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PLANO DE ENSINO 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Psicologia  Semestre: 2020.1                   Turma: 06319 

Oferta para os cursos: Psicologia 

Disciplina: PSI 7602 – Métodos Clínicos 

Horas/aula semanais: 03 horas/aula                                                        Horário: 509103   
PCC: NA                                            Carga horária total (h/a): 54    CH: teórica: 54/a prática: 0/a 

Professor: Ivânia Jann Luna                  email: ivaniajannluna@gmail.com 

Pré-requisitos: PSI 7304  
Equivalência: NA 

Tipo: Ob 

Monitoria: NA 

 

II. EMENTA 

 

História da clínica. História do método clínico na psicologia. Psicodiagnóstico e 

intervenção clínica. Clínica tradicional e clínica ampliada. A perspectiva 

interdisciplinar. A clínica psicológica como produção de conhecimento. Práticas 

clínicas e suas interfaces 

 

III. TEMAS DE ESTUDO  (CONTEÚDO PROGRAMÁTICO) 

 

▪ História da clínica 

▪ A clínica médica 

▪ O surgimento da clínica psicológica 

▪ A psicologia clínica: identidade, fronteiras, interfaces 

▪ Abordagens clínicas 

▪ O que caracteriza o método clínico 

▪ O método clínico na intervenção: a entrevista 

▪ O método clínico na intervenção: o psicodiagnóstico 

▪ O método clínico na pesquisa 

▪ Psicologia clínica da saúde 

▪ A clínica ampliada 
 

 

IV. OBJETIVOS  

 

▪ Examinar a história da clínica médica e suas relações com o campo 

psicológico; 

▪  Identificar os principais fundamentos do método clínico em psicologia; 

▪  Discutir o método clínico como intervenção e produção de conhecimento; 

▪  Relacionar psicologia clínica e a interdisciplinaridade na atenção à saúde; 

▪  Caracterizar a clínica ampliada e suas implicações para a atividade 

profissional do psicólogo. 
 

 

V. CRONOGRAMA  

As atividades síncronas ocorrerão na quintas-feira com início às 9h10 e de acordo com a 

agenda prevista abaixo. 
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Se

ma

na  

Agenda 

prevista 
Conteúdo 

 

Referência 

 

Método/recurso 

1 05/03 

Introdução a 

temática da 

disciplina: o 

campo da 

psicologia clínica 

e seus impasses. 
 

Schneider 

(2011) 

 

 

 

 

 

 

 

Aula presencial 

2 12/03 

História da 

clínica 

A clínica 

médica 

 

A psicologia 

clínica: 

identidade, 

fronteiras, 

interfaces 

Moreira, 

Romagnoli e 

Oliveira 

(2007)  

 

 

 

 

 

Aula presencial 

3 03/09 

Apresentação de 

plano de ensino e 

acordos 

pedagógicos de 

Retomada 

 

O método clínico 

na Psicologia: 

denominações e 

questões histórias  

Ribeiro e Leal 

(1996) 
  

Síncrona (tempo previsto: 1h/a )- 
webconferência e chat 

  Apresentação de questões e dúvidas  

Assíncrona (tempo previsto: 2h/a)  

 AC1. Produção textual com 800 

palavras sobre o método clínico e visões 

da Psicologia Clínica. Indicar o texto 

usado - moodle até dia 09/09. (3 

frequências) 

4  

e 

5 

10 e 

17/09 

O método clínico 

no campo da 

psicoterapia: 

conceitos 

fundamentais das 

clínicas 

psicológicas 

Gonzales Rey 

(2007) (cap.1)  
 

 

 

 

 

Leitura das referências indicadas 

Síncrona: (tempo previsto para cada dia 

- 1h/a) - Webconferência e chat 

  Apresentação de questões,  dúvidas e 

participação de convidado  

Assíncrona: (tempo previsto para cada 

dia - 2h/a) 

 AC2. Produção de um glossário 

com os termos fundantes de uma clinica 

psicológica escolhida a partir da leitura 

do texto– moodle até dia 23/09 (6 

frequências) 
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6  

e 

7 

24/09  

Da ontologia à 

epistemologia na 

compreensão dos 

objetos da 

Psicologia e da 

clínica 

psicológica   Gonzales Rey 

(2007)  

Leitura das referências indicadas 

Síncrona: (tempo previsto - 1h/a) 

Webconferência e chat 

  Apresentação de questões e dúvidas  
 
Assíncrona: (tempo previsto 2h/a) 

 AV1:  Painel de imagens ou vídeo 

“Um olhar sobre a pandemia pela 

Covid-19” (3 frequências). 

