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PLANO DE ENSINO 

I. IDENTIFICAÇÃO 

Oferta para o curso: Psicologia  Semestre: 2021.2                        Turma: 06319 

Disciplina: PSI 7602 Método clínico Horas/aula semanais: 3               Horário: 509103 

PCC: NA.     Carga horária total (h/a): 54   CH: teórica: 54 h/a   prática: 0h/a 

Professoras: Carmen Leontina Ojeda Ocampo Moré                  e-mail: carmenloom@gmail.com 

                     Marina Menezes                                                          e-mail: menezesmarina@yahoo.com.br 

Pré-requisitos:  PSI 7304 – Atenção à Saúde II 

Equivalência: NA 

Tipo: Ob 

Estagiária docente: Amábille Inácio                                           e-mail: amabille_ni@hotmail.com 

Monitora: 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 e o surgimento da clínica psicológica 

▪ A psicologia clínica: identidade, fronteiras e interfaces 

▪ O que caracteriza o método clínico 

▪ O método clínico na intervenção: a entrevista 

▪ O método clínico na intervenção: o psicodiagnóstico 

▪ O método clínico e processo de tratamento em diferentes contextos 

▪ O método clínico na pesquisa 

▪ A clínica ampliada enquanto postura terapêutica 

 
IV. OBJETIVOS  

O aluno deverá: 

  

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

▪ Identificar os fundamentos do método clínico na  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. 
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V. CRONOGRAMA  

 

As atividades síncronas ocorrerão sempre às quintas-feiras, das 09:00 às 10:40- Sala Virtual no 

Moodle 

 

Semana  
Agenda 

prevista 
     Conteúdo 

      Referência Método/recurso 

1 

 
 

28/10 

Plano de Ensino e 

Moodle da 

disciplina 

 

 

Plano de Ensino e  

Moodle da disciplina 

(Moodle) 

- Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle (apresentação e 

discussão do Plano de Ensino e a 

avaliação da disciplina) 

(tempo previsto: 2h/a) 

 

Assíncrona: leitura do Plano de 

Ensino e consulta ao Moodle da 

Disciplina. 

(tempo previsto: 1h/a) 

 

2 04/11 

 

História da clínica 

e o surgimento da 

clínica psicológica 

 

 

Plano de Ensino e 

acordos 

pedagógicos 

 

Prof. Carmen e 

Prof. Marina 

 

 

 

 

 

Texto Base 1:  

Moreira, J. O., 

Romagnoli, R., & Neves, 

E. O. (2007). O 

Surgimento da clínica 

psicológica: Da prática 

curativa aos dispositivos 

de promoção da saúde. 

Psicologia Ciência e 

Profissão, 27(4), 608-

621.  

Texto Base 2:   

Dutra, E. (2004). 

Considerações sobre as 

significações da 

psicologia clínica na 

contemporaneidade. 

Estudos de Psicologia 

(Natal), 9(2), 381-387. 

Texto complementar: 

Sanjuán, L. D. (2011). 

Antecedentes del método 

clínico. Facultad de 

Psicología, Universidad 

Autónoma de México 

(UNAM). 

-  Leitura das referências indicadas 

 

- Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle (Introdução ao 

conceito de clínica a partir da 

percepção da turma - Mentímeter)  

(tempo previsto: 2h/a) 

 

- Assíncrona: Atividade individual 

de consolidação no Moodle, a 

partir dos Textos 1 e 2  

(tempo previsto: 1h/a) 

 

*registro de frequência das 1ª e 2ª 

semanas  

 

Disponibilização do conteúdo 

gravado da atividade síncrona no 

Moodle. 
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3 11/11 

 

 

 

 

 

História da 

clínica. A clínica 

médica e o 

surgimento da 

clínica 

Psicológica 

 

Prof. Carmen e 

Prof. Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto Básico 3: 

Sanjuán, L. D. (2011). 

Procidimiento y processo 

del método clínico: textos 

de apoyo didáctico. 

Facultad de Psicología, 

Universidad Autónoma 

de México (UNAM). 

 

Texto Básico 4: 

Schneider, D. R. (2011). 

Definições e delimitações 

da psicologia clínica. In 

D. R. Schneider. Sartre e 

a Psicologia Clínica. (pp. 

29 a 60). Florianópolis: 

EDUFSC. 

 

 

 

 

 

-  Leitura das referências indicadas 

 

- Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle: O surgimento da 

clínica psicológica no contexto e 

seus desafios atuais  Prof.ª 

Carmen Moré 

(apresentação de conteúdo, 

discussão e dúvidas a partir das 

reflexões da atividade assíncrona 

e/ou decorrentes da apresentação) 

(tempo previsto: 2h/a)  

 

- Assíncrona: Atividade individual 

de consolidação no Moodle, a 

partir dos Textos 3 e 4  

(tempo previsto: 1h/a) 

 

*registro de frequência da 3ª 

semana 

 

Disponibilização do conteúdo 

gravado da atividade síncrona no 

Moodle. 
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18/11 

 

A psicologia 

clínica: 

identidade, 

fronteiras, 

interfaces 

 

 

O que 

caracteriza o 

método clínico 

 

Prof. Carmen e 

Prof. Marina 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 5: 

Bleger, J., & Moraes, R. 

M. M. (1998). A 

entrevista Psicológica. In  

J. Bleger, & R. M. M. 

Moraes. Temas de 

psicologia: entrevista e 

grupos (pp. 1- 46). 2ª ed. 

São Paulo: Martins 

Fontes. 

 

Texto 6:  

Serafini, A. J. (2016). 

Entrevista psicológica no 

psicodiagnóstico. In C. S. 

Hutz et al. (Org.). 

Psicodiagnóstico (pp. 45-

51). Porto Alegre: 

Artmed. 

 

-  Leitura das referências indicadas 

 

- Assíncrona: Atividade individual 

de consolidação no Moodle, a 

partir dos Textos 3 e 4  

(tempo previsto: 3h/a) 

 

*registro de frequência da 4ª 

semana   
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Texto Complementar: 

Silva, M. A., & Bandeira, 

D. R. (2016). A 

entrevista de anamnese. 

In C. S. Hutz et al. 

(Org.). Psicodiagnóstico 

(pp. 52-67). Porto 

Alegre: Artmed. 

 

5 25/11 

O método clínico 

na intervenção: a 

entrevista  

 

Prof. Carmen e 

Prof. Marina 

 

 

Textos 7: 

Krug, J. S., Bandeira, D. 

R., & Trentini, C. M. 

(2016). Entrevista lúdica 

diagnóstica. In C. S. Hutz 

et al. (Org.). 

Psicodiagnóstico (pp. 73-

98). Porto Alegre: 

Artmed. 

  

Texto 8: 

Sinatolli, S. (2008). Era 

uma vez... na entrevista 

devolutiva. São Paulo: 

Casa do Psicólogo. 

 

 

Texto complementar: 

Silvares, E. F. M., & 

Gongora, M. A. N. 

(1998). Porque 

entrevistar pais e 

professores, além da 

criança encaminhada 

para atendimento 

psicológico. In E. F. M., 

& M. A. N. Psicologia 

clínica comportamental: 

a inserção da entrevista 

com adultos e crianças 

(pp. 93-120). 

 

-  Leitura das referências indicadas 

 

- Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle: Entrevista com 

adultos e suas singularidades - 

Prof.ª Carmen Moré 

 (apresentação de conteúdo, 

discussão e dúvidas a partir das 

reflexões da atividade assíncrona 

e/ou decorrentes da apresentação)  

(tempo previsto: 2h/a)  

 

- Assíncrona: Atividade individual 

de consolidação no Moodle, a 

partir dos Textos 7 e 8  

(tempo previsto: 1h/a) 

 

*registro de frequência da 5ª 

semana  

 

Disponibilização do conteúdo 

gravado da atividade síncrona no 

Moodle. 

 

 

6 

 

02/12 

O método clínico 

na intervenção: o 

psicodiagnóstico 

 

O método clínico e 

processo de 

tratamento em 

Texto 9: 

Krug, J. S., & Bandeira, 

D. R. (2016). Critérios de 

análise do brincar infantil 

na entrevista lúdica 

diagnóstica. In C. S. Hutz 

et al. (Org.). 

Psicodiagnóstico (pp. 

-  Leitura das referências indicadas 

 

- Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle: Psicodiagnóstico 

com crianças e adolescentes – 

Prof.ª Marina Menezes 

(apresentação de conteúdo, 

discussão e dúvidas a partir das 
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diferentes 

contextos 

 

Prof. Carmen e 

Prof. Marina 

 

211-229). Porto Alegre: 

Artmed. 

 

Texto 10: 

Macedo, M. C., Ribeiro, 

R. A., & Dias, R. R. 

(2018). Psicologia 

pediátrica: avaliação e 

intervenção. In M. N. 

Baptista et al. (Org.). 

Psicologia hospitalar: 

teoria, aplicações e 

casos clínicos. 3ª ed. (pp. 

159-180). 

 

 

reflexões da atividade assíncrona 

e/ou decorrentes da apresentação) 

(tempo previsto: 2h/a)  

 

- Assíncrona: Atividade individual 

de consolidação no Moodle, a 

partir dos Textos 9 e 10  

(tempo previsto: 1h/a) 

 

*registro de frequência da 6ª 

semana  

 

Disponibilização do conteúdo 

gravado da atividade síncrona no 

Moodle. 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O método clínico 

na intervenção: o 

psicodiagnóstico 

 

O método clínico e 

processo de 

tratamento em 

diferentes 

contextos 

 

Prof. Carmen e 

Prof. Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto 11: 

Barbosa, J. R. et al. 

(2021). Teleatendimento 

como ferramenta de 

apoio profissional: 

acolhimento e escuta 

emocional na pandemia 

COVID-19. Saúde 

Coletiva (Barueri), 

11(61), 4848–4863. 
https://doi.org/10.36489/

saudecoletiva.2021v11i6

1p4848-4863 

 

Texto 12: 

Gusso, G. (2021). 

Comunicação por meios 

virtuais. In M. Dohms, & 

G. Gusso (Org.). 

Comunicação clínica: 

aperfeiçoando os 

encontros em saúde.(pp. 

207-219). 

 

Textos complementares: 

1-Conselho Federal de 

Psicologia [CFP] (2018). 

Resolução CFP nº 

11/2018, que atualiza a 

Resolução CFP nº 

11/2012 sobre 

atendimento psicológico 

on-line e demais serviços 

-  Leitura das referências indicadas 

 

- Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle – Psicodiagnóstico 

infantil ambulatorial e hospitalar - 

Profa. Marina Menezes 

(apresentação de conteúdo, 

discussão e dúvidas a partir das 

reflexões da atividade assíncrona 

e/ou decorrentes da apresentação)  

(tempo previsto: 2h/a)  

 

- Assíncrona: Atividade individual 

de consolidação no Moodle, a 

partir dos Textos 11 e 12  

(tempo previsto: 1h/a) 

 

*registro de frequência da 7ª 

semana  

 

Disponibilização do conteúdo 

gravado da atividade síncrona no 

Moodle. 
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realizados por meios 

tecnológicos de 

comunicação a distância. 

 

2-Fundação Oswaldo 

Cruz [FIOCRUZ] (2020). 

Saúde mental e atenção 

psicossocial na 

pandemia de Covid-19: 

recomendações aos 

psicólogos para o 

atendimento online. 

Ministério da Saúde. Rio 

de Janeiro: FIOCRUZ. 

(texto digital disponível 

no Moodle). 

 

Distribuição dos 8 casos 

Para os Estudos de 

Caso em grupos 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

16/12 

O método clínico 

na intervenção: o 

psicodiagnóstico. 

 

 

O método clínico e 

processo de 

tratamento em 

diferentes 

contextos 

 

Prof. Carmen e 

Prof. Marina 

 

 

Texto 13: 

Remor, E. (2019). 

Avaliação psicológica 

em contextos de saúde e 

hospitalar. In C. S. Hutz 

et al. (Org.). Avaliação 

psicológica  nos 

contextos de saúde e 

hospitalar (pp. 13-26). 

Porto Alegre: Artmed. 

 

Texto 14: 

Wright, J., Brown, G. K., 

Thase, M. E., & Basco, 

M. R (2019). Avaliação e 

formulação. In: Wright, 

J., Brown, G. K., Thase, 

M. E., & Basco, M. R. 

Aprendendo a terapia 

cognitivo-

comportamental: um 

guia ilustrado. 2. ed. 

Artmed. 

 

Texto complementar: 

Knapp, P., & Beck, A. T. 

(2008). Fundamentos, 

modelos conceituais, 

- Assíncrona: Atividade individual 

de consolidação no Moodle, a 

partir dos Textos 11 e 12   + 

Avaliação da disciplina: etapa 

alunos 

 

(tempo previsto: 3h/a) 

 

 

*registro de frequência da 8ª 

semana  
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aplicações e pesquisa da 

terapia cognitiva. Rev 

Bras Psiquiatr.,30(Supl 

II):S54-64. 

 

 

 

 

 

 
RECESSO DE 

FÉRIAS 

 

 

   RECESSO DE FÉRIAS 

           JANEIRO 2022 

9 
03/02 

 

 

Psicodiagnostico 

Adulto clínico 

ambulatorial e 

hospitalar 

 

O método clínico e 

processo de 

tratamento em 

diferentes 

contextos 

 

Prof. Carmen e 

Prof. Marina 

 

 

 

Texto 15:  

Avellar, L. Z. (2009). A 

pesquisa em psicologia 

clínica: reflexões a partir 

da leitura da obra de 

Winnicott. Contextos 

Clínicos, 2(1), 11-17.  

 

Texto 16: 

Nery, M. P. & Costa, L. 

F. (2008). A pesquisa em 

psicologia clínica: do 

indivíduo ao grupo. 

Estudos de Psicologia, 

25(2), 241-250. 

 

Texto complementar: 

Silva, S.A., Herzberg, E., 

& Matos, L. A. L. 

(2015). Características da 

inserção da psicologia 

nas pesquisas clínico-

qualitativas: uma revisão. 

Boletim de Psicologia, 

65(142), 097-111. 

 

 

-  Leitura das referências indicadas 

(textos 13 e 14) 

 

- Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle: Psicodiagnóstico 

Adulto ambulatorial e 

hospitalar: Psicóloga e 

Mestranda Amábille 

(Esclarecimento das dúvidas e 

organização das Apresentações 

dos Estudos de Caso)  

(tempo previsto: 2h/a)  

 

 - Assíncrona: Atividade 

individual de consolidação no 

Moodle, a partir dos Textos 15 e 

16  

(tempo previsto: 1h/a) 

 

*registro de frequência da 9ª 

semana  

 

Disponibilização do conteúdo 

gravado da atividade síncrona no 

Moodle. 

 

10 10/02 

O método clínico 

na pesquisa 

 

Prof. Carmen e 

Prof. Marina 

 

 

 

 

 

 

Texto 17:  

Ribeiro, M. E; Goto, 

T.A.(2012) Psicologia no 

sistema único de 

assistência Social: 

uma experiência de 

clínica ampliada e 

Intervenção em crise 

Gerais: Revista 

Interinstitucional de 

Psicologia, 5(1),  184 -

194 

 

-  Leitura das referências indicadas 

 

- Síncrona: Webconferência – 

BBB Moodle: O método clínico 

na pesquisa: Prof.ª Marina 

Menezes + avaliação da disciplina 

(etapa estudantes e professoras)  

(tempo previsto: 2h/a)  

 - Assíncrona: Atividade 

individual de consolidação no 
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Texto 18:  

Ferreira Neto, J. L. 

(2008). Práticas 

transversalizadas da 

clínica em saúde mental. 
Psicologia: Reflexão e 

Crítica, 21(1), 110-118. 

 

 

Moodle, a partir dos Textos 17 e 

18  

(tempo previsto: 1h/a) 

 

*registro de frequência da 10ª 

semana   

 

Disponibilização do conteúdo 

gravado da atividade síncrona no 

Moodle. 

 

11 17/02 

A clínica ampliada 

enquanto postura 

terapêutica 

 

Prof. Carmen e 

Prof. Marina 

 

*Envio da Produção 

Textual. 

 

 *Elaboração da 

Apresentação em slides 

dos Estudos de Caso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Leitura das referências indicadas 

 
- Síncrona: Webconferência – 
BBB Moodle: Roda de 
conversa sobre a clínica 
ampliada enquanto postura 
terapêutica: Prof.ª Carmen 
Moré 

(tempo previsto: 2h/a)  

 

 - Assíncrona: Envio da Produção 

Textual sobre a análise do Estudo 

de Caso no Moodle até dia 23/02. 

Elaboração da Apresentação em 

slides do Estudo de Caso. 

(tempo previsto: 1h/a) 

 

*registro de frequência da 11ª 

semana  

 

Disponibilização do conteúdo 

gravado da atividade síncrona no 

Moodle. 

 

12 24/02 

 

O Método Clínico 

no contexto do 

Estudo de Caso em 

diferentes 

momentos do 

Ciclo Vital 

 

Prof. Carmen e 

Prof. Marina 

 

 

Apresentação e debate de 

dois Estudos de Caso 

 (Grupos 1 e 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Leitura das referências indicadas 

 

- Síncrona: 

Webconferência – BBB Moodle 

Debate dos Estudos de Caso 1 e 2 

(tempo previsto: 2h/a) 

 

- Assíncrona: 

Enviar pelo Fórum do Moodle um 

feedback sobre os Estudos de Caso 

1 e 2 apresentados em  24/02 

(tempo previsto: 2h/a) 
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Disponibilização do conteúdo 

gravado da atividade síncrona no 

Moodle 

 

*registro de frequência da 12ª 

semana  

  

13 03/03 

 

O Método Clínico 

no contexto do 

Estudo de Caso em 

diferentes 

momentos do 

Ciclo Vital 

 

Prof. Carmen e 

Prof. Marina 

 

Apresentação e debate de 

dois Estudos de Caso 

 (Grupos 3 e 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Leitura das referências indicadas 

 

- Síncrona: 

Webconferência – BBB Moodle 

Debate dos Estudos de Caso 3 e 4 

(tempo previsto: 2h/a) 

 

- Assíncrona: 

Enviar pelo Fórum do Moodle um 

feedback sobre os Estudos de Caso 

3 e 4 apresentados em  03/03 

(tempo previsto: 2h/a) 

 

Disponibilização do conteúdo 

gravado da atividade síncrona no 

Moodle 

 

*registro de frequência da 13ª 

semana  

 

14 10/03 

O Método Clínico 

no contexto do 

Estudo de Caso em 

diferentes 

momentos do 

Ciclo Vital 

 

Prof. Carmen e 

Prof. Marina 

 

Apresentação e debate de 

dois  Estudos de Caso 

 (grupos 5 e 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  Leitura das referências indicadas 

 

- Síncrona: 

Webconferência – BBB Moodle 

Debate dos Estudos de Caso 5 e 6 

(tempo previsto: 2h/a) 

 

- Assíncrona: 

Enviar pelo Fórum do Moodle um 

feedback sobre os Estudos de Caso 

5 e 6 apresentados em  10/03 

(tempo previsto: 2h/a) 

 

Disponibilização do conteúdo 

gravado da atividade síncrona no 

Moodle 

 

*registro de frequência da 14ª 

semana  

 



10 

*Plano de ensino adaptado, em caráter excepcional e transitório, para substituição de aulas 

presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a pandemia do novo coronavírus – COVID-19, 

em atenção às resoluções normativas nº 140/2020/CUn, nº149/CUn/2021, nº 6/2021/CUn, à portaria 

normativa nº. 405/2021/GR e ao Ofício Circular nº 003/2021/PROGRAD/SEAI de 20 de abril de 2021, 

que dispõem sobre as atividades de ensino não presenciais na UFSC. 

 

15 17/03 

O Método Clínico 

no contexto do 

Estudo de Caso em 

diferentes 

momentos do 

Ciclo Vital 

 

Prof. Carmen e 

Prof. Marina 

 

Apresentação e debate de 

dois Estudos de Caso 

 (Grupos 7 e 8) 

 

 

 

Encerramento da 

Disciplina 

 

 

 

 

 

-  Leitura das referências indicadas 

 

- Síncrona: 

Webconferência – BBB Moodle 

Debate dos Estudos de Caso 7 e 8 

(tempo previsto: 2h/a) 

 

- Assíncrona: 

Enviar pelo Fórum do Moodle um 

feedback sobre os Estudos de Caso 

7 e 8 apresentados em  17/03 

(tempo previsto: 4h/a) 

 

Disponibilização do conteúdo 

gravado da atividade síncrona no 

Moodle 

 

*registro de frequência da 15ª e 16ª 

semanas  

*Prazo máximo para incluir as 

atividades assíncronas em atraso 

no Moodle: 17/03/22 

 

16 24/03  

 

 

Nova avaliação 

 

 

 

 

 - Assíncrona: 

 

Produção Textual Temática (enviar 

pelo link Tarefa do Moodle até 

25/03) 

(tempo previsto: 3h/a) 

 

 

CH total: 54h/a 

Síncrona: 24 h/a 

Assíncrona: 30 h/a (GRAVADAS) 

 

 

VI. MÉTODOS E ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 

- Leitura dos textos base (obrigatórios)  

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

digitais síncronos e assíncronos pelas docentes e colegas discentes) 

- Estudos dirigidos (a partir de textos, conteúdos apresentados e/ou vídeos disponíveis online) 

- Produção de apresentações em PowerPoint (atividade elaborada pelos discentes a partir da análise dos 

Estudos de Caso indicados pelas professoras) e do roteiro para elaboração dos mesmos. 

 

Ferramentas de ensino remoto: 

- Webconferências (para discussão de conteúdos e temas previamente acordados, sessões de dúvidas, 

discussão, debates, orientações e esclarecimentos da Avaliação) (SÍNCRONO, com gravação e 

disponibilização; via BBB – Sala Virtual Moodle);  
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- Vídeos gravados (produzidos pelas professoras) ASSÍNCRONO 

- Fórum, Questionário e Tarefa (Moodle) ASSÍNCRONO 

Deverá ser utilizada a ferramenta Moodle como plataforma oficial. 

 

 

VII. AVALIAÇÃO 

Produção Textual + Apresentação em slides (em grupos):  

 

Parte 1: Produção Textual sobre a análise de um Estudo de Caso, elaborada em grupo (enviar pelo 

Moodle até 23/02/2022). Peso 6 

Parte 2: Elaboração de Apresentação em slides (que será apresentada em encontro síncrono por todos 

os integrantes do grupo) com duração de até 25 minutos, com base na Produção Textual do grupo (Parte 

1). Peso 4 

*Cada grupo deverá selecionar e enviar pelo Moodle 1 Texto base relacionado ao conteúdo do Estudo 

de Caso que será apresentado para a turma, para subsidiar os debates durante as apresentações síncronas 

(enviar o texto pelo Moodle até 23/02/2022).  

Obs: As apresentações e debates dos Estudos de Caso ocorrerão nos dias 24/02, 03/03, 10/03 e 

17/03/2022 (atividades síncronas). Os itens para a elaboração da Produção Textual e da Apresentação 

em PowerPoint, bem como dos critérios de avaliação serão disponibilizados pelas professoras no 

Moodle dia 28/10/2021. 

Nota Final = média feita a partir do somatório do resultado das Partes 1 e 2 da Avaliação.  

 

 

VIII. REGISTRO DE FREQUÊNCIA_________________________________________________ 

  

Critério para contabilização de frequência: aferida semanalmente por contato com o conteúdo, via 

resposta aos itens (Fórum, Questionário e Tarefa do Moodle) a cada conteúdo/semana, conforme 

detalhado no cronograma. As atividades assíncronas que servirão também para aferir a frequência, 

devem ser preferencialmente realizadas na semana prevista, mas excepcionalmente poderão ser 

realizadas retroativamente. O prazo máximo para a inclusão das atividades assíncronas em atraso no 

Moodle é até 17/03/2022. 

 

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.                          

Assíncrona: Produção textual (mínimo 15 páginas) de conteúdos da disciplina (5 temas), que serão 

sorteados pelas professoras com data limite para envio pelo Moodle até às 12:00 25/03/2022. 

 

 

 

X. BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

*textos digitais disponíveis no Moodle 
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Avellar, L. Z. (2009). A pesquisa em psicologia clínica: reflexões a partir da leitura da obra de 

Winnicott. Contextos Clínicos, 2(1), 11-17. (texto digital disponível no Moodle). 

Barbosa, J. R. et al. (2021). Teleatendimento como ferramenta de apoio profissional: acolhimento e 

escuta emocional na pandemia COVID-19. Saúde Coletiva (Barueri), 11(61), 4848–4863. 
https://doi.org/10.36489/saudecoletiva.2021v11i61p4848-4863. (texto digital disponível no 

Moodle). 

Bleger, J., & Moraes, R. M. M. (1998). A entrevista Psicológica. In  J. Bleger, & R. M. M. Moraes. 

Temas de psicologia: entrevista e grupos (pp. 1- 46). 2ª ed. São Paulo: Martins Fontes. (texto digital 

disponível no Moodle). 

Dutra, E. (2004). Considerações sobre as significações da psicologia clínica na contemporaneidade. 

Estudos de Psicologia (Natal), 9(2), 381-387. (texto digital disponível no Moodle). 
Gusso, G. (2021). Comunicação por meios virtuais. In M. Dohms, & G. Gusso (Org.). Comunicação 

clínica: aperfeiçoando os encontros em saúde.(pp. 207-219). (texto digital disponível no Moodle). 

Krug, J. S., & Bandeira, D. R. (2016). Critérios de análise do brincar infantil na entrevista lúdica 

diagnóstica. In C. S. Hutz et al. (Org.). Psicodiagnóstico (pp. 211-229). Porto Alegre: Artmed. (texto 

digital disponível no Moodle). 

Krug, J. S., Bandeira, D. R., & Trentini, C. M. (2016). Entrevista lúdica diagnóstica. In C. S. Hutz et 

al. (Org.). Psicodiagnóstico (pp. 73-98). Porto Alegre: Artmed. (texto digital disponível no Moodle). 

Macedo, M. C., Ribeiro, R. A., & Dias, R. R. (2018). Psicologia pediátrica: avaliação e intervenção. In 

M. N. Baptista et al. (Org.). Psicologia hospitalar: teoria, aplicações e casos clínicos. 3ª ed. (pp. 

159-180). (texto digital disponível no Moodle). 

Moreira, J. O., Romagnoli, R., & Neves, E. O. (2007). O Surgimento da clínica psicológica: Da prática 

curativa aos dispositivos de promoção da saúde. Psicologia Ciência e Profissão, 27(4), 608-621. 

(texto digital disponível no Moodle). 
Nery, M. P. & Costa, L. F. (2008). A pesquisa em psicologia clínica: do indivíduo ao grupo. Estudos 

de Psicologia, 25(2), 241-250. (texto digital disponível no Moodle). 

Remor, E. (2019). Avaliação psicológica em contextos de saúde e hospitalar. In C. S. Hutz et al. (Org.). 

Avaliação psicológica  nos contextos de saúde e hospitalar (pp. 13-26). Porto Alegre: Artmed. (texto 

digital disponível no Moodle). 

Sanjuán, L. D. (2011). Procidimiento y processo del método clínico: textos de apoyo didáctico. Facultad 

de Psicología, Universidad Autónoma de México (UNAM). (texto digital disponível no Moodle). 
Schneider, D. R. (2011). Definições e delimitações da psicologia clínica. In D. R. Schneider. Sartre e 

a Psicologia Clínica. (pp. 29 a 60). Florianópolis: EDUFSC. (texto digital disponível no 

Moodle). 
Serafini, A. J. (2016). Entrevista psicológica no psicodiagnóstico. In C. S. Hutz et al. (Org.). 

Psicodiagnóstico (pp. 45-51). Porto Alegre: Artmed. (texto digital disponível no Moodle). 

Sinatolli, S. (2008). Era uma vez... na entrevista devolutiva. São Paulo: Casa do Psicólogo. (texto digital 

disponível no Moodle). 

 

 

XI. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

*textos digitais disponíveis no Moodle 

 

Conselho Federal de Psicologia [CFP] (2018). Resolução CFP nº 11/2018, que atualiza a Resolução 

CFP nº 11/2012 sobre atendimento psicológico on-line e demais serviços realizados por meios 

tecnológicos de comunicação a distância. (texto digital disponível no Moodle). 

Fundação Oswaldo Cruz [FIOCRUZ] (2020). Saúde mental e atenção psicossocial na pandemia de 

Covid-19: recomendações aos psicólogos para o atendimento online. Ministério da Saúde. Rio de 
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Janeiro: FIOCRUZ. (texto digital disponível no Moodle). 

Sanjuán, L. D. (2011). Antecedentes del método clínico. Facultad de Psicología, Universidad Autónoma 

de México (UNAM). (texto digital disponível no Moodle). 

Silva, M. A., & Bandeira, D. R. (2016). A entrevista de anamnese. In C. S. Hutz et al. (Org.). 

Psicodiagnóstico (pp. 52-67). Porto Alegre: Artmed. (texto digital disponível no Moodle). 

Silva, S.A., Herzberg, E., & Matos, L. A. L. (2015). Características da inserção da psicologia nas 

pesquisas clínico-qualitativas: uma revisão. Boletim de Psicologia, 65(142), 097-111. (texto digital 

disponível no Moodle). 

Silvares, E. F. M., & Gongora, M. A. N. (1998). Porque entrevistar pais e professores, além da criança 

encaminhada para atendimento psicológico. In E. F. M., & M. A. N. Psicologia clínica 

comportamental: a inserção da entrevista com adultos e crianças (pp. 93-120). (texto digital 

disponível no Moodle). 

 

 

XII. ATENDIMENTO AOS/ÀS ESTUDANTES 

O atendimento será realizado pelas professoras e poderá ocorrer via e-mail ou vídeo chamada 

(preferencialmente às segundas-feiras das 16:30 as 18:30), com agendamento prévio por e-mail: 

carmenloom@gmail.com; menezesmarina@yahoo.com.br; amabille_ni@hotmail.com 

 

 

XIII. SEGURANÇA E ÉTICA NO AMBIENTE VIRTUAL ______________________________  

 

Visando a resguardar direitos e conferir maior segurança no ambiente virtual, conforme OFÍCIO 

CIRCULAR CONJUNTO Nº 003/2021/PROGRAD/SEAI, de 20/4/21: 

 a) Espera-se dos(as) discentes condutas adequadas ao contexto acadêmico. Atos que sejam contra: a 

integridade física e moral da pessoa; o patrimônio ético, científico, cultural, material e, inclusive o de 

informática; e o exercício das funções pedagógicas, científicas e administrativas, poderão acarretar 

abertura de processo disciplinar discente, nos termos da Resolução nº 017/CUn/97, que prevê como 

penalidades possíveis a advertência, a repreensão, a suspensão e a eliminação (desligamento da UFSC). 

 b) Devem ser observados os direitos de imagem tanto de docentes, quanto de discentes, sendo vedado 

disponibilizar, por quaisquer meios digitais ou físicos, os dados, a imagem e a voz de colegas e do(a) 

professor(a), sem autorização específica para a finalidade pretendida e/ou para qualquer finalidade 

estranha à atividade de ensino, sob pena de responder administrativa e judicialmente. 

 c) Todos os materiais disponibilizados no ambiente virtual de ensino/aprendizagem são exclusivamente 

para fins didáticos, sendo vedada a sua utilização para qualquer outra finalidade, sob pena de responder 

administrativa e judicialmente. 

 d) Somente poderão ser gravadas pelos discentes as atividades síncronas propostas mediante 

concordância prévia dos docentes e colegas, sob pena de responder administrativa e judicialmente. 

e) A gravação das aulas síncronas pelo(a) docente deve ser informada aos discentes, devendo ser 

respeitada a sua liberdade quanto à exposição da imagem e da voz. 

 f) A liberdade de escolha de exposição da imagem e da voz não isenta o(a) discente de realizar as 

atividades avaliativas originalmente propostas ou alternativas, devidamente especificadas no plano de 

ensino. 

g) Os materiais disponibilizados no ambiente virtual possuem licenças de uso e distribuição específicas, 

a depender de cada situação, sendo vedada a distribuição do material cuja licença não o permita, ou sem 

a autorização prévia dos(as) professores(as) para o material de sua autoria. 

 

 

XIV. SOBRE DIREITO AUTORAL E DE IMAGEM ___________________________________  
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1-Respeite o material produzido pelo seu professor. Se utilizar, referencie. Não faça cópia e divulgação 

não autorizada.  

Sobre conteúdos gravados: além de direitos autorais, podem envolver o direito de imagem tanto do 

professor quanto dos discentes envolvidos. O uso da imagem exige autorização da pessoa envolvida. 

Videoaulas e/ou gravações serão produzidas especificamente para essa disciplina/turma, para utilização 

na plataforma Moodle. 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. 

 

 

 

 


