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TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL – SPA 
 
SUPERVISOR: Profª. Alessandra Pereira Lopes – CRP: 05/44267 

Psicóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Neuropsicóloga pelo Conselho 
Federal de Psicologia (CFP) e Terapeuta Cognitivo-comportamental certificada pela Federação 
Brasileira de Terapias Cognitivas (FBTC). Mestre em Saúde Mental pelo Instituto de Psiquiatria da 
UFRJ. Associada da Sociedade Brasileira de Neuropsicologia (SBNp), Associação de Terapias 
Cognitivas do Estado do Rio de Janeiro (ATC-Rio) e Federação Brasileira de Terapias Cognitivas 
(FBTC). Professora e supervisora de Psicoterapia Cognitivo- comportamental na graduação em 
Psicologia da FAMATH 
 
HORÁRIO SUPERVISÃO: 
 
Quinta-feira: 16:00 às 18:30h 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo Geral: Proporcionar que o estagiário desenvolva habilidades teóricas e terapêuticas, 
para que possa atuar no mercado de trabalho, dando suporte aos que buscam atendimento, 
através da Terapia Cognitivo-comportamental (TCC). 
 
Objetivos Específicos:  
 

• Oferecer ao estagiário uma compreensão sobre a importância da prática clínica. 
• Capacitar o estagiário para seu primeiro atendimento clínico – primeira entrevista. 
• Buscar fazer com que o estagiário desenvolva o interesse pelo aprimoramento teórico e 

técnico de sua área. 
• Capacitar o aluno a aplicar técnicas psicoterapêuticas, realizar diagnósticos e tratamentos 

em terapia cognitivo-comportamental. 
• Aprofundar e aprimorar as habilidades e conhecimentos na terapia cognitivo-

comportamental. 
• Capacitar o estagiário a uma escuta e aliança terapêutica, para que atuação clínica. 
• Desenvolver autonomia do estagiário para atendimentos psicoterapêuticos. 
 

 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 

• Habilidades de conceituação cognitiva;  
• Processos interpessoais necessários para a formação e manutenção de uma relação 

terapêutica colaborativa;  
• Ministrar uma variedade de procedimentos clínicos, e protocolos de tratamento que 

especificam como e quando utilizar procedimentos para problemas específicos. 
 
Para que isso ocorra são de grande importância para a preparação do futuro psicoterapeuta: 
(a) os aspectos teóricos que correspondem ao modelo teórico cognitivo-comportamental; 



 

(b) diagnóstico, modelo cognitivo-comportamental do transtorno e tratamento; 
(c) as habilidades interpessoais, que serão os elementos chaves para relação estabelecida entre 

cliente e terapeuta e para o sucesso do tratamento. 
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 

• Leitura sobre a abordagem terapêutica cognitivo-comportamental e debates de textos 
semanalmente ao final de cada encontro de supervisão (os textos serão previamente 
combinados). 

• Autoadministração de técnicas cognitivas e comportamentais para apropriação das 
ferramentas terapêuticas por parte do estagiário para com o domínio da estratégia 
administrar com propriedade no paciente. 

• Supervisão clínica, buscando esclarecer aspectos teóricos e capacitando o estagiário para 
o mercado de trabalho. 

• Apresentação de casos clínicos e discussão dos casos. 
• Incentivo para que o aluno produza artigos científicos e apresentações acadêmicas. 
 
 

 
 

PSICANÁLISE COM CRIANCA, ADOLESCENTE E ADULTO – SPA 
 
SUPERVISORA: Profª. Ana Lúcia C. Garcia de Freitas – CRP: 05/3660 
 
Graduação – Formação de Psicólogo pela UFRJ. Pós-Gradução/Formação de Psicólogos em 
Assistência Psiquiátrica pelo Instituto de Psiquiatria-UFRJ. Mestre em Psicologia Clínica pela 
PUC-Rio. Psicóloga Escolar no Colégio Gaylussac, em Niterói. Psicanalista: atendimento 
adultos/adolescentes /crianças. Professora da FAMATH nas disciplinas Psicologia Escolar, Clínica 
Psicanalítica e Clínica lacaniana. 
 
HORÁRIO SUPERVISÃO:  
 
Sexta-feira: 11:30 às 13:10h 
 
Objetivo Geral: Possibilitar ao estagiário do curso de Psicologia, matriculado a partir do oitavo 
período, a experiência clínica através das entrevistas de acolhimento e atendimento 
psicoterapêutico com crianças, adolescentes e adultos, à luz dos preceitos teóricos-clínicos da 
psicanálise. 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Propiciar ao estagiário o exercício da escuta e manejo clínico através do trabalho de 
supervisão dos relatos de casos atendidos pelo grupo. 

