
 

 

 

 

 

PLANO DE ENSINO 

 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Curso: Psicologia    Semestre: 2018.2   Turmas: 07319 e 09319 

Disciplinas: PSI 7701 (1ª ênfase escolhida) / PSI 7901 (2ª ênfase escolhida):  

Fundamentação da Ênfase I-A: saúde e processos clínicos   

Horas/aula semanais: 4     Horário: 208204    Sala: 320-CFH 

Professora: Cibele Cunha Lima da Motta  E-mail: mottacibele@gmail.com 

Pré-requisitos: (PSI7601; PSI7602; PSI7603; PSI7604; PSI7605; PSI7606; PSI7607)  

 

II. EMENTA 

Processos clínicos: etapas iniciais e intermediárias. Atuação profissional no ponto primário e secundário de 

atenção à saúde. 

 

 

III. TEMAS DE ESTUDO   

 O fenômeno psicológico enquanto objeto da psicologia clínica e da saúde; 

 Das psicoterapias de consultório para a atenção psicológica no âmbito de serviços de saúde e das políticas 

públicas de saúde e saúde mental: transformações do campo psi. 

 Da clínica clássica à clínica ampliada: implicações para os saberes e fazeres do psicólogo em vários espaços da 

saúde e das psicoterapias 

 Pilares ação terapêutica na clinica ampliada e clinica psicológica: vínculo, escuta, aliança terapêutica e postura 

clínica. 

 Processos Clínicos: atividades, etapas e instrumentos - A entrevista clínica: concepção e características; a 

interconsulta psicológica e a entrevista coletiva no trabalho em equipe multiprofissional; o estudo de caso; o 

projeto terapêutico singular; a psicoeducação, acolhimento. 

 Questões práticas do campo: manejo clínico, registros clínicos, a ética do cuidado. 

 A avaliação dos processos clínicos e desafios da discussão das práticas baseadas em evidência. Instrumentos de 

avaliação e acompanhamento da intervenção clínica.  

 A ética do cuidado e os processos clínicos. 

 

IV. OBJETIVOS  

 

 Refletir sobre os fenômenos psicológicos sobre os quais a psicologia clínica e da saúde se debruçam. 

 Discutir a dimensão da clínica na psicologia da saúde e a dimensão da saúde na psicologia clínica. 

 Discutir questões práticas do campo: postura clínica, manejo clínico, registros clínicos,  

 Descrever as características dos principais instrumentos de intervenção do psicólogo na clínica e na saúde: 

entrevista, interconsulta, estudos de caso, psicoeducação, instrumentos de avaliação e acompanhamento clínico. 

 Caracterizar as ações específicas e interdisciplinares realizadas pelo psicólogo nos diferentes locais de atuação e 

níveis de complexidade da atenção à saúde. 

 Analisar a dimensão da ética do cuidado aplicada à prática do psicólogo, na atuação específica e interdisciplinar, 

nos serviços de saúde e comunitários. 
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V. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO E CRONOGRAMA 

 

Aula Data Temas de estudo Materiais de referência 

1 30/07 

Apresentação do plano de ensino e do 

cronograma de aulas 

Levantamento dos campos de estágio, 

atividades de do projeto de estágio. 

Plano de ensino 

2   06/08 

O fenômeno psicológico enquanto objeto 

da psicologia clínica e da saúde 

 

Das psicoterapias de consultório para a 

atenção psicológica no âmbito de serviços 

de saúde e das políticas públicas de saúde 

e saúde mental: transformações do campo 

psi. 

 

Questões no campo das psicoterapias: 

manejo clínico e setting clínico. 

 

Aula expositiva e dialogada 

Nicaretta, M. M. (2012). Desnaturalizando o 

fim social da psicologia clinica. Em: A. F. 

Holanda. (Org.) O campo das Psicoterapias: 

reflexões atuais (pp.101-120). Curitiba, Juruá.  

Dutra, Elza. (2004). Considerações sobre as 

significações da psicologia clínica na 

contemporaneidade. Estudos de Psicologia 

(Natal), 9(2), 381-387. Disponível: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid 

 

Sakamoto, C. K. (2011). Clínica psicológica: 

o manejo do setting e o potencial criativo. 

Boletim de Psicologia, 2Vol. LXI, Nº 135: 

149-157.  

 

 

3   13/08 

 

 

Pilares da ação terapêutica da clínica 

ampliada e clinica psicológica: vínculo, 

escuta e aliança terapêutica.  

Aula expositiva e dialogada 

Organização dos seminários 

 

Gonçalves, D.A. & Fiore, M. L. M. (2011). 

Vínculo, acolhimento e abordagem 

psicossocial: a prática da integralidade. 

Módulo Psicossocial da Especialização em 

Saúde da Família. UNIFESP: UNASUS. 

Disponível: 

https://ares.unasus.gov.br/acervo/handle/ARE

S/247  

Mesquita, A. C. e
 
Carvalho, E. C. de (2014). 

Escuta terapêutica como estratégia de 

intervenção em saúde: uma revisão 

integrativa. Rev. esc. enferm. USP,  48(6). 

Disponível: 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v48n6/pt_008

0-6234-reeusp-48-06-1127.pdf 

4 20/08 

Pilares da ação terapêutica da clínica 

ampliada e clínica psicológica: postura 

clínica. 

Palestra com ex-estagiários de psicologia 

As duas últimas aulas serão destinadas ao 

preenchimento de documentos do estágio.  

 

Aguirre et al. (2000). A formação da atitude 

clínica no estagiário de psicologia. Psicologia 

USP, 11(1), 49-62. Disponível: 

http://www.scielo.br/scielo.php?pid 

 

5 27/08 

 

Processos Clínicos: atividades e etapas da 

do acolhimento psicológico. 

Seminário e Discussão sobre o projeto 

Portela, M. Acolhimento: estratégia ou 

função? In Giovanetti, J. P. (org.). (2014). 

Fenomenologia e psicoterapia. Belo 

Horizonte: FEAD. Disponível: 

https://marcoaportela.wordpress.com/2015/01/

http://www.scielo.br/scielo.php?pid
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v48n6/pt_0080-6234-reeusp-48-06-1127.pdf
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v48n6/pt_0080-6234-reeusp-48-06-1127.pdf
http://www.scielo.br/scielo.php?pid


de estágio/ intervenção - Avaliação I  

 

26/acolhimento-estrategia-ou-funcao-artigo/ 

Velasco, K., Rivas, L. A. F. & Guazina, F. M. 

N. Acolhimento e escuta como prática de 

trabalho do psicólogo no contexto hospitalar. 

Disciplinarum Scientia. Série: Ciências 

Humanas, Santa Maria, v. 13 (2), 243-255, 

2012. Disponível: 

https://www.periodicos.unifra.br/index.php/di

sciplinarumCH/article/view/1741 

Azambuja, A. P. R.; Debastiani, C.,
 

Duarte,  C. C., Minozzo,  F. e Souza,  A. C. 

(2007). Relato de experiência: o acolhimento 

em grupo como uma estratégia para a 

integralidade. PsicoUSF 12 (1),  Disponível: 

www.scielo.br/pdf/pusf/v12n1/v12n1a14. 

 

1. Carvalho, C. A. da C.,  Medina, R. M.,   

Bossetto, S. &  Cruz, T. A.  (2008). Grupo de 

acolhimento: relato da experiencia. Psicologia 

Revista, 17, (1 e 2), 43-58. Disponível: 

https://revistas.pucsp.br/index.php/psicorevist

a/article/download/18020/13381 

 

6 03/09 

 

 

Processos Clínicos: atividades e etapas da 

entrevista clínica, diagnóstica ou de 

triagem.  

Seminário e Discussão sobre o projeto 

de estágio/intervenção - Avaliação I  

 

 

Romano, B. (2008). A entrevista clínica é 

mais que um instrumento diagnóstico em 

hospitais.  Em: B. Romano, Manual de 

Psicologia Clínica para hospitais. São Paulo, 

Casa do Psicólogo.  

Marques, N. (2005). Entrevista de triagem: 

espaço de acolhimento, de escuta e ajuda 

terapêutica. In: Macedo, M. M. K. & 

Carrasco, L. K. (2005). Contextos de 

entrevista. Casa do Psicólogo. São Paulo 

2. Erné, S. (2000). O exame do estado mental do 

paciente. Em: J. A. Cunha (org.). 

Psicodiagnóstico – 5. Artmed, Porto Alegre. 

7 10/09 

 

Processos Clínicos: atividades e etapas da 

interconsulta psicológica e relações com a 

equipe.  

Seminário e Discussão do projeto de 

estágio - Avaliação I  

 

Santos, N. C. A.; Slonczewski, T.; Prebianchi, 

H. B.; Oliveira, A. G. & Cardoso, C. S (2011). 

Interconsulta psicológica: demanda e 

assistência em hospital geral. Psicologia em 

Estudo, 16 (2), 325-334. Disponível: 

saudepublica.bvs.br/pesquisa/resource/pt/lil-

608171. 

Prebianchi, H. B. & Gazotti, T. C. (2014).  

Caracterização da interconsulta psicológica 

em um hospital geral. Revista Psicologia: 

Teoria e Prática,16(1), 18-30. Disponível: 

http://www.bibliotekevirtual.org/index. 

Farias, G. B. & Fajardo, A. P. A interconsulta 

em serviços de atenção primária à saúde. 

CONVIBRA. Acessado em 17 de fevereiro de 

2018. Disponível: 

www.convibra.com.br/artigo.asp?ev=31&id=9

733 

http://www.scielo.br/pdf/pusf/v12n1/v12n1a14


Jacinto, A. C. de A., Celeri, E. H. R. V. & 

Staus, L. (2002).  Interconsulta em Psiquiatria 

infantil. Em: N. J. Botega. Prática Psiquiátrica 

no hospital geral: interconsulta e emergência, 

Artmed: Porto Alegre. 

8 17/09 

Semana da Psicologia   

9 24/09 

 

Processos Clínicos: atividades e etapas do 

psicodiagnóstico clínico e situacional. 

 

 

 

 

 

Seminário e Discussão do projeto de 

estágio/intervenção - Avaliação I  

Hutz, C, Bandeira, D., Trentini, C., & Krug, 

J. (Org.). (2016). Psicodiagnóstico. Porto 

Alegre: ArtMed. 

Becker, E.  Donatelli, M. F. & Santiago, M. 

D. E (20113). Metáfora e devolução: o livro 

de história  no processo de psicodiagnóstico 

interventivo.  S. Ancona-Lopez (org.). 

Psicodiagnóstico interventivo: evolução de 

uma prática. Editora Cortez, São Paulo. 

Patutti,  C. A. O. B., Sardeli, L. R., Melo, M. 

P. R. de A. & Ciriano, R. C. (2013).  A 

elaboração de relatos de atendimento em 

psicodiagnóstico interventivo. S. Ancona-

Lopez (org.). Psicodiagnóstico interventivo: 

evolução de uma prática. Editora Cortez, São 

Paulo. 

10 01/10 

Processos Clínicos: atividade e etapas da 

psicoeducação. 

Seminário e Discussão do projeto de 

estágio/ intervenção - Avaliação I  

Lemes, Carina Belomé, & Ondere Neto, 

Jorge. (2017). Aplicações da psicoeducação 

no contexto da saúde. Temas em 

Psicologia, 25(1), 17-28. Disponível: 

https://dx.doi.org/10.9788/TP2017.1-02 

 

 

 

11 

 

  

 

08/10 

  

Processos Clínicos: estudo de caso à luz do 

projeto terapêutico singular. 

Seminário e Discussão do projeto de 

estágio/ intervenção - Avaliação I  

 

Avaliação discente – 8h20 às 10h 

Oliveira, G. N. O projeto terapêutico singular. 

In: Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de 

Atenção à Saúde, Política Nacional de 

Humanização. (2010). Cadernos Humaniza 

SUS, v. 2. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 

Disponível: 

bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/clinica_a

mpliada_2ed.pdf 

12 15/10 
Avaliação discente – 8h20 às 10h 

 

Atendimento à criança e adolescentes em 

contextos de saúde pública 

Seminário e Discussão do projeto de 

estágio/ intervenção - Avaliação I 

Teixeira, M. R., Couto, M. C. V., & Delgado, 

P. G. G. (2017). Atenção básica e cuidado 

colaborativo na atenção psicossocial de 

crianças e adolescentes: facilitadores e 

barreiras. Ciência & Saúde Coletiva, 22, 

1933-1942. 

 

13 22/10 

Atendimento à comunidade LGBTI no 

contexto da saúde pública. 

Seminário e Discussão do projeto de 

estágio/ intervenção - Avaliação I 

Cardoso, M. R., & Ferro, L. F. (2012). Saúde 

e população LGBT: demandas e 

especificidades em questão. Psicologia: 

ciência e profissão, 32(3), 552-563. 

https://dx.doi.org/10.9788/TP2017.1-02


14 29/10 

A ética do cuidado e atuação no ponto 

primário, secundário e terciário de atenção 

a saúde. 

Discussão em pequenos grupos a partir 

de perguntas norteadoras 

 

Marra e Rosa, G. A. (2010). Ética e Saúde 

Mental: Desafios da Clínica Cotidiana. 

Revista Psicologia e Saúde, 2 (2), 50-55. 

Disponível: 

www.gpec.ucdb.br/pssa/index.php/pssa/article

/viewFile/63/103 

 05/11 

Tema livre: processos clínicos norteados 

pelos princípios da psicoterapia breve  

Enéas, M. L. E. (2000). Fundamentos da 

mudança psíquica: recursos para o manejo 

técnico em psicoterapia breve. Revista 

Psicologia-Teoria e Prática, 2(1). 

15 12/11 

Entrega e Apresentação dos projetos de 

estágio/intervenção - Avaliação II 

 

Brasil. Ministério da Saúde. (2004). 

Secretaria-Executiva. Núcleo Técnico da 

Política Nacional de Humanização. 

HumanizaSUS: equipe de referência e apoio 

matricial. Brasília: Ministério da Saúde. Em: 

http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/i

mpressos/folheto/04_1165_FL.pdf 

 

16 19/11 

Entrega e Apresentação dos projetos de 

estágio/intervenção- Avaliação II 

Moreira, J. de O.& Neto, J. L.F. (2008).  

Práticas Transversalizadas da Clínica em 

Saúde Mental. Psicologia: Reflexão e Crítica, 

21(1), 110-11. 

 

17 26/11 

Entrega e Apresentação dos projetos de 

estágio/intervenção - Avaliação II  

 

Encerramento da disciplina 

Löhr, S. S. & Silvares, E. F. M de (2006). 

Clínica-escola: integração da formação 

acadêmica com as necessidades da 

comunidade. Em: E. F. de M. Silvares (Org). 

Atendimento psicológico em clínicas-escolas 

(pp 11-12). Campinas, Alínea. 

18 03/12 Nova avaliação  

 

 

VI. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

- Aulas expositivas dialogadas.  

-Acolhimento grupal com troca de experiências 

- Debates e apresentações de convidados.  

- Discussão do Projeto de Estágio/intervenção. 

