
Curso de Psicologia - UFPR 
 
Orientações para matrícula 2018/2º semestre: 
 

1. Disciplina CE009 - Introdução à Estatística: em virtude da Reformulação Curricular           
foram abertas duas turmas extra no segundo semestre de 2018 para atender            
exclusivamente aos estudantes do 4º período que ainda não cursaram a disciplina, e             
aos formandos e jubilandos. Por esta razão não está disponível para solicitação de             
matrícula no Portal do Aluno. 
A solicitação de matrícula nesta disciplina poderá ser feita:  

1. por e-mail, devendo constar o Código, o Nome da disciplina e a Turma na              
qual deverá ser realizada a matrícula, o nome completo e o GRR do             
estudante. Enviar para coorpsic@ufpr.br ou coorpsic@gmail.com no período        
de solicitação de matrícula - 25/06 a 18/07/2018. 

2. no ajuste de matrícula - preencher a solicitação de ajuste de matrícula e             
entregar na Secretaria da Coordenação no período de 26/07 e 03/08/2018.  

 
2. Disciplina HP336 - Estágio Básico III - Solicitar matrícula no Portal do Aluno. 

 
Breve descritivo das atividades que serão propostas pelos professores: 

● Adriano: Objetivos: Propiciar reflexões críticas sobre o campo da Clínica e           
das Psicoterapias 
Objetivos Específicos:  

○ Delimitar uma propedêutica ao campo da Clínica e das Psicoterapias 
○ Realizar uma fenomenologia do processo psicoterápico 
○ Delimitar o campo de ação clínico, privilegiando o ”lugar” da          

existência 
○ Definir o campo da clínica para além da técnica: o lugar e o fazer da               

clínica 
Programa: 

1. Problematizando a Psicoterapia, para além da Técnica 
2. Fazer Clínico, Fazer Psicoterápico 
3. O Campo das Psicoterapias: O Dilema da Subjetividade, entre o          

Individual e o Social 
3.1. Ensaio sobre a Cegueira de Édipo: Sobre psicoterapia, política         

e conhecimento 
3.2. Sentidos Subjetivos, Linguagem e Sujeito: Implicações      

Epistemológicas para a Psicoterapia 
3.3. Reflexões sobre o Campo das Psicoterapias: Do       

esquecimento aos desafios contemporâneos 
3.4.  Desnaturalizando o Fim Social da Psicologia Clínica 
3.5. Psicoterapia e Pesquisa; Desafios para os Próximos 10 anos         

no Brasil 
3.6. Psicoterapia: O percurso histórico por uma formação sem        

regulamentação 
3.7. Psicoterapias: Valoração e Avaliação 
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3.8. Psicoterapia e Clínica Ampliada 
4. Um Estudo de Psicoterapia Existencial 

 
● Ana Paula de Pereira: Os alunos são divididos em duplas e cada um fará              

um atendimento de 4 sessões no CPA para elaborar um diagnóstico e            
realizar encaminhamento. O foco e o atendimento breve são os principais           
conceitos estudados com ênfase na abordagem fenomenológico-existencial. 

● Ana Paula Viezzer: 
● Amer: Avaliação neuropsicológica: seleção de casos, entrevista, aplicação        

de testes psicológicos, devolutiva e elaboração de relatórios/laudos. 
● Graziela: Realizar, em instituição pública de ensino, levantamento de         

demandas, elaboração de plano de intervenção e estudo de casos, com base            
na Psicologia Histórico-Cultural. Acompanhar intervenção em curso e outras         
atividades pertinentes nos locais de estágio (Colégio Leôncio Corrêa e          
CMAEE/Sítio Cercado). Elaborar relatório das atividades.  

● Jocelaine: Objetivos: 
○ Formular casos clínicos em Análise do Comportamento. 
○ Estabelecer contatos iniciais com clientes, conforme noções       

profissionais em Psicologia e na análise do comportamento. 
○ Identificar diferentes graus de severidade de riscos de suicídio e de           

outros danos nos casos clínicos em atendimento. 
○ Decidir pela adoção de protocolos para intervenções de urgência nos          

casos clínicos, como, por exemplo, identificar serviços, locais e         
profissionais para encaminhamento de clientes, envolver familiares,       
escolas etc.  

Atividades a serem desenvolvidas: 
○ Auxiliar atendimentos clínicos em Análise do Comportamento       

oferecidos no Estágio Profissional em Saúde II na modalidade         
individual e no Projeto de Extensão Universitária Comportamentos        
Interpessoais, na modalidade de grupo. 

○ Acompanhar os atendimentos de casos clínicos no CPA, por meio do           
comparecimento às supervisões e, eventualmente, às sessões. 

○ Desenvolver entrevista clínica inicial em situação de role-playing. 
○ Participar de Seminários oferecidos pelo CPA referentes a temas da          

clínica. 
○ Elaborar formulação de caso clínico em Análise do Comportamento         

na Clínica. 
○ Elaborar relatório de caso clínico conforme diretrizes do Conselho         

Federal de Psicologia. 
○ Apresentar a conceituação de um caso clínico em um colóquio ao           

final do semestre. 
● Márcio: Conhecer instituição sindical, prisional, cooperativa ou movimento        

social e desenvolver ações voltadas à construção de uma proposta de           
intervenção. A prática ocorrerá a partir da pesquisa participante e na           
perspectiva de Vigotski 



● Melissa: Desenvolver estudos de caso a partir da realização de entrevistas e            
análise de prontuário, com base na Psicologia Histórico-Cultural.        
Acompanhar os acolhimentos e outras atividades pertinentes junto à equipe          
de um serviço de saúde da Rede de Atenção Psicossocial. Elaborar relatório            
das atividades. 

● Maurício/Nadja/Rosane: O Laboratório de Psicanálise apresenta como       
proposta de trabalho para a Disciplina Estágio Básico III: 
- Proposição dos fundamentos teóricos e epistemológicos que sustentam o          
pensamento clínico psicanalítico. Por meio do estudo sistemático de casos          
provenientes da literatura analítica clássica e contemporânea, o estágio visa          
promover ampla discussão sobre a condução clínica sustentada sobre a          
especificidade que rege seu método e funda seu rigor ético. 
Os horários reservados para os encontros semanais de seus respectivos          
grupos serão: 

- Prof. Nadja – toda quinta, das 13:30 às 15:30. 
- Prof. Mauricio – toda quarta, das 15 :30 às 17:30. 
- Prof. Rosane – toda sexta, das 13:30 às 15:30 

 
 