• Promover a articulação teórica dos principais conceitos que norteiam a experiência da 
psicanálise, com as discussões clínicas dos casos em atendimento pelos estagiários. 



 

• Desenvolver o exercício da pesquisa teórico-clínico através de textos de psicanálise e de 
casos clínicos publicados, filmes, literatura etc. 

 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 
A habilidade essencial está sustentada pelo desejo e interesse do aluno pela psicanálise.     
O desejo da experiência clínica, o exercício da mesma pode permitir ao estagiário construir um 
saber acerca deste lugar que a transferência o coloca e assim, recolher aprendizagens que 
contribuirão para sua formação profissional.   
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 

• Relato e discussão dos casos clínicos em atendimento pelo grupo de estagiários. O 
estagiário que apresenta o caso deve trazê-lo em forma de relatório. Há um rodízio de 
apresentação. 

• São indicados textos a partir da discussão do caso clínico e a apresentação do texto fica 
sob a responsabilidade dos estagiários indicados. 

• Leitura e discussão de casos clínicos publicados. 
  
 

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL – SPA 
 
SUPERVISOR: Profª. Betania Marques Dutra – CRP: 05/21499 

Psicóloga Clínica; Psicóloga Clínica certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas; 
Coordenadora do Núcleo de Práticas em TCC; Professora, supervisora e orientadora de 
graduação da Faculdade Salesiana Maria Auxiliadora e Faculdades Integradas Maria Thereza 
(FAMATH); Professora da pós-graduação Universidade Cândido Mendes e Universidade Celso 
Lisboa; Mestre em psicologia pela Universidade Salgado de Oliveira; Formação em Terapia 
Cognitivo Comportamental pelo CPAF-RJ; Especialista em Neuropsicologia pela Santa Casa de 
Misericórdia do Rio de Janeiro e em Psicopedagogia pela Faculdade de Filosofia de Campos; 
Graduação, Bacharel e Licenciatura em psicologia pela Universidade Gama Filho. 
 
HORÁRIO SUPERVISÃO: 
 
Quinta-feira: 16:20 às 18:00h 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo Geral: Proporcionar que o estagiário desenvolva habilidades teóricas e terapêuticas, 
para que possa atuar no mercado de trabalho, dando suporte aos que buscam atendimento. 
 
Objetivos Específicos:  
 

• Oferecer ao estagiário uma compreensão sobre a importância da prática clínica; 
• Capacitar o estagiário para seu primeiro atendimento clínico – primeira entrevista; 



 

• Buscar fazer com que o estagiário desenvolva o interesse pelo aprimoramento teórico e 
técnico de sua área; 

• Capacitar o aluno a aplicar técnicas terapêuticas, realizar diagnósticos e tratamentos em 
sua área clínica; 

• Capacitar o estagiário a uma escuta terapêutica ótima, para que ele possa atuar 
clinicamente; 

 
 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 
1) habilidades de conceituação; 2) processos interpessoais necessários para a formação e 
manutenção de uma relação terapêutica colaborativa; 3) ministrar uma variedade de 
procedimentos clínicos, e protocolos de tratamento que especificam como e quando utilizar 
procedimentos particulares para problemas específicos; 4) uma relação terapêutica positiva que 
inclui fatores específicos como calor humano; empatia; genuinidade; confiança; rapport; 
transferência e contratransferência. 
 
Para que isso ocorra são de grande importância para a preparação do futuro psicoterapeuta: 
(a) os aspectos teóricos que correspondem ao modelo teórico cognitivo-comportamental;  
(b) diagnóstico, modelo cognitivo-comportamental do transtorno e tratamento;  
(c) as habilidades interpessoais, que serão os elementos chaves para relação estabelecida entre 

cliente e terapeuta e para o sucesso do tratamento. 
 
A supervisão deve ser capaz de promover aprendizagem, uma vez que é um processo educativo 
que capacita o estagiário a trabalhar com as diferenças, de maneira ética, e neutra. O aluno deve 
aprender a lidar com as variações culturais e pessoais do cliente e não o julgar. Quanto ao 
supervisor, ele deve instruir o aluno para desenvolver tais habilidades terapêuticas e estimular a 
formação de suas próprias competências. 
 
Serão apresentados os procedimentos habituais ao longo das sessões em TCC, o formato ou 
modalidades de organização das sessões de TCC e a estrutura de cada sessão em si, bem como 
considerações sobre o grau e profundidade da formação ajustados à complexidade de situações 
terapêuticas. Assim, o supervisado será capacitado para realizar o atendimento clínico individual 
com crianças, adolescentes, adultos, casais e orientação a pais. 
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 

• Leitura sobre e Abordagem Terapêutica Cognitivo-Comportamental e debates de textos; 
• Supervisão Clínica, buscando esclarecer aspectos teóricos e capacitando o estagiário 

para o mercado de trabalho; 
• Apresentação de casos clínicos e discussão dos casos; 
• Incentivo para que o aluno produza artigos científicos. 

 
 



 

 
 

PSICOTERAPIA REICHIANA – SPA 
 
SUPERVISORA: Profª. Camila Araújo Alves – CRP: 05/47038 
 
Psicóloga Clínica, graduada pela Universidade Federal Fluminense; Especialista em Terapia 
Corporal Reichiana; Especialista em Massagem Biodinâmica; Mestre em Psicologia Social pela 
Universidade Federal Fluminense; Professora Assistente na graduação de Psicologia das 
Faculdades Integradas Maria Thereza – FAMATH; Coordenadora Pedagógica do Programa 
Educativo do Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB. 
 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO: 
 
Segunda-feira: 16:20 às 18:00h 
 
OBJETIVOS:  
 
Objetivo Geral: Proporcionar que o estagiário desenvolva habilidades teóricas e terapêuticas, 
para que possa atuar no mercado de trabalho, dando suporte aos que buscam atendimento. 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Oferecer ao estagiário uma compreensão sobre a importância da prática clínica; 
• Capacitar o estagiário para seu primeiro atendimento clínico – primeira entrevista; 
• Buscar fazer com que o estagiário desenvolva o interesse pelo aprimoramento teórico e 

técnico de sua área; 
• Capacitar o aluno a aplicar técnicas terapêuticas, realizar diagnósticos e tratamentos em 

sua área clínica; 
• Capacitar o estagiário a uma escuta terapêutica, para que ele possa atuar clinicamente; 
• Capacitar o estagiário para atuar clinicamente com técnicas corporais 
• Capacitar o estagiário para perceber o desenvolvimento do ser humano de modo integral, 

articulando emoções, psiquismo e corpo num mesmo processo de intervenção. 
 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 
No que diz respeito ao atendimento clínico, em Psicologia, algumas habilidades específicas são 
fundamentais ao terapeuta, como a escuta, compreensão, empatia e a disponibilidade de 
enfrentar a si mesmo. O estagiário deve, então, ser preparado para perceber e compreender as 
dificuldades do paciente, buscando ajudá-lo a minimizá-la ou, até mesmo, saná-la. 

Para que isso ocorra são de grande importância para a preparação do futuro psicoterapeuta: 
 
• os aspectos teóricos que correspondem ao modelo teórico utilizado; 
• os procedimentos terapêuticos e modelos metodológicos; 
• as habilidades interpessoais, que serão os elementos chaves para relação estabelecida 

entre paciente e terapeuta e para o sucesso do tratamento. 



 

 
A supervisão deve ser capaz de promover aprendizagem, uma vez que é um processo educativo 
que capacita o estagiário a trabalhar com as diferenças, de maneira ética, respeitando a distância 
entre a experiência do paciente e a sua própria experiência. O aluno deve aprender a lidar com as 
variações culturais e pessoais do paciente e não julgá-lo. Quanto ao supervisor, ele deve instruir o 
aluno para desenvolver tais habilidades terapêuticas e estimular a formação de suas próprias 
competências. 
 
No decorrer do estágio, o aluno será capacitado para realizar o atendimento clínico individual com 
adolescentes e adultos, casais e família.  
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 

 
• Leitura sobre a abordagem terapêutica e debates de textos; 
• Supervisão clínica, buscando esclarecer aspectos teóricos e capacitando o estagiário 

para o mercado de trabalho; 
• Apresentação de casos clínicos e discussão dos casos; 
• Experimentações corporais. 

 
 

PSICOTERAPIA JUNGUIANA COM ADULTO – SPA 
 
SUPERVISORA: Profª. Carla Maria Portella Dias Bezerra – CRP: 05/17363 
 
Psicóloga. Analista Junguiana. Membro da SBPARJ e da IAAP.  Profª do curso de Especialização 
e Psicologia Junguiana da UVA-RJ. Profª do curso de Graduação em Psicologia da FAMATH nas  
disciplinas Psicoterapia Corporal e Psicologia Junguiana. Mestre em Teoria da Personalidade pela 
UFRJ. Psicóloga do Município do RJ – CAPS álcool e drogas – Mané Garrincha. Especialista em 
Terapia de casais e Terapia de Família. 
 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO:  
 
Quarta-feira: 16:00 às 18:00h 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo Geral: Capacitar o aluno para o atendimento clínico em Psicoterapia Junguiana, 
habilitando-o através de recursos teóricos e práticos. 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Introduzir o pensamento da Psicologia Analítica de C.G. Jung, ressaltando os principais 
conceitos norteadores dessa prática. 

• Promover o desenvolvimento de uma postura ética frente ao paciente. 
• Construir um conhecimento pautado na teoria e prática, visando a formação de um 

profissional habilitado dentro da perspectiva da Psicologia Analítica de C.G. Jung. 



 

 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 
Quanto ao atendimento clínico, algumas habilidades específicas são esperadas do terapeuta: a 
escuta analítica, a empatia diante dessa escuta e a possibilidade do terapeuta perceber que o 
processo na psicoterapia junguiana funciona a dois, ou seja, cada paciente é um convite a uma 
transformação onde ambos estão inseridos. A partir dessa possibilidade, a importância da auto 
análise é ressaltada como sendo uma forma do próprio terapeuta estar também em contato com 
seus processos internos. 
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 

• Discussão de textos sugeridos. 
• Supervisão semanal dos casos atendidos pelos alunos. 
• Aplicação de técnicas individuais e grupais quando necessárias. 

 
 

PSICOTERAPIA PSICANALITICA ADOLESCENTE E ADULTO – SPA 
 
SUPERVISORA: Profª. Gabriela Bastos Soares – CRP: 05/21376 
 
Graduação – Bacharelado e Formação de Psicólogo - UFPE. Mestre em Saúde Coletiva – 
IMS/UERJ. Doutora em Saúde Coletiva – IMS/UERJ. Psicóloga Clínica.  
 
HORÁRIO SUPERVISÃO:  
 
Terça-feira: 16:00 às 18:30h 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo Geral: Supervisionar os estagiários para atendimento psicoterapêutico com 
adolescentes e adultos a partir dos referenciais teóricos e clínicos da psicanálise. 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Propiciar a experiência de atuação na clínica e a reflexão sobre a prática do psicólogo.  
• Discutir os casos clínicos acompanhados pelos estagiários e casos clínicos publicados.  
• Articular a teoria e prática da psicanálise para uma intervenção do futuro psicólogo 

respaldada nesse referencial teórico.  
• Estimular a pesquisa sobre temas da clínica psicológica na contemporaneidade e os 

reflexos destes na prática do psicólogo. 
• Sublinhar a importância da ética como fundamento da prática clínica.  

 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 



 

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Psicologia, o ESTÁGIO profissional nesta perspectiva 
deve garantir o domínio básico de conhecimentos e a aplicação no contexto da clínica psicológica 
das seguintes competências: 
 

• Analisar o campo de atuação profissional e seus desafios contemporâneos; 
• Avaliar fenômenos humanos de ordem cognitiva, comportamental e afetiva, em diferentes 

contextos; 
• Atuar inter e multiprofissionalmente, sempre que a compreensão dos processos e 

fenômenos envolvidos assim o recomendar; 
• Relacionar-se com o outro de modo a propiciar o desenvolvimento de vínculos 

interpessoais requeridos na sua atuação profissional; 
• Atuar, profissionalmente, em diferentes níveis de ação, de caráter preventivo ou 

terapêutico, considerando as características das situações e dos problemas específicos 
com os quais se depara; 

• Realizar psicoterapia; 
• Saber buscar e usar o conhecimento científico necessário a atuação profissional, assim 

como gerar conhecimento a partir da prática profissional.  
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 

• Relato e discussão dos casos clínicos em atendimento pelo grupo de estagiários. 
• Leitura e discussão de textos sobre os temas definidos para fundamentação teórica do 

estágio.  
• Leitura e discussão de casos clínicos publicados e de filmes. 

 
 
 

PSICOTERAPIA FENOMENOLÓGICA - EXISTENCIAL – SPA 
 

SUPERVISOR: Profª. Giovana Fagundes Luczinski – CRP: 05/36415 
 
Graduada em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais (2002). Mestre em Psicologia 
Clínica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2005). Doutora em Psicologia Social 
pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professora Assistente das Faculdades Integradas 
Maria Thereza. Psicoterapeuta e Orientadora Profissional. Tem experiência nas áreas de 
Psicologia Clínica, Plantão Psicológico, Trabalho e Psicologia. 

 
 
 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO:  
 
Sexta-feira: 16:20 às 18:00h 
 
OBJETIVOS: 
 
 



 

 
Objetivos Específicos:  
 

• Explicitar e aprofundar a visão de Homem e a concepção de realidade do aluno, de forma 
que este seja capaz de ampliar sua compreensão dos fenômenos psíquicos e das 
intervenções relativas este campo; 

• Trabalhar no sentido de promover um olhar multifacetado e interdisciplinar para as 
questões levadas pelos pacientes, de forma a não reduzi-las ao âmbito psíquico, mas 
descortinando suas relações com o contexto sociocultural;  

• Contribuir para a capacidade do estagiário, não apenas de intervir, mas de sistematizar 
sua experiência de forma a gerar conhecimentos para si e para o grupo de supervisão;  

• Fomentar uma postura crítica e investigativa, a partir das habilidades de observar, narrar 
e compreender os fenômenos a partir do referencial teórico-metodológico adotado no 
estágio.  

 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO:  
 

• Exercício da atitude fenomenológica, que consiste em um conjunto de preceitos 
postulados por Husserl para desenvolver uma escuta com qualidade e rigor; 

• Desenvolvimento de uma escuta terapêutica e de intervenções alinhadas com a proposta 
da abordagem;  

• Responsabilidade, postura ética e autonomia; 
• Investimento constante em leituras e formação; 
  

METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
  

• Relato e discussão de casos clínicos no grupo de estagiários; 
• Discussão dos textos auxiliares indicados;    
• Que o discente seja capaz de compreender o ser humano como multifacetado e sempre 

situado;    
 
 
 

PSICANÁLISE – SPA 
 

 
 

SUPERVISOR: Prof°. Lélio Fernando Martins – CRP: 05/13678 
 
Doutor em Psicologia Social pela UERJ; Mestre em Psicologia pela PUC; Especialista em 
Psicologia Clínica (título concedido pelo CFP). Psicólogo e Licenciado em Psicologia pela UFF. 
Psicólogo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (desde 2000); Psicólogo do Hospital 
Psiquiátrico de Jurujuba (de 1991 a 1995) e do Hospital Estadual Carlos Chagas (de 1995 a 
2000). Atividade clínica em consultório particular (desde 1988). 
 
 



 

HORÁRIO DE SUPERVISÃO: 
 
Sábado: 08:00 às 09:50h 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo Geral: Facultar ao aluno tomar contato, seja em caráter introdutório, seja como uma 
continuidade a experiências anteriores de estágio, com a situação de atendimento clínico. 
 
Objetivos Específicos:  
 

• Possibilitar, por meio da leitura e discussão de textos do campo psicanalítico, que o aluno 
sustente sua atuação como terapeuta a partir de conceitos da clínica; 

• Promover, através das discussões de casos durante as supervisões, a necessária 
articulação entre teoria e prática. 

 
 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 
As habilidade e competências mais significativas relacionadas a este estágio consistem naquelas 
que possibilitem ao aluno realizar intervenções clínicas a partir do referencial teórico psicanalítico. 
Para tanto, é imprescindível o recurso do instrumento fundamental da clínica psicanalítica, que é a 
escuta do desejo do analisando, habilidade cujo aprimoramento será buscado ao longo da 
realização do estágio.  
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 
As supervisões acontecerão em encontros semanais, ao longo dos quais uma parte do tempo será 
reservada à discussão de casos clínicos trazidos pelos estagiários a partir dos relatos de seus 
atendimentos, e outra à discussão de textos previamente indicados e lidos. 
 
Os estagiários vinculados a este projeto de estágio atenderão – individual e indistintamente – a 
crianças, adolescentes e adultos. 

 
 
 
 

TERAPIA CENTRADA NA PESSOA COM CRIANCAS, ADOLESCENTES E ADULTOS – SPA 
 
 
SUPERVISORA: Profª. Maria Lúcia Duarte Geloski – CRP: 05/3899 
 
Mestre em Psicologia. Especialista em Psicologia Clínica. Especialista em Psicologia Aplicada ao 
Atleta de Alto Rendimento. Especialista em Dinâmica de Grupo. Especialista em Arteterapia (em 
formação). 



 

 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO: 
 
Quinta-feira: 11:30 às 13:10h 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo Geral: Propiciar ao aluno estagiário a possibilidade de entrar em contato com o exercício 
prático da psicologia através do atendimento psicoterápico. 
 
Objetivos Específicos: 
 
Levar o aluno estagiário a conhecer e fazer uso dos aportes teóricos da Terapia Centrada na 
Pessoa através da experiência de atendimento psicológico.      

                    
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 
O aluno deverá refletir sobre os aspectos éticos que estão envolvidos no exercício da prática 
psicológica. 
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 
 
A supervisão será realizada em grupo, sendo cada estagiário observado e acompanhado 
individualmente no seu trabalho. Os estagiários serão argüidos quanto ao seu entendimento dos 
textos recomendados para leitura e as dúvidas esclarecidas antes de entrar em contato com a 
prática.  
 
Serão funções do supervisor: orientar os estagiários, assim também como acompanhar e 
supervisionar as entrevistas feitas pelos estagiários. Orientar os estagiários na elaboração do 
relatório do estágio a ser entregue no final do semestre. Avaliar o desempenho e os relatórios dos 
estagiários durante o semestre. 
        
 

GESTALT TERAPIA INDIVIDUAL, CASAL OU FAMILIA – SPA 
 
SUPERVISORA: Profª. Mariana Moura Magalhães – CRP: 05/31566 
 
Psicóloga clínica, graduada pela UERJ. Especialista em Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar 
com foco no atendimento de grupos, casais e família; Especialista em Clínica pelo CRP. 
Especialista em Relacionamento Amoroso e Sexualidade Humana pelas Faculdades Integradas 
Maria Thereza (FAMATH). Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-Rio. Profª Assistente na 
Graduação de Psicologia das Faculdades Integradas Maria Thereza (FAMATH). 
  
HORÁRIO DE SUPERVISÃO: 
 
Segunda-feira: 11:30 às 13:10h e 16:20 às 18:00h 



 

Quinta-feira: 11:30 às 13:10h e 16:20 às 18:00h 
 
OBJETIVOS:  
 
Objetivo Geral: Proporcionar que o estagiário desenvolva habilidades teóricas e terapêuticas, 
para que possa atuar no mercado de trabalho, dando suporte aos que buscam atendimento. 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Oferecer ao estagiário uma compreensão sobre a importância da prática clínica; 
• Capacitar o estagiário para seu primeiro atendimento clínico – primeira entrevista. 
• Buscar fazer com que o estagiário desenvolva o interesse pelo aprimoramento teórico e 

técnico de sua área. 
• Capacitar o aluno a aplicar técnicas terapêuticas, realizar diagnósticos e tratamentos em 

sua área clínica. 
• Capacitar o estagiário a uma escuta terapêutica ótima, para que ele possa atuar 

clinicamente. 
 
 
 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 
No que diz respeito ao atendimento clínico em psicologia, algumas habilidades específicas são 
fundamentais ao terapeuta, como a escuta, compreensão, neutralidade e empatia. O estagiário 
deve, então, ser preparado para perceber e compreender as dificuldades do cliente, buscando 
ajudá-lo a minimizá-la ou, ate mesmo, saná-la. 
Para que isso ocorra são de grande importância para a preparação do futuro psicoterapeuta: 
 

• Os aspectos teóricos que correspondem ao modelo teórico utilizado; 
• Os procedimentos terapêuticos e modelos metodológicos; 
• As habilidades interpessoais, que serão os elementos chaves para a relação estabelecida 

entre cliente e terapeuta para o sucesso do tratamento. 
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 

• Leitura sobre a abordagem terapêutica da gestalt-terapia e debates de textos. 
• Supervisão clínica, buscando esclarecer aspectos teóricos e capacitando o estagiário ao 

mercado de trabalho. 
• Apresentação de casos clínicos e discussão dos casos. 
• Incentivo para que o aluno produza artigos científicos. 

 
 
ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO: PERSPECTIVAS EM NEUROPSICOLOGIA – SPA 
 
SUPERVISOR: Profª. Maria de Nasaré Rodrigues Loureiro de Carvalho – CRP 05/9637 
 



 

Graduação em Psicologia pela Federação das Faculdades Celso Lisboa - RJ (1984); Mestrado em 
Saúde Coletiva pela UFF; Especialista em Psicossomática e Gestalt terapia; Especialista em 
Saúde Mental e Atenção Psicossocial; Participante do "Laboratório de Estudos do Trabalho e 
Subjetividade em Saúde" LETRASS/CNPq; Especialista em Neuropsicologia; Psicóloga Cínica; 
Perita da Divisão de Perícias do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – DIPEJ; Membro de Banca 
Examinadora de provas objetivas e de exames psicotécnicos de Concursos Públicos da FURJ – 
Fundação de Apoio à Universidade do Estado do Rio de Janeiro; Personal & Professional Coach - 
certificado pela Sociedade Brasileira de Coaching – SBC. 
 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO: 
 
Segunda-feira: 11:30 às 13:10h 
 
 
Objetivo Geral: Capacitar o estagiário a obter a inferência das características estruturais e 
funcionais do cérebro e do comportamento em situação de estímulo e respostas.  

 
Objetivos Específicos: 

 
• Capacitar o estagiário na realização de um exame abrangente do estado mental do 

paciente, tanto objetivo como subjetivo; 
• Possibilitar o conhecimento de testes e outros instrumentos psicológicos e 

neuropsicológicos; 
• Selecionar, organizar e integrar todos os dados significativos para os objetivos do 

exame, conforme o nível de inferência previsto, com dados da história e 
características das circunstancias atuais de vida do examinando. 

 
 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 
O estágio em neuropsicologia caracteriza-se por desenvolver treinamento em estratégias 
avaliativas com os instrumentos necessários para levantamento de hipóteses diagnósticas, 
contextualizando as demandas e interpretando os resultados quantitativos e qualitativos para 
confecção de um laudo e as futuras estratégias de reabilitação neuropsicológica. 
 
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 
 

As propostas metodológicas do projeto Estratégias de avaliação: Perspectivas em 
Neuropsicologia serão discutidas com ênfase nos seguintes aspectos: debates com 



 

discussões de caso e grupos de estudos; treinamento e preparação dos estagiários quanto às 
estratégias avaliativas; elaboração de inferências sobre os testes (o que avaliar e como avaliar).  

Com base nesta compreensão global é possível sugerir um diagnóstico e tratamento. 
 
Pontos importantes no processo avaliativo, ao qual o estagiário deverá ser orientado e 

treinado: 
 
• O foco da testagem deve ser o sujeito, e não os testes; 

• Estabelecer seu plano de avaliação com cuidado, revisando os instrumentos e as 
características do paciente; 

• Estar familiarizado com o instrumento e treinado para o manejo da técnica com 
segurança; 

• Ter em mente os objetivos para inclusão de cada técnica da bateria; 

• Manejo da situação de modo a diminuir a ansiedade natural do paciente e levá-lo a uma 
atitude de cooperação; 

• Fechamento do processo ressaltando em cada caso: 
� O motivo do encaminhamento;  
� Descrição do paciente;  
� Hipóteses diagnósticas; 
� Plano de avaliação;  
� Observação;  
� História clínica;  
� Integração e seleção de dados;  
� Discussão sobre os achados nas técnicas e testes em função das hipóteses;  
� Fundamentação das hipóteses diagnósticas;  
� Laudo final. 

 
 

AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA E PSICODIAGNÓSTICO – SPA 
 

SUPERVISOR: Profª. Michelle Morelo Pereira – CRP: 05/53154 
Psicóloga pela Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT). Mestre e Doutoranda em 
Psicologia Social, à luz da Psicologia Positiva, pela Universidade Salgado de Oliveira 
(UNIVERSO). Psicóloga clínica com atendimento para adolescentes e adultos. Possui interesse 
em temas: psicometria, avaliação psicológica e psicodiagnóstico. 
 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO: 
 
Quinta-feira: 16:20 às 18h 
 



 

OBJETIVOS: 
 
Objetivo Geral: Permitir o desenvolvimento do conhecimento, habilidades e competências do 
estágio em contexto clínico, direcionada ao processo de avaliação psicológica e 
psicodiagnóstico em suas diferentes etapas, representativas do efeito exercício profissional. 
 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 

• Prática do processo de avaliação psicológica 
• Planejamento de avaliação psicológica; 

• Realização de Entrevista psicológica; 

• Observação do comportamento; 
• Seleção, interpretação e aplicação de Testes  psicológicos; 
• Comparação e integração de informações de diferentes fontes obtidas na avaliação 

psicológicos; 
• Elaboração de Laudos e documentos psicológicos; 
• Devolutiva verbal de resultados decorrentes da avaliação psicológica. 

 
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 

 
 Serão realizadas aulas expositivas dialogadas, treinamento de aplicação de testes e 
técnicas de avaliação, discussão de estudo de caso, oficinas para treino em elaboração de 
documentos psicológicos, bem como, a construção de um espaço de discussão para estágios 
supervisionados, aliando concepções teóricas à prática profissional. 
 
 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM NEUROPSICOLOGIA - SPA 
 
 
  SUPERVISOR: Profª Michele Santos da Silva - CRP 05/47094 
 
Formada pela FAMATh, Mestre em Neurociências com ênfase em neuropsicologia (UNIRIO/RJ), 
Coaching (ABRACOACHING) Práticas em Terapia Cognitivo-Comportamental 
(PSINEUROCLINICA), gestão de pessoas (FABrasil). Professor Assistente I do Curso de 
Psicologia da FAMATH. Professora de formação em TCC e Neuropsicologia da Neuroreapsi. 
Experiência Clínica em Psicoterapia Cognitivo Comportamental e Neuropsicologia. Atualmente 
mantém interesse em temas como psicoterapia, neuropsicologia e reabilitação cognitiva. 
Desenvolve pesquisas nas temáticas de Neuropsicologia, principalmente em declínio cognitivo, 
demência, esclerose múltipla, transtornos de aprendizagem e Neuropsicologia dos transtornos 
psiquiátricos. 



 

 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO: 
 
Quarta-feira: 16:00 às 18:30h 
Sexta-feira: 16:00 às 18:30h 
 
 
OBJETIVOS:  
 
Objetivo Geral: Oferecer ao estagiário a compreensão acerca de sua importância profissional e 
observância dos pressupostos técnicos, teóricos e éticos referentes à prática da Neuropsicologia.  
 
Objetivos Específicos: 
 

• Capacitar o estagiário quanto ao olhar clínico necessário à sua prática;  
• Desenvolver o espírito de aprimoramento teórico e técnico; 
• Capacitar o estagiário quanto à aplicação de técnicas de diagnóstico e tratamento; 
• Possibilitar espaço de trocas e co-construção durante as supervisões clínicas. 

 
 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 

• Treinamento em entrevista para diagnóstico utilizando conhecimentos de disciplinas como 
testes objetivos, psicopatologia;  

• Aplicação de testes, correção de testes, elaboração de laudos segundo as normas e 
medidas psicoterapêutica. 

   
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
  

• Supervisões clínicas com intuito de esclarecimento da teoria associada à prática do 
estagiário;  

• Leitura de literatura específica (nacional e internacional); 
• Realização de apresentações de casos clínicos e experiências ao grupo de estágio; 
• Incentivo à confecção de textos técnicos para apresentações em eventos científicos da 

área (regionais e nacionais); 
• Apresentações abertas (teóricas) aos alunos dos períodos iniciais da Neuropsicologia. 

 
 
 

CLÍNICA LACANIANA – SPA 
 
SUPERVISORA: Profª. Paula de Oliveira Santarossa CRP – 05/33705 
 
Psicanalista, graduada pela Universidade Federal Fluminense; Especialista em Psicanálise e laço 
Social pela mesma Universidade; Mestre em Psicanálise pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro - UERJ; Coordenadora de curso e Professora na graduação de Psicologia das Faculdades 



 

Integradas Maria Thereza – FAMATH. Experiências e Áreas de Interesse: Psicanálise, prestando 
atendimentos individuais, para crianças, adolescentes e adultos. Possui interesse em temas 
relacionados à neurose histérica e obsessiva, psicose e autismo infantil.  
 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO: 
 
Terça-feira: 11:30 às 13:10h e 16:20 às 18:00h 
 
OBJETIVOS:  
 
Objetivo Geral: Proporcionar que o estagiário desenvolva habilidades teóricas e clínicas, para 
que possa atuar no mercado de trabalho, dando suporte aos que buscam atendimento. 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Oferecer ao estagiário uma compreensão sobre a importância da prática clínica; 
• Capacitar o estagiário para seu primeiro atendimento clínico – primeira entrevista; 
• Buscar fazer com que o estagiário desenvolva o interesse pelo aprimoramento teórico e 

técnico de sua área; 
• Capacitar o aluno a atender, orientado pela psicanálise lacaniana, realizar diagnósticos e 

tratamentos;�  
• Capacitar o estagiário a uma escuta analítica, para que ele possa atuar clinicamente. 

 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 
No que diz respeito ao atendimento clínico em psicanálise, algumas habilidades específicas são 
fundamentais ao analista em formação, como a escuta, o manejo da transferência, a 
interpretação. O estagiário deve, então, ser preparado para escutar as questões do cliente, 
buscando conduzir a análise apostando na abertura do inconsciente. 

 
Para que isso ocorra são de grande importância para a preparação do futuro analista: 
 

• os aspectos teóricos que correspondem ao modelo teórico utilizado; 
• os procedimentos analíticos e modelos metodológicos; 
• as habilidades interpessoais, que serão os elementos chaves para relação estabelecida 

entre cliente e analista e para o sucesso do tratamento. 
 

A supervisão deve ser capaz de promover aprendizagem, uma vez que é um processo educativo 
que capacita o estagiário a trabalhar com as diferenças, de maneira ética e neutra. O aluno deve 
aprender a lidar com as variações culturais e pessoais do cliente e não julgá-lo. Quanto ao 
supervisor, ele deve instruir o aluno para desenvolver tais habilidades e estimular a formação de 
suas próprias competências. 

 
No decorrer do estágio, o aluno será capacitado para realizar o atendimento clínico individual com 
crianças, adolescentes e adultos. 



 

 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 
• Leitura sobre a abordagem terapêutica da psicanálise e debates de textos; 
• Supervisão clínica, buscando esclarecer aspectos teóricos e capacitando o estagiário para 

o mercado de trabalho; 
• Apresentação de casos clínicos e discussão dos casos; 
• Incentivo para que o aluno produza artigos científicos. 

 
 

PSICOTERAPIA BREVE FOCAL DE ORIENTAÇÃO PSICANALÍTICA – SPA 
 
SUPERVISORA: Profª. Paula Lessa Muniz – CRP: 05/27899 
Mestra em saúde coletiva do Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva - Instituto de Saúde 
da Comunidade/ UFF (2013).  Residente em saúde mental/ Hospital Psiquiátrico Jurujuba - Niterói 
(2004). Especialista em Psicanálise e Laço Social/UFF (2005). Membro do Grupo de Ensino e 
Gestão em Saúde – GEGES/ UFF (2011 - 2013). Coordenadora e Supervisora de Estágio em 
Psicologia da Clínica Duque de Caxias (2008). Coordenadora e Supervