitivas, encontrar sinalizadores de solução, além da 
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integração de cuidados conjugais, familiares e com outros grupos. As 

considerações finais são que a TCC pode auxiliar no tratamento de mulheres 

que passam pela menopausa, pois esta técnica permite auxiliar nos limiares 

psíquicos afetados pelas condições menopáusicas. 

 
RODA DE CONVERSA 14: Conversando sobre práticas clínicas e psicossociais 

pós-modernas em diversos espaços de atuação. 

 
ANA LUIZA JUNQUEIRA (Psicóloga - PUC Minas, Especialista em Psicodrama - 

Instituto Mineiro de Psicodrama e Psicoterapia de Família e Casal – IEC PUC 

Minas). 

PATRÍCIA ELIANE DE MELO (Mestre em Educação, Doutora e Pós-Doutora em 

Psicologia Social – UERJ – Psicóloga Clínica, Profa. da Faculdade de Psicologia - 

PUC Minas). 

SÔNIA VIEIRA COELHO (Psicóloga - UFMG, Mestre em Psicologia Social - 

UFMG Doutora em Educação - UFMG). 

STELLA MARIA POLETTI SIMIONIATO TOZO (Doutora em Psicologia - Profa. da 

Faculdade de Psicologia - PUC Minas) 

RUBENS FERREIRA DO NASCIMENTO (Mestre em Psicologia – UFMG, Prof. da 

Faculdade de Psicologia - PUC Minas) 

 
Propõe-se desenvolver, na roda, uma interanimação dialógica direcionada 

para alunos e profissionais de psicologia, serviço social, pedagogos e 

disciplinas afins visando contemplar a visão construcionista social e sua 

aproximação com práticas pós-modernas de intervenções psicossociais em 

contextos diversos de atuação profissional. O Construcionismo social surge 

como um movimento que enfatiza a linguagem, o contexto sócio-histórico e o 

processo relacional de coconstrução se apresentando nas terapias pós- 

modernas (narrativas, breves, colaborativas, comunitária), nos trabalhos 

organizacionais (liderança relacional, investigação apreciativa), nas práticas 

de ensino (pedagogia critica, aprendizado colaborativo), nas práticas coletivas 

de redução de conflitos (mediação, justiça restaurativa, conversações 

públicas). Sua ênfase é na postura reflexiva, na valorização do contexto social 

ampliado, nas potencialidades dos processos de interação social, em ações 

engajadas socialmente, coerentes com a epistemologia deste movimento. 

São alguns dos autores de referência: Harlene Anderson, Kenneth Gergen e 

Sheila McNamee, nos EUA e Emerson Rasera, Carla Guanaes-Lorenzi, Mary 

Jane Spink e outros, no Brasil. A roda será protagonizada por professores do 

curso de pós graduação do IEC: “Práticas Clinicas e Psicossociais Pós- 

Modernas” com uma organização metodológica aproximada e coerente com 

as práticas discursivas presentes nas múltiplas modalidades de intervenção e 

pesquisa consideradas construcionistas ou próximas do 

socioconstrucionismo. 

 
MESA 8 - JUVENTUDES, VIOLÊNCIA E PARTICIPAÇÃO 

 
Trabalho 1: Participação política e juventudes de periferia: práticas de 
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enfrentamento à violência. 

 
JOÃO HENRIQUE DE SOUSA SANTOS. Psicólogo. Mestre em Psicologia pelo 

Programa de Pós Graduação em Psicologia da PUC Minas. Professor da UNI- 

BH. 

 
A compreensão acerca do conceito de juventude passa pelo conhecimento da 

realidade dos sujeitos que estão envolvidos nessa fase e, consequentemente, 

do contexto histórico e social e os diferentes modos de construção de si 

mesmo e das experiências. Baseado nessa premissa, esse estudo teve como 

base a escuta de narrativas de 9 jovens com trajetória de periferia na faixa- 

etária entre 18 e 29 anos, buscando compreender as formas de 

enfrentamento a violência através da participação política. Não se pode 

desconsiderar que o contexto de vulnerabilidade aparece como o grande 

produtor de violência nos cenários das juventudes. Diante desse quadro, a 

participação política é tomada como um processo de construção coletiva, 

partindo ao mesmo tempo de experiências individuais e compartilhadas, a 

fim de construir uma leitura mais crítica da realidade experimentada. Parte-se 

da premissa de que os jovens possuem potencial para exercer um papel ativo 

na sociedade, com interferências nas transformações sociais, buscando 

estratégias de enfrentamento e resistência aos determinantes sociais. Os 

jovens entrevistados estão envolvidos com vários projetos sociais, políticos e 

culturais. Tais projetos são apresentados como pontos de importantes 

reflexões para a denúncia e o enfrentamento às violências cotidianas, que 

estão presentes nas políticas públicas, nas dinâmicas de funcionamento da 

cidade, nos aparatos de repressão do Estado, no cotidiano das periferias, 

impactando, com maior evidencia, a vida da juventude negra e pobre. O que 

se constata é que contextos de maior vulnerabilidade social tende a 

apresentar maior incidência de violência, tornando necessária uma maior 

mobilização coletiva. 

 
Trabalho 2: A responsabilização pelo ato infracional pela via de garantia de 

direitos: a importância da integralidade das políticas públicas. 

Bianca Ferreira Rocha (UFMG) 

 
Com a instituição do ECA muitos direitos das crianças e dos adolescentes 

foram consolidados e protegidos em lei, assim como os deveres dos próprios 

adolescentes, já que esses se tornaram responsáveis por seus atos em caso 

de infração. Para o adolescente que cometeu ato infracional o ECA propõe 

seis medidas socioeducativas que têm o objetivo de promover a 

responsabilização (BRASIL, 1990). A lei do SINASE, que regulamenta as 

medidas socioeducativas, em consonância com o ECA, traz em seu 1º artigo 

que o objetivo das medidas versará sobre a responsabilização do adolescente 

quanto às consequências lesivas do ato infracional. Esse trabalho será 

realizado por meio da integração social do adolescente e a garantia de seus 

direitos individuais e sociais. Na obrigatoriedade de garantia dos direitos, as 

medidas precisam fazer articulações com diferentes políticas visando a 
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proteção integral. Nesse âmbito as ações intersetoriais são primordiais para o 

trabalho de articulação de rede e inserção social dos adolescentes que 

vivenciam uma condição peculiar de desenvolvimento. Trabalhar de forma 

intersetorial é garantir a proteção integral proposta em lei tratando os 

adolescentes como sujeitos de direitos. Assim, temos o trabalho da 

responsabilização do adolescente para além da imposição da sanção pois é 

preciso implica-lo no seu ato, possibilitando um saber sobre si e sobre o que 

lhe faz atuar. Essa discussão aqui proposta visa promover uma reflexão sobre 

a responsabilização dos adolescentes por meio da garantia de direitos, 

entendendo que tal garantia abre portas para a implicação destes com a sua 

história e atuação infracional. 

 
Título 3: Poetry slam: poesia marginal e movimento de resistência 

 
Eduardo Antônio Santos Machado (FEAD-MG) Harrison Lucas Rocha de Freitas (UNA) 

João Henrique de Sousa Santos (UniBH / UFMG) 

 
O objetivo do trabalho é analisar as dimensões que compõem o “poetry slam”, entre 

elas, a reivindicação da voz das juventudes pelas juventudes, a propagação dessa voz 

através do deslocamento do espaço físico ao virtual e as estratégias de insurgência e 

resistências presentes nesse contexto, entre outras. O “poetry slam” é um 

movimento coletivo de batalha de poesia entre slammers (poetas) que recitam 

textos autorais, o objetivo é tornar a poesia mais democrática e próxima às pessoas 

bem como possibilitar com que a realidade do cotidiano seja representada. No 

Brasil, essa prática vem ganhando repercussão desde 2008, em especial nas cidades 

de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, ocupando ruas, teatros, centros 

culturais e praças, com ênfase na expressão de questões que marcam as periferias 

dessas cidades. As juventudes que recitam os seus versos nas batalhas de poesia têm 

a marca da negligência do Estado em suas vidas. Não acomodados, esses jovens vêm 

potencializando a sua voz e fazendo política com seus corpos e suas performances. 

Tais performances operam não apenas como denúncia, no que diz respeito ao fato 

dos versos expressarem em unanimidade um constante cenário de violação de 

direitos – estado de exceção –, mas, também, como práticas e formas de resistência. 

O slam insurge como um levante de uma juventude que problematiza o contexto 

social, político e cultural no qual está inserido e imprime novos contornos nas formas 

de luta, pois toma como ponto de partida as questões centrais presentes no 

contexto de periferia. 

 
Roda de Conversa 15: PSICOLOGIA, TRABALHO E CULTURA 

 
Profa. Cristina Andrade/Tininha (mediadora/coordenadora) 

Prof. João César Fonseca 

Resumo: Discussão sobre o lugar e o trabalho da psicologia no avanço de 

mineradoras rumo ao norte do país. 

Que país é este que não conhecemos e é nosso? Quem o habita, quem é seu 

povo? Como vive, do que vive? Como enfrenta a chegada daqueles que 

oferecendo emprego, assistência e melhorias, transformam seu cotidiano, 

desfiguram seu relevo, destroem suas matas e poluem seus rios? É preciso 

conhecer para saber o que ganha e o que perde esse povo, quando deixa de 
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ser o único a explorar a terra que era só sua. É preciso conhecer para saber o 

que pode a psicologia, quando convidada para aí atuar, pesquisando e/ou 

intervindo. Diante do inevitável avanço das mineradoras e sendo seu 

resultado a extração, não apenas de minerais mas também de condições de 

vida e de existências, o que pode e deve a psicologia fazer quando chamada 

a contribuir? Que impasses éticos, políticos e sociais se colocam para 

reflexão, análise e ação? O que e como equacionar nesse que se apresenta, 

muitas vezes, como campo de batalha onde se enfrentam populações e 

mineração? Não se trata aqui de buscar modos de remediar mas, antes, de 

buscar modos de fortalecer e prevenir. Será isso possível? Refletir sobre o 

que nesse horizonte e nessas circunstâncias deve e pode a psicologia é o 

propósito dessa mesa. 

10h – 10:30h Intervalo 

10:30h – 12h 
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MESA 9: 

 Democracia em Crise: o Brasil contemporâneo 

 Lançamento de Livro 

Coordenação: Profª. Drª. Adriana Maria Brandão Penzim. Professora da Faculdade de 

Psicologia e membro do Grupo Gestor do Núcleo de Estudos Sociopolíticos (NESP), PUC 

Minas. 

Convidados: Profª. Drª.  Helcimara Telles. Professora do Programa de 

Pós-graduação em Ciência Política da UFMG e diretora da Regional 

Sudeste da Associação Brasileira de Ciência Política. 

ProfProf. Dr. Claudemir Francisco Alves. Professor do Departamento de 

Filosofia e membro do Grupo Gestor do Núcleo de Estudos 

Sociopolíticos (NESP), PUC Minas. 

O Núcleo de Estudos Sociopolíticos da PUC Minas e Arquidiocese de Belo 

Horizonte (Nesp) promove o lançamento do livro Democracia em Crise: o 

Brasil contemporâneo, organizado pelos professores Robson Sávio Reis 

Souza, Adriana Maria Brandão Penzim e Claudemir Francisco Alves e que 

reúne textos de diversos autores, entre eles os cientistas políticos Otávio 

Soares Dulci, Rudá Ricci, Mara Telles e Léa Souki, o filósofo Maurício Abdalla, 

o constitucionalista José Luiz Quadros de Magalhães e o jornalista João Paulo 

Cunha. A publicação faz parte da série Cadernos Temáticos do Nesp, que tem 

como objetivo divulgar artigos, ensaios, relatórios de pesquisas, entrevistas, 

resenhas e outras produções textuais que possam ampliar o debate e a 

reflexão sobre temas relevantes, sobretudo acerca da realidade brasileira. O 

sétimo volume da série, como o próprio nome indica, dedica-se à temática da 

crise da democracia, com foco no Brasil contemporâneo. O lançamento terá 

uma mesa-redonda com a participação de alguns dos autores dos dez 

capítulos, organizados em três seções do livro, abordando “a crise da 

democracia no Ocidente”, “a crise da democracia e a emergência do 

conservadorismo político e econômico” e “democracia e participação social: a 

crise política e institucional brasileira”. Após a mesa-redonda, a publicação 

será disponibilizada gratuitamente, mediante o preenchimento de uma ficha 

de cadastro, para representantes de grupos sociais e eclesiais, movimentos 

sociais e outras entidades de caráter público e educacional que atuem na 

perspectiva da formação política. Também serão sorteados exemplares para 

os presentes na atividade de lançamento. 

 
 

RODA DE CONVERSA 16:  Psicologia como profissão: apontamentos 

sobre carreira e reflexão sobre seus desafios. 



 

 
 

 
 

 

 
quinta-feira 

10:30h – 12 h 

 

 

 

 

Bloco C 

Sala 202 
 

 

 

 

 

 

 

Formação profissional dos Psicólogos. Desafios para seu ingresso na vida 

profissional. 

Vera Lúcia De Oliveira Silva. Graduanda do curso de Psicologia – PUCMinas - SG 

Prof. João César de Freitas Fonseca- PUC MINAS; Prof. Vilmar Pereira de 

Oliveira -PUC MINAS 

Trata-se de uma estratégia formativa complementar ao percurso universitário 

tradicional. Pretende oferecer espaço de reflexão principalmente para os 

alunos que estão finalizando a graduação a respeito da formação profissional 

dos psicólogos, desafios contemporâneos do mercado de trabalho, ampliando 

a visão critica dos alunos. 

 

COMUNICAÇÃO ORAL 03: 

 
 A importância do acompanhamento psicológico com pessoas vítimas 

de desastres e emergências 

 
Ingrid Jêronimo Ferreira - Aluna do curso de Psicologia da Universidade Braz 

Cubas - UBC, Mogi das Cruzes-SP. 

 
Situações de desastres e emergências têm crescido consideravelmente nas 

últimas décadas, desencadeando, geralmente, danos sociais, econômicos, 

ambientais e psicológicos. Nesse sentido, o objetivo deste trabalho foi 

descrever e discutir a importância do profissional de Psicologia frente aos 

eventos de desastres e emergências. O método empregado foi a revisão 

bibliográfica. Foram selecionados, como fonte de pesquisa, 11 trabalhos 

científicos que abordavam o tema de modo mais específico, em Língua 

Inglesa, Língua Portuguesa e Língua Espanhola, além de livros e revistas 

científicas específicos do assunto, selecionados entre 80 trabalhos que 

tratavam destas questões, nas bases de dados Psi,SciELO, Bireme e Google 

Acadêmico, utilizando-se de descritores associados ao tema. Os resultados 

deste trabalho evidenciam que as contribuições do psicólogo no tratamento 

das consequências psicológicas de um evento traumático são importantes, 

pois quando não há o acompanhamento com o profissional de Psicologia, o 

indivíduo pode ficar com uma maior sensação de desamparo, sensação típica 

de quem vive este tipo de acontecimento. Estas questões são comuns no 

Transtorno de Estresse Pós-traumático (TEPT). Mas as ações do campo da 

Psicologia não se justificam apenas pela presença de um transtorno Mental, 

também são legitimadas pela presença de sofrimento psíquico humano. As 

considerações finais são que o acompanhamento psicológico é de grande 

relevância em desastres e emergências, visto que o psicólogo desenha 

atuações breves e efetivas, tendo como finalidade prevenir a curto, médio e 

longo prazo as consequências psicossociais negativas. 

 
 Família e o processo de doação de órgãos e tecidos. 
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Aline Luiza De Carvalho. Aluna do Programa de Pós Graduação em Psicologia 

da PUC Minas. Bolsista da PUC/MG e FHEMIG. 

 
Os avanços que ocorrem no âmbito da saúde em ações inovadoras na busca 

da qualidade de vida são respostas às preocupações primordiais da população 

e dos profissionais da área da saúde, seja em quaisquer setores. Para tanto, 

nota-se, além das implicações de cursos e origem de novas especialidades, 

inovações técnicas e intervenções cada vez mais aprimoradas que contribuem 

a este fim. Pode-se considerar que, diante de características visíveis da pós- 

modernidade, este interesse permeia muitos aspectos, como a busca da 

longevidade com uma qualidade de vida superior nos dias atuais e, não 

menos importante ou desconectado a esse interesse, a negação da morte. 

Durante a experiência profissional com famílias doadoras foi que me 

interessei em pesquisar sobre seus anseios, expectativas, fantasias e desejos 

ante a escolha a fazer. Além de considerar a importância da decisão, também 

foram observadas falas comuns que deixam transparecer ideias sobre o 

significado da morte, da doação de órgãos, além de aspectos simbólicos 

frente à complexidade do momento, os sentimentos que estão eminentes e a 

compreensão do ocorrido e consequências desta perda. Percebe-se que não 

era tão simples quanto parecia e que por mais que quiséssemos que as 

pessoas considerassem a importância da doação e o bem que poderiam 

proporcionar, havia algo que sobressaía nestes encontros: a dúvida. São 

conflitos de interesses diversos, pessoais, familiares, de valores, crenças e 

ideias que interagem ativa e angustiantemente naquele momento e espaço. 

Excedia o interesse individual, perpassava e transpassava aos da família e das 

pressuposições do paciente sem vida. 

 
 A formação de vínculos na adoção 

 
Jessica Ellen Dos Santos. Aluna do curso de Psicologia da Universidade Braz 

Cubas - UBC, Mogi das Cruzes-SP. 

 
Numa adoção a aproximação da criança com a nova família pode ser difícil, 

pois a criança chega à nova família com uma bagagem de rejeição dos pais 

biológicos. O objetivo deste trabalho é verificar como se dá o estágio de 

convivência, bem como o período de aproximação e vínculo da criança 

adotada na nova família. O método utilizado para o trabalho foi a pesquisa 

bibliográfica de artigos científicos, dissertações de mestrado, site de órgão 

público e obras literárias, referente à adoção e a formação do vínculo na nova 

família e uma visão da psicologia publicados entre 1988 e 2017. Os resultados 

mostram que as crianças e adolescentes adotados, conseguem estabelecer 

vínculos, porém, o tempo da formação destes vínculos podem variar, de 

indivíduo para indivíduo, pois a adoção é um processo onde a uma criança, 

que foi abandonada pela família biológica, tem uma nova oportunidade de 

formar um vínculo em uma nova família. A criança leva um tempo para criar 

um novo vínculo, até mesmo como mecanismo de defesa, pois a criança ou o 

adolescente precisa testar a capacidade de cuidar da nova família, pois existe 
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10:30h – 12h 

a fantasia de um novo abandono, de ser devolvida à instituição. As 

considerações finais são que o processo de aproximação da criança adotada 

com a nova família, se dá com o tempo, de como ela é recebida pela família, 

da estrutura que a família tem para acolhê-la e amá-la, sabendo respeitar o 

tempo e o espaço deste indivíduo para que se forme esse novo vínculo. 

Palavras-chave: Adoção; Criança; Adolescência; Vínculos; Família. 

 
 Tratamento com arteterapia em pacientes com diagnóstico de 

esquizofrenia 

 
Denise Alves De Oliveira. Aluna do curso de Psicologia da Universidade Braz 

Cubas - UBC, Mogi das Cruzes-SP 

 
A Esquizofrenia é compreendida como uma patologia psiquiátrica, grave, de 

prognóstico, por vezes, pouco favorável, cujas manifestações 

sintomatológicas abrangem alterações de comportamento, pensamento, 

movimento, percepção e emoção. Com a perspectiva de auxiliar o paciente a 

lidar com os sintomas residuais resistentes ao tratamento, a Terapia 

Cognitivo-Comportamental (TCC), pode ser aplicada por meio da Arteterapia, 

pois a mesma possibilita relacionar eventos subjacentes e avaliá-los. O 

presente estudo teve por objetivo descrever e discutir como ocorre a 

reestruturação cognitiva por meio do recurso da Arteterapia na pessoa que 

sofre de Esquizofrenia. Para o presente estudo foi realizada uma revisão 

bibliográfica a partir 14 artigos científicos que abordaram a temática 

proposta, em idioma português e espanhol, disponíveis e acessados nas bases 

de dados: Google Acadêmico, Scielo, Bireme, Lilacs, Usp e Pepsic, publicados 

no período de 2001 à 2016. Os resultados deste trabalho apontam evidências 

que a TCC, por meio da Arteterapia contribui para a melhora no equilíbrio 

emocional e elevação da qualidade de vida, e utilizada como um recurso em 

TCC auxilia no estabelecimento da Restruturação Cognitiva da pessoa com 

esquizofrenia. A partir da criação artística, se possibilita compreender e 

ordenar as cognições contraditórias, integrando a realidade e a satisfação ao 

dar forma ao objeto, favorecendo externar o seu mundo interior. As 

considerações finais são que essa abordagem mostra-se como um serviço de 

grande relevância para o cuidado da pessoa que se encontra em sofrimento, 

quebrando obstáculos sociais, tendo em vista um cuidado mais humanizado, 

transpondo paradigmas. 

Palavras-chave: Transtornos Mentais; Loucura; Exclusão Social; Luta 

Antimanicomial; Saúde Mental. 

Tarde 

14h – 17h: 

Bloco C 

Sala 201 

 

 
Oficina 2 : A palavra mágica: roda de conversa e mini oficina de leitura e 

escrita. 

Larissa de Souza Costa e Milena Evellyn Pereira Drummond. Sob a orientação da 

professora Adriana Maria Brandão Penzim. PUCMinas 

 
Inspirada pela participação das proponentes no grupo de estudos “Ler, 
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Sala 203 

 

 

pensar, escrever”, propõe-se a realização de uma roda de conversa seguida 

de mini oficina sobre leitura e escrita, destinada aos alunos do curso de 

psicologia. A partir dos textos literários de Carlos Drummond de Andrade, 

Adélia Prado e Chico Buarque de Holanda , de modo divertido e criativo, os 

participantes serão estimulados à produção textual. Tem-se por objetivo 

contribuir para a formação do sujeito leitor e produtor de textos, trabalhando 

o aspecto intertextual e o reconhecimento das vozes presentes nos textos. 

 

Minicurso 5: “Práticas Clínicas e Psicossociais Pós-Modernas nas 

múltiplas atuações profissionais” 
 

Ana Luiza de Azevedo Junqueira, Psicóloga, especialista em Certificado 

Internacional de Práticas colaborativas. IEC-PUCMinas 

 
Sonia Vieira Coelho, Psicóloga, doutora em Educação. IEC-PUCMinas 

 
O curso pretende refletir sobre a pós-modernidade, enquanto movimento 

cientifico, cultural e artístico, e os questionamentos advindos desta forma de 

pensar, em especial na Psicologia; situar a emergência do Construcionismo 

social como um movimento científico pós-moderno e sua articulação com 

práticas em contextos conversacionais, que enfatizam o processo de 

Participação/colaboração no diálogo, como psicoterapia, grupos e 

organizações. Serão apresentadas práticas clínicas e psicossociais como as 

práticas colaborativas, narrativas e coletivas e as implicações trazidas pela 

mudança de postura do profissional construcionista, reafirmando 

potencialidades dos indivíduos e dos grupos a partir de conversações 

generativas. O objetivo do curso é despertar o interesse dos participantes 

para o conhecimento destas práticas profissionais transformadoras. A 

justificativa desta proposta focaliza a promoção de espaço de reflexão crítica 

sobre o conhecimento e a postura do psicólogo contemporâneo. A 

metodologia utilizada será composta de aula expositiva e exercícios práticos 

aplicáveis em diferentes contextos profissionais. 

 
MINI CURSO 06: Figuras Complexas de Rey (teste de cópia e reprodução da 

memória de figuras geométricas complexas) 

Graduandas PUCMinas: 

Nathiele Roberta Araujo Mota 

Laura Neves Luiza Ramos 

Luciane Cristina de Souza Fernandes. 

Profa. Eni Ribeiro 

Resumo: As Figuras Complexas de Rey foram idealizadas por André Rey para 

auxiliar no “diagnóstico diferencial ente a debilidade mental constitucional e 

o déficit adquirido em consequência de traumatismo crânio-cerebral”. Avalia 

as funções neuropsicológicas de percepção visual e memória imediata em 

duas fases: de cópia e de reprodução de memória, verificando assim, o modo 

como o sujeito apreende os dados perceptivos que lhe são apresentados e, o 

que  foi  conservado  espontaneamente  pela  memória.   A  amostra   de 
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14h – 17h 

padronização brasileira da Forma A, contou com participantes do sexo 

masculino e feminino, com idades entre 5 a 88 anos, e para a Forma B, 

contou com participantes de ambos os sexos na faixa etária entre 4 a 7 anos. 

A cópia de figuras é uma técnica psicológica muito utilizada, de baixo custo e 

fácil aceitação por parte dos indivíduos, sendo o Teste de Figuras Complexas 

de Rey um dos instrumentos mais reconhecidos na literatura internacional e 

na área da Neuropsicologia. 

População: A partir dos 04 até 88 anos de idade. 

Aplicação: Individual. 

Tempo: Variável entre 05 e 25 minutos. 

Correção: Manual 

19h – 20:30h 
Bloco C 
Sala 201 
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MESA 10 - O cotidiano da Pós-Graduação: Como e porque ser mestrando 

e doutorando 

 O cotidiano da Pós-Graduação 

Cristina Moreira Marcos 

Apresentação do curso de Pós-Graduação em Psicologia 

Resumo: O Programa de Pós-Graduação em Psicologia da PUC-Minas é 

composto por professores-pesquisadores, com doutorado nas áreas de 

Psicologia Clínica, Psicologia Social, Filosofia, Ciências Sociais, Saúde Coletiva 

e Psicanálise. Esta mesa propõe apresenta seu cotidiano, suas pesquisas, 

produções, modos de funcionamento e seleções. O Mestrado e Doutorado 

primam pela flexibilidade curricular para atender à diversidade de tendências 

e de conhecimentos dos estudantes e para lhes oferecer ampla possibilidade 

de aprimoramento técnico, científico e cultural. Busca-se também discutir o 

que é se tornar um mestrando e um doutorando e quais suas implicações na 

vida pessoal e profissional. 