8 1/10 
O método clínico 

na pesquisa  

Diniz (2011) 

Leitura das referências indicadas 

Síncrona (tempo previsto - 1h/a) 
Webconferência e chat 

  Apresentação de questões e dúvidas  
 

Assíncrona: (tempo previsto - 2h/a) 

 AV1. Painel de imagens/ vídeo “Um 

olhar sobre a pandemia pela Covid-19” 

(3 frequências) 

 

9  

 
8/10 

Psicodiagnóstico 
 

Hutz, C. S. 

(2016)  

 

Gomes e 

Gonçalvez 

(2015) 
 

Leitura das referências indicadas 

Sincrona (tempo previsto 1h/a) -  
Webconferência e chat 

  Apresentação de questões e dúvidas  
 

Assíncrona: (tempo previsto 2h/a) 

 AC3. Construção de um roteiro de 

questões/temas para avaliação para 

avaliação diferencial do processo de luto 

(3 frequências) 

10 15 /10 
Entrevista 

psicológica 
Bleger e 

Moraes 

(1998)  

 

 

Leitura das referências indicadas 

Sincrona (tempo previsto 1h/a)-  
Webconferência e chat 

  Apresentação de questões e dúvidas  

Assíncrona: (tempo previsto 2h/a)  

 AC3. Construção de um roteiro de 

questões/tema para avaliação diferencial 

do processo de luto - (3 frequências) 

11 22/10 
Entrevista 

psicológica Cunha (2000)- 

cap.5  

 

Leitura das referências indicadas 

Assíncrona: (tempo previsto 3h/a) 

 AV2: Produção textual com base nos 

cap. 1 e 5 sobre os princípios 

metodológicos da entrevista psicológica. 

(3 frequências) 

12 29/10 
Clínica ampliada e 

compartilhada   Brasil. 

Ministério da 

Saúde (2009).  

Leitura das referências indicadas 

Síncrona: (tempo previsto - 1h/a)- 

Webconferência e chat  

 Apresentação de questões – convidado  
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Assíncrona: (tempo previsto - 2h/a) 

 AC5 Construção de perguntas sobre 

clínica ampliada - (3 frequências) 

13  05/11 
Psicologia e 

atendimento online 

CFP - Cartilha 

para boas 

práticas DE 

avaliação 

psicológica 

online 

 

https://cartilha

crepop.crp03.

org.br/justica/

servicos-

psicologicos-

online 

Leitura das referências indicadas 

Assíncrona: (tempo previsto - 3h/a) 

 Apresentação de video sobre 

atendimento psicológico online.  

 AC4 - Construção de perguntas sobre 

clínica ampliada – (3 frequências). 

14 12/11 
Clínica ampliada na 

atenção básica 

Sundfeld (2010) 

 

Mota, Moré e 

Sancinetto da 

Silva (2017)  

Leitura das referências indicadas 

Assíncrona: (tempo previsto - 3h/a) 

 AC4 - Construção de perguntas sobre 

clínica ampliada (3 frequências) 

15 

 

19/11 e 

26/11 

Plantão psicológico 

 

Acolhimento 

psicológico  

 

Psicoterapia breve 

Amorim e 

Andrade e 

Branco (2015)  

 

Portela (2014) 

 

Fiorini (2008)  
 

Leitura das referências indicadas 

Síncrona (tempo previsto para cada dia- 

1h/a)- Webconferência e chat  

 Apresentação de questões – 

participação de  convidado  
 
Assíncrona: (tempo previsto para cada 

dia - 2h/a) 

 AC5: Levantamento de dois artigos 

sobre uma problemática específica da 

psicologia hospitalar (por ex. Crise e 

urgência, cuidados paliativos, cirurgia 

bariátrica, preparação psicológica para 

cirurgia, etc)- (6 frequências) 

 

16 3/12 

Psicologia 

clínica da 

saúde: 

a clínica 

ampliada 
 

 

 

Ocampo More, 

Crepaldi, 

Rodrigues e  

Menezes 

(2009) 

Leitura das referências indicadas 

Assíncrona (Tempo previsto 3h/a) 

 AV3: Produção textual sobre clínica 

ampliada na psicologia hospitalar 

considerando uma temática– (3 

frequências) 