 

VII. AVALIAÇÃO  

A nota final será o somatório das seguintes notas:  

 

AVALIAÇÃO 1 (Peso 5)- Nota Seminário (70% da nota) e Discussão projeto de estágio/intervenção (30%) 

Critérios de avaliação desta atividade 

a) Manter os celulares desligados e usar com criteriosidade equipamentos eletrônicos. 

b) Cuidar uns dos outros do processo de aprendizagem (ouvindo, debatendo, sugerindo, instigando reflexões com 

base nos textos e na experiencia de estágio). 

c) Leitura dos textos recomendados para o dia do seminário. 

d) Participar da aula compartilhando experiência de estágios curriculares ou extracurriculares, projetos de 

extensão, PPOVI, etc.  

e) Permanecer em sala de aula. 

f) Domínio dos conceitos sobre o tema do seminário. 

g) Organização do conteúdo e clareza na comunicação oral.  

h) Participação em mínimo de 3 momentos de discussão do projeto de estágio/intervenção. 

http://www.gpec.ucdb.br/pssa/index.php/pssa/article/viewFile/63/103
http://www.gpec.ucdb.br/pssa/index.php/pssa/article/viewFile/63/103
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/impressos/folheto/04_1165_FL.pdf
http://dtr2001.saude.gov.br/editora/produtos/impressos/folheto/04_1165_FL.pdf


Obs: Caso o(a) aluno(a) estiver impedido(a) de comparecer aos momentos de discussão do projeto de 

estágio/intervenção, uma nova avaliação individual será marcada pela professora, após a justificativa de 

falta.  

 
 

 

AVALIAÇÃO 2 (Peso 5): - Nota do Projeto de Estágio/intervenção  (60% da nota) 

- Nota pela apresentação do projeto de estágio/intervenção (40% da nota) 

 

Critérios de avaliação desta atividade 

 

a) Objetividade, clareza e coerência na apresentação do projeto em sala (2,0).  

b) Elementos pré-textuais: Capa, contracapa, sumário (1,0);  

c) Elementos textuais: Introdução (princípios norteadores do projeto de estágio, definição do fenômeno 

psicológico escolhido para intervenção– 1,0); Objetivos /atividades (objetivos do estágio e da intervenção de 

acordo com o fenômeno psicológico escolhido – 1,0); Fundamentação teórica (conceitos principais do 

fenômeno psicológico e das intervenções que serão realizadas – 2,0); Método (público-alvo, participantes, 

instrumentos e procedimentos de intervenção, avaliação dos resultados e cronograma  – 2,5) 

d) Elementos pós-textuais: Referências Bibliográficas e anexos (0,5).   

 

Obs.: O projeto deve ser realizado individualmente e não deve ultrapassar 15 páginas - ao computarem-se 

os elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Deve ser entregue impresso, pois não serão aceitos 

projetos por e-mail e fora da data prevista, salvo com justificativa de falta (desconto de 0,5 por dia de 

atraso). 

 

VIII. 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.    

 

IX. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

Vide Materiais de Referência. 

Ao longo da disciplina, poderão ser incluídas outras referências (pelo professor e pelos alunos). 

 

 X. REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

Almeida, J. M. T de. (2010). Reflexões sobre a prática clínica em gestalt-terapia: possibilidades de acesso à 

experiência do cliente. Revista da abordagem gestáltica,  xvi(2): 217-221. 

Andrade, A. N. & Morato, H. T. P. (2004). Para uma dimensão ética da prática psicológica em instituições. 

Estudos de Psicologia, 9(2), 345-353. 

Campos, G. W.; Benevides de Barros, R. & Miranda de Castro,  A. (2004). Avaliação de política nacional de 

promoção da saúde. Ciência e Saúde Coletiva. 9 (3), 745-749. 

Chiaverini, D. H.; Gonçalves, D. A.; Ballester, D. A.; Tófoli, L. F.; Chazan, L. F.; Almeida, N. S.; Fortes, S. 

(2011). Guia Prático de Matriciamento em Saúde Mental. Brasília, DF: Ministério da Saúde / Centro de 

Estudos e Pesquisa em Saúde Coletiva, 236. 