 Como e porque ser mestrando 

Laila Sampaio 

Relato do percurso de pesquisa e da experiência de ser mestrando 

 Como e porque ser doutorando 

Thais Limp e Carla D'Alessandro 

Relato do percurso de pesquisa e da experiência de ser doutorando 

 
RODA DE CONVERSA 17: As contribuições do Sistema Conselhos de 

psicologia para a atuação profissional. 

 
YGHOR QUEIROZ GOMES. Psicólogo. Conselheiro do CRP-04. 

 
O sistema conselhos de psicologia se apresenta como uma ferramenta de 

aperfeiçoamento da psicologia enquanto ciência e profissão. O objetivo desta 

apresentação é informar aos estudantes e profissionais da psicologia quais as 

ferramentas utilizadas pelo sistema conselhos de psicologia para contribuir 
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com a permanente evolução de nossa profissão. 

 
COMUNICAÇÃO ORAL 04: Encontro entre diferentes pesquisadores 

 
 Atuação dos profissionais da Saúde da Família na Unidade Básica de 

Saúde frente ao acolhimento às adolescentes grávidas. 

 
NATÁLIA KATIELLE OLIVEIRA FERREIRA. Aluna do Curso de Psicologia PUC 

Minas São Gabriel. 

LUIZA DE ABREU FRANÇA. Aluna do Curso de Psicologia PUC Minas São 

Gabriel. 

Profa Dra. MÁRCIA STENGEL. Professora da Faculdade de Psicologia PUC 

Minas. 

Profa Dra. PATRÍCIA PINTO DE PAULA. Professora da Faculdade de Psicologia 

PUC Minas. 

 
A estratégia de saúde da família como organizador da Atenção Primária é 

uma diretriz potente e em franco desenvolvimento com números crescentes 

de novas Unidades Básicas de Saúde (UBS), onde se alocam as equipes de 

Saúde da Família e nas quais os profissionais da saúde da família trabalham 

junto à população. Dentre os encargos destes profissionais tem-se a atenção 

integral à saúde do adolescente e jovem. Esta pesquisa tem como objetivo 

principal buscar compreender a atuação dos profissionais da Saúde da Família 

na UBS frente ao acolhimento às adolescentes grávidas. Foi realizado um 

estudo exploratório e qualitativo, utilizando a observação de campo e a 

entrevista semiestruturada como métodos de coleta dos dados. Observamos 

as reuniões de equipe de saúde da família e entrevistamos os profissionais 

que realizam o acolhimento a jovens grávidas. Os profissionais, além de 

fazerem o acolhimento às adolescentes grávidas, preocupam-se também em 

realizar os procedimentos de prevenção e promoção à saúde, mesmo diante 

da alta demanda que o serviço exige. Nota-se ainda os desafios voltados ao 

público adolescente, tal como a dificuldade de adesão aos serviços propostos. 

O apoio de profissionais de distintas áreas possibilita um melhor atendimento 

e acolhida à jovem grávida, englobando suas diversas necessidades, o que é 

de extrema importância. É necessário maior investimento em capacitações e 

na preparação dos profissionais para lidar com esse público, com o objetivo 

de potencializar o trabalho, promovendo um melhor acolhimento, visto que a 

adolescência é permeada por múltiplas experiências, o que demanda do 

profissional um atendimento específico. 

 
 Desastres naturais, guerras e estresse pós-traumático. 

 
Gévane Dos Santos Santana. Aluna do curso de Psicologia da Universidade 

Braz Cubas - UBC, Mogi das Cruzes-SP. 

Fábio Guedes de Souza (Especialista em didática do Ensino Superior. Docente no 

curso de Psicologia na Universidade Braz Cubas - UBC); Luís Sérgio Sardinha (Doutor 

em Psicologia. Docente no curso de Psicologia da Universidade do Grande ABC - 
UniABC e Universidade Braz Cubas - UBC); Valdir de Aquino Lemos (Doutor em 
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Psicobiologia. Docente no curso de Psicologia da Universidade Braz Cubas - UBC) 

 
O homem, ao longo de sua existência está sujeito a uma grande variedade de 

desastres naturais, de diferentes magnitudes ou por guerras entre diferentes 

povos. O primeiro é, em geral, provocado por eventos climáticos naturais e o 

segundo pelo próprio homem. Para a criança, que vivenciou uma experiência 

traumática relacionada a um desastre natural ou uma guerra, podem incidir 

muitas questões estressoras, de natureza emocional e física, seriam as 

questões pós-traumáticas. Este trabalho teve como objetivo descrever e 

discutir sobre prejuízos psicológicos em crianças vítimas de desastres naturais 

e guerras. Para este trabalho utilizou-se o método de pesquisa bibliográfica, 

onde foram compilados 101 trabalhos científicos que abordam traumas em 

crianças, vítimas de desastres e guerras. Os principais resultados do presente 

estudo apontam a prevalência dos prejuízos causados às crianças vítimas de 

desastres e guerras, estes afetam o desenvolvimento, a socialização e 

qualidade de vida de quem vivenciou uma situação traumática. Em 

determinadas situações, estes traumas aumentam a probabilidade do 

indivíduo em desenvolver transtornos mentais ao longo de seu 

desenvolvimento. As considerações finais são que a criança, ao vivenciar uma 

experiência traumática, precisa reorganizar-se para que possa minimizar sua 

angústia. A família exerce uma função muito importante neste processo, pois 

é responsável por parte dos comportamentos e habilidades adquiridos pela 

criança que são necessários em seu desenvolvimento social e na conquista de 

sua autonomia. Em alguns casos é necessário um auxílio psicológico para que 

se possa minimizar e prevenir os efeitos e os danos causados às vítimas. 

 
 Agressões sexuais e perfil psicológico 

 
Sara Cristina Marques Dos Santos Silva. Aluna do curso de Psicologia da 

Universidade Braz Cubas - UBC, Mogi das Cruzes-SP 

 
O estupro acontece há décadas e com uma prevalência cada vez maior, 

provavelmente por este tipo de crime, anteriormente, ser subnotificado. O 

estupro é considerado um crime de ordem sexual, quando realizado sem o 

consentimento de outra pessoa é considerado uma agressão contra a 

liberdade sexual, gerando constrangimento para a vítima, sendo utilizada 

com o intuito de forçar e obrigar, resultando na humilhação de sua vítima, ou 

seja, a vítima é coagida e obrigada a realizar o ato sexual sem o seu 

consentimento. O crime de estupro na Lei n° 12.015 do artigo 213, é 

considerado como um crime hediondo, que diz que quem constranger a 

conjunção carnal mediante a violência ou grave ameaça, terá pena de seis a 

dez anos de reclusão. Assim, o objetivo do presente estudo é descrever e 

discutir se existe um padrão psicológico do agressor sexual. O método 

utilizado foi uma pesquisa de revisão bibliográfica de 36 obras científicas que 

abordavam o assunto, publicadas entre 1987 e 2017. Os resultados mostram 

evidencias que há um perfil psicológico dos agressores sexuais, os mesmos 

possuem características patológicos, comumente diagnosticados como do 
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espectro dos transtornos da personalidade ou com estas características, 

podendo ser com ou sem perturbações sexuais, tais como os antissociais, 

esses agressores possuem dificuldade de controlar os seus impulsos sexuais. 

As considerações finais é que existem características psicológicas próprias dos 

agressores sexuais, com recorrência os mesmos realizam o ato do estupro 

devido a sua parafilia ou incapacidade de perceber o outro. 

 
 As consequências psicológicas nos adultos decorrentes de abuso 

sexual infantil 

 
Silvana Custódio – discente do curso de Psicologia da PUC SG 

Clayde Ramos Oliveira Vilela de Faria - discente do curso de Psicologia da PUC 

SG 

Eni Ribeiro da Silva – Docente do curso de Psicologia da PUC São Gabriel 

 
0 trabalho visa investigar as sequelas e traumas em sujeitos adultos oriundos 

de abusos sexuais na infância e adolescência, ocorridos em contextos familiar 

ou social. A literatura é parca no que tange as sequelas emocionais advindas 

dos abusos sexuais na infância. Muito se investiga sobre o abuso infantil, 

investigando as formas como ocorre, as consequências emocionais desse ato, 

no entanto, as consequências na idade adulta são pouco investigadas, o que 

justifica tal pesquisa. Questões relacionadas ao Transtorno pós-traumático 

(TPT), depressão, isolamento social, uso de drogas, envolvimento em 

prostituição, transtorno compulsivo obsessivo, fobias associadas a invasão de 

privacidade são sequelas relatadas na literatura. No entanto, há muito a 

investigar. Ainda, pouco se discute sobre intervenções com adultos que 

sofreram abusos sexuais. Por ser um tema atual e de destaque na mídia, faz- 

se necessário tratar este assunto no meio acadêmico, objetivando entender 

as sequelas dessa prática. A pesquisa será fundamentada na perspectiva da 

análise qualitativa. Ao final da pesquisa pretende-se obter o conhecimento 

necessário para elaborar uma cartilha de orientação para populações mais 

vulneráveis. 

Quinta-feira 
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