17 

 
10/12 

Desafios éticos 

na clínica 

cotidiana  

 

Finalização da 

diciplina   
Marra e Rosa 

(2010) 

Leitura das referências indicadas 

Síncrona (tempo previsto 1h/a) 

 Webconferência e chat 

 

Assíncrona (tempo previsto 2h/a) 

 Avaliação de disciplina. 

https://cartilhacrepop.crp03.org.br/justica/servicos-psicologicos-online
https://cartilhacrepop.crp03.org.br/justica/servicos-psicologicos-online
https://cartilhacrepop.crp03.org.br/justica/servicos-psicologicos-online
https://cartilhacrepop.crp03.org.br/justica/servicos-psicologicos-online
https://cartilhacrepop.crp03.org.br/justica/servicos-psicologicos-online
https://cartilhacrepop.crp03.org.br/justica/servicos-psicologicos-online
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Questionário/inserir no moodle (3 

frequências) 

   

18 17/12 Nova avaliação 

 

Assíncrona: (tempo previsto - 3h/a) 

Entrega pelo moodle até às 11h50min 

de 17/12. 

 

Carga horária total: 54 

Síncrona:10 

Assíncrona: 38 

 

 

VI. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

- Exposições orais/Discussão/Debates/sessão de esclarecimento de dúvidas (por meio de 

recursos digitais);  

- Leitura dos textos obrigatórios  

- Produção textual; 

- Síntese e resumo de textos e respostas a questionários. 

 

Ferramentas de ensino remoto: 

- Lives ou webconferências nas aulas síncronas visando apresentar conteúdos e 

levantamento de dúvidas e discussão sobre os temas previamente acordados (Moodle e 

Plataforma Zoom) 

- Vídeos gravados ou disponíveis nas redes usados com objetivo pedagógico 

- O link para acessar as aulas na quinta feira, as 9h10, será disponibilizado 

antecipadamente no moodle;  

- Caso seja necessário definir horários diferentes para realizar as atividades da disciplina 

se buscará a anuência de todos os estudantes. 

 

 

VII. AVALIAÇÃO 

 

24/09 e 1 e 8/10 -- Atividade Avaliativa 1  (em trio) (peso 2): Construção de um painel de 

imagens/ vídeo e um texto explicativo sobre “Um olhar sobre a pandemia pela Covid-19” - 

entrega pelo moodle até 05/10 até as 20h. 
 

22/10 --Atividade Avaliativa 2 (individual) (peso 4): Produção textual sobre os princípios 

metodológicos da entrevista psicológica com base nos cap. 1 e 5 considerando uma pessoa que 

está em processo de elaboração de luto - entrega pelo moodle até 28/10 até as 20h. 

 

26/11 e 3/12 -- Atividade Avaliativa 3 (em dupla) (peso 4): Produção textual sobre uma 

temática (por exemplo, crise e urgência, cuidados paliativos, cirurgia bariátrica, preparação 

psicológica para cirurgia) visando discutí-la a partir da clínica ampliada da psicologia hospitalar 

- entrega pelo moodle até 05/12 até as 20h.  
 

 

Critérios de avaliação: 

 

AV1 - Painel de imagens ou vídeo “Um olhar sobre a pandemia pela Covid-19”:  

- Coerência das imagens tendo em vista a temática escolhida sobre a pandemia (se fizer vídeo - 

max. 5 minutos) (5.0) 
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- Texto explicativo com 800 palavras entregue por escrito demonstrando a relação do 

painel/vídeo com o conteúdo da aula – da ontologia à epistemologia na compreensão dos 

objetos da clínica psicológica (5.0) 

 

AV2- Produção textual sobre os princípios metodológicos da entrevista clínica:  
- Objetividade, clareza e coerência das ideias no documento escrito (1.0) 

- Uso correto das regras da língua portuguesa e das normas da ABNT ou APA (1.0); 

- Conhecimento demonstrado da temática da entrevista psicológica (5.0); 

- Articulação dos princípios metodológicos da entrevista à pessoa em situação de luto (1.0) 

- Mínimo de 2 laudas e máximo de 4 laudas, com espaçamento 1,5 (2,0). 
 

 

AV3- Produção textual sobre uma intervenção clínica no contexto da Psicologia da saúde: 

- Objetividade, clareza e coerência das ideias pautadas no documento escrito (1,0) 

- Uso correto das regras da língua portuguesa e das normas da ABNT ou APA (1.0); 

- Conhecimento demonstrado da temática (3.0); 

- Articulação dos conceitos de uma intervenção clinica à uma problemática no contexto da 

Psicologia da Saúde/hospitalar (3.0). 