Franco, T. B., Bueno, W. S. e Merhy, E. E.. (1999) "O acolhimento e os processos de trabalho em saúde: o caso de 

Betim, Minas Gerais, Brasil “User embracement” and the working process in health: Betim’s case, Minas 

Gerais, Brazil." Cad. saúde pública, 15 (2), 345-353. 1999. 

Guimarães, F. L. & Costa, L. F. (2003). Clinica psicológica do adolescente: do sistema à abordagem narrativista. 

Paidéia, ,12(24), 163-174. 

Jordão, A. (2008). Vínculos familiares na adolescência: nuances e vicissitudes na clínica psicanalítica com 

adolescentes. 

Lancetti, A. (2009). Clínica Peripatética. Hucitec, São Paulo. 

Luz, M. (2009). Complexidade do Campo da Saúde Coletiva: multidisciplinaridade, interdisciplinaridade, e 

transdisciplinaridade de saberes e práticas -- análise sócio-histórica de uma trajetória paradigmática. In: Saúde e 

Sociedade. 18 (2), 304-311, 2009. 



Luna, I. J. (2014). Sentidos da integralidade no fazer psicológico em saúde pública.  Revista Psicologia e Saúde, 6 

(2), 01-10. 

Moré, C. O. O. & Macedo, R. M. S. (2006). A Psicologia na comunidade: uma proposta de intervenção. Casa do 

Psicólogo. São Paulo. 

Rasera, E. & Martins, P. P. S. (2013).  Aproximações possíveis da terapia focada na solução aos contextos grupais. 

Psicologia: ciência e profissão, 33 (2), 318-335.  

Ribeiro,  D. P. de S. A.; Tachibana M. & Aiello-Vaisberg, T. M. J. (2008). A experiência emocional do estudante 

de psicologia frente à primeira entrevista clínica . Aletheia 28, 135-145. 

Rossi L. de; Gavião, A. C. D.; Lucia, M. C. S, de; Awada, S. B. (2004). Psicologia e emergências médicas: uma 

aproximação possível. Psicol. hosp., .2 (2). 

Schneider, D. R. (2011). Sartre e a Psicologia Clínica. Florianópolis: EDUFSC. 

Sei, M. B. & Sérgio, L. S. A (2008). O sintoma da criança e a dinâmica familiar: orientação de pais na psicoterapia 

infantil. Vínculo – Revista do NESME, 2 ( 5), 101-219. 

Tassinari,  M. A. (2003). Clínica psicológica da urgência: contribuições da abordagem centrada na Pessoa e da 

teoria do caos. Tese de Doutorado. Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. 

Teixeira, R. (2003). O acolhimento num serviço de saúde entendido como uma rede de conversações, In: 

Construção da Integralidade: cotidiano, saberes e práticas em saúde. Roseni Pinheiro e Ruben Araujo de Mattos 

(organizadores). IMS-UERJ/ABRASCO. Rio de Janeiro, 89-111] Disponível em: 

http://www.corposem.org/rizoma/acolhiconversa.htm 

Boeckeli, M. G; krug, J. S.; Lahm, C. R., Ritter, F.; Fontoura,  L. O. & Sohne, L. C. (2010). O papel do serviço-

escola na consolidação do projeto pedagógico do curso de psicologia. Psicologia: ensino & formação, 1(1), 41-

51. 

 

XI. ATENDIMENTO AOS/ÀS ESTUDANTES 

O horário de atendimento extraclasse deverá ser previamente agendado pelo email mottacibele@gmail.com ou 

diretamente com a professora ao término da aula. 

*Observação: O cronograma pode sofrer alterações pontuais durante o semestre letivo, com avisos 

prévios durante as aulas ministradas. 

 

 

http://www.corposem.org/rizoma/acolhiconversa.htm
mailto:mottacibele@gmail.com