-  Mínimo de 3 laudas  e máximo de 5 laudas, com espaçamento 1,5 (2,0). 
 

 

VIII. REGISTRO DE FREQUÊNCIA 

 

A aferição de frequência ocorrerá nas aulas síncronas e assíncronas. Caso o estudante encontre 

problemas tecnológicos para participar da aula síncrona ou ainda para postar as atividades de 

consolidação e de avaliação deverá comunicar a professora sobre a situação encontrada 
(ivaniajannluna@gmail.com).  

 

AULA SÍNCRONA: (10 aulas)  

- Interação virtual na plataforma ZOOM, indicada pela professora.   

 

AULA ASSÍNCRONA – (38 aulas) 

 Datas Atividades de consolidação (AC) Data e horário final de 

entrega no MOODLE 

 

AC1: 03/09  EM DUPLA 
Produção textual com 800 palavras 

sobre o método clínico e visões da 

Psicologia Clínica- indicar texto usado. 

 

09/09- 20h 

AC2: 10 e 17/09   EM TRIO  

Produção de um glossário com os 

termos fundantes de uma clinica 

psicológica escolhida a partir da leitura 

do texto sugerido  

23/09 – 20h 

AC3: 8 e 15/10  EM DUPLA 

Construção de um roteiro de 

questões/temas para avaliação 

diferencial do processo de luto.  

21/10 – 20h 

AC4: 29/10 a 12/11  INDIVIDUAL 

Construção de perguntas sobre clínica 

ampliada 

30/10- 20h 

mailto:ivaniajannluna@gmail.com
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 AC5: 19 e 26/11   EM DUPLA 

Levantamento de dois artigos sobre uma 

problemática específica da psicologia 

hospitalar (por ex. Crise e urgência, 

cuidados paliativos, cirurgia bariátrica, 

preparação psicológica para cirurgia, 

etc)- 

26/11-  20h 

AC6: 19/11 e 26/11  EM DUPLA 

Levantamento de dois artigos sobre uma 

problemática específica da psicologia 

hospitalar (por ex. Crise e urgência, 

cuidados paliativos, cirurgia bariátrica, 

preparação psicológica para cirurgia, 

etc). 

26/11 – 20h 

 

Observações:  

- Não serão aceitas Atividades de Consolidação e de Avaliação por e-mail.  

- Atividades de consolidação devem atender as instruções, conteúdos e cronograma indicados 

para a sua construção.   

- Atividades de consolidação que não atendem os requisitos acima não serão 

consideradas como frequência. 
 

 

IX. NOVA AVALIAÇÃO  

Conforme previsto no Artigo 70, parágrafo 2º da Resolução 017/CUn/97 (Regulamento dos 

Cursos de Graduação da UFSC), terá direito a uma nova avaliação, ao final do semestre, o aluno 

com frequência suficiente (FS) e média das avaliações do semestre entre 3,0 (três) e 5,5 (cinco 

vírgula cinco). A nota final, neste caso, será o resultado da média aritmética entre a média das 

avaliações do semestre e a nota obtida pelo aluno nessa nova avaliação, conforme previsto no 

Artigo 71, parágrafo 3º da citada Resolução.                          
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PRÁTICAS PARA O AUTOCUIDADO DE PROFISSIONAIS DE PSICOLOGIA  

https://crp04.org.br/crp-mg-apresenta-cartilha-com-informacoes-sobre-autocuidado-

para-a-categoria/ 

QUARENTENA NA COVID-19 - ORIENTAÇÕES  ESTRATÉGIAS DE CUIDADO 

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%c3%bade-Mental-e-
Aten%c3%a7%c3%a3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-A-quarentena-na-Covid-19-
orienta%c3%a7%c3%b5es-e-estrat%c3%a9gias-de-cuidado.pdf 

ORIENTAÇÕES SOBRE A COLOCAÇÃO E RETIRADA DOS EQUIPAMENTOS DE 

PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) 

 http://juntoscontracoronavirus.com.br/cartilha.pdf 

CARTILHA PARA ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE EM TEMPOS DE PANDEMIA 

https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Cartilha-Psicovida.pdf 

 CARTILHAS SOBRE TÓPICOS VARIADOS DE ATUAÇÃO DO PSICÓLOGO  

https://www.sbponline.org.br/enfrentamento-covid19 

CARTILHA PARA ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE EM TEMPOS DE PANDEMIA 

https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Cartilha-Psicovida.pdf 

CARTILHA DE SAÚDE: IMPACTOS PSICOLÓGICOS E COMPORTAMENTO 

SEGUROS 

https://drive.google.com/file/d/1KyRRW8TbfZa1_XF_jKpy8-A1Oz0ukSys/view 

RECOMENDAÇÕES PARA O CUIDADO DE CRIANÇAS EM SITUAÇÃO DE 

ISOLAMENTO HOSPITALAR 

file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Pandemia_materiais/cartilha_crian%C3%A7as

_06_04%20(2).pdf 

CARTILHA DE CUIDADO PALIATIVOS A PROFISSIONAIS 

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/covid-19-e-saude-mental-cartilhas-abordam-

cuidados-paliativos-e-atendimento-online/ 

 

CARTILHA DE BOAS PRÁTICAS DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA ONLINE 

https://cartilhacrepop.crp03.org.br/justica/servicos-psicologicos-online 

MANEJO DO ÓBITO E LUTO NO CONTEXTO DA COVID-19 EM ADULTOS EM 

CUIDADOS PALIATIVOS 

https://paliativo.org.br/ancp/covid19/ 

NOVOS RITUAIS DO LUTO EM TEMPOS DE DISTANCIAMENTO FÍSICO; 

http://vamosfalarsobreoluto.com.br/quem-pode-ajudar/ 

GUIA PARA PESSOAS QUE PERDERAM UM ENTE QUERIDO EM TEMPOS DE 

https://crp04.org.br/crp-mg-apresenta-cartilha-com-informacoes-sobre-autocuidado-para-a-categoria/
https://crp04.org.br/crp-mg-apresenta-cartilha-com-informacoes-sobre-autocuidado-para-a-categoria/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%c3%bade-Mental-e-Aten%c3%a7%c3%a3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-A-quarentena-na-Covid-19-orienta%c3%a7%c3%b5es-e-estrat%c3%a9gias-de-cuidado.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%c3%bade-Mental-e-Aten%c3%a7%c3%a3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-A-quarentena-na-Covid-19-orienta%c3%a7%c3%b5es-e-estrat%c3%a9gias-de-cuidado.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%c3%bade-Mental-e-Aten%c3%a7%c3%a3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-A-quarentena-na-Covid-19-orienta%c3%a7%c3%b5es-e-estrat%c3%a9gias-de-cuidado.pdf
http://juntoscontracoronavirus.com.br/cartilha.pdf
https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Cartilha-Psicovida.pdf
http://www.sbponline.org.br/arquivos/To%CC%81pico_5_
https://www.sbponline.org.br/enfrentamento-covid19
https://portal.coren-sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/Cartilha-Psicovida.pdf
https://drive.google.com/file/d/1KyRRW8TbfZa1_XF_jKpy8-A1Oz0ukSys/view
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Pandemia_materiais/cartilha_crianÃ§as_06_04%20(2).pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Pandemia_materiais/cartilha_crianÃ§as_06_04%20(2).pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/covid-19-e-saude-mental-cartilhas-abordam-cuidados-paliativos-e-atendimento-online/
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/covid-19-e-saude-mental-cartilhas-abordam-cuidados-paliativos-e-atendimento-online/
https://cartilhacrepop.crp03.org.br/justica/servicos-psicologicos-online
https://paliativo.org.br/ancp/covid19/
http://vamosfalarsobreoluto.com.br/quem-pode-ajudar/
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COVID-19;  

https://seguraaonda.com.br/wp-content/uploads/2020/05/guia-vitimas-final.pdf 

SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL EM TEMPOS DE PANDEMIA: O 

PROCESSO DE LUTO 

 http://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/saude-mental-atencao-psicossocial-

pandemia-covid-19-processo-luto-contexto-covid-19 

GUIA DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL PARA O ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NO 

AMAZONAS 

http://www.saude.am.gov.br/docs/covid19/Arquivo_curso.pdf 

16.MEU HERÓI ÉS TU (HISTÓRIA PARA CRIANÇA ENFRENTAR O COVID-19) 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/my-hero-is-you-storybook-for-children-on-

covid-19-portuguese.pdf 

17.GUIAS DE ORIENTAÇÃO ATENDIMENTO ON-LINE NO CONTEXTO DA COVID-

19 

File:///C:/Users/USUARIO/Documents/Pandemia_materiais/guia_orientacao_covid%2

0(1).pdf 

18.RECOMENDAÇÕES PARA OS PSICÓLOGOS PARA ATENDIMENTO ONLINE 

https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%c3%bade-e-

Mental-e-Aten%c3%a7%c3%a3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-

recomenda%c3%a7%c3%b5es-aos-psic%c3%b3logos-para-o-atendimento-online-

1.pdf 

19. DIRETRIZES PARA ATENDIMENTO EM CASOS DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO CONTRA 

MENINAS E MULHERES EM TEMPOS DA PANDEMIA DA COVID-19 

file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Diretrizes-para-atendimento_ONUMULHERES.pdf 

MAPA SAÚDE MENTAL 

 https://vitaalere.com.br/ 

A PALAVRA NO AGORA 

https://noagora.museudalinguaportuguesa.org.br/ 

ORIENTAÇÃO E TUTORIAL ONLINE PARA REALIZAR RITUAIS DE DESPEDIDAS 

https://rituais.infinito.etc.br/ 

ESCRITA CONDUZIDA DO LUTO 

https://redeapoiocovid.com.br/ 

Outros Sites Internacionais como foco na saúde mental no contexto da Pandemia  

 

 https://www.mind.org.uk/information-support/coronavirus-and-your-wellbeing/ 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-
anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-

https://seguraaonda.com.br/wp-content/uploads/2020/05/guia-vitimas-final.pdf
http://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/saude-mental-atencao-psicossocial-pandemia-covid-19-processo-luto-contexto-covid-19
http://renastonline.ensp.fiocruz.br/recursos/saude-mental-atencao-psicossocial-pandemia-covid-19-processo-luto-contexto-covid-19
http://www.saude.am.gov.br/docs/covid19/Arquivo_curso.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/my-hero-is-you-storybook-for-children-on-covid-19-portuguese.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/my-hero-is-you-storybook-for-children-on-covid-19-portuguese.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Pandemia_materiais/guia_orientacao_covid%20(1).pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Documents/Pandemia_materiais/guia_orientacao_covid%20(1).pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%c3%bade-e-Mental-e-Aten%c3%a7%c3%a3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-recomenda%c3%a7%c3%b5es-aos-psic%c3%b3logos-para-o-atendimento-online-1.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%c3%bade-e-Mental-e-Aten%c3%a7%c3%a3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-recomenda%c3%a7%c3%b5es-aos-psic%c3%b3logos-para-o-atendimento-online-1.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%c3%bade-e-Mental-e-Aten%c3%a7%c3%a3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-recomenda%c3%a7%c3%b5es-aos-psic%c3%b3logos-para-o-atendimento-online-1.pdf
https://www.fiocruzbrasilia.fiocruz.br/wp-content/uploads/2020/04/Sa%c3%bade-e-Mental-e-Aten%c3%a7%c3%a3o-Psicossocial-na-Pandemia-Covid-19-recomenda%c3%a7%c3%b5es-aos-psic%c3%b3logos-para-o-atendimento-online-1.pdf
file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/Diretrizes-para-atendimento_ONUMULHERES.pdf
https://vitaalere.com.br/
https://noagora.museudalinguaportuguesa.org.br/
https://rituais.infinito.etc.br/
https://redeapoiocovid.com.br/
https://www.mind.org.uk/information-support/coronavirus-and-your-wellbeing/#collapseada86
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fmanaging-stress-anxiety.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/daily-life-coping/managing-stress-anxiety.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprepare%2Fmanaging-stress-anxiety.html
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ncov%2Fprepare%2Fmanaging-stress-anxiety.html 
https://www.headspace.com/pt/health-covid-19 
https://interpersonalpsychotherapy.org/ 
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XII. ATENDIMENTO AOS/ÀS ESTUDANTES 

O atendimento aos estudantes será realizado em horários específicos reservados para vídeo-

chamada (com agendamento). Disponibilidade de 2 horas semanais. 

 

 

SOBRE DIREITO AUTORAL E DE IMAGEM   

Não será permitido gravar, fotografar ou copiar as aulas disponibilizadas no Moodle. O uso não 

autorizado de material original retirado das aulas constitui contrafação – violação de direitos 

autorais – conforme a Lei nº 9.610/98 –Lei de Direitos Autorais. 
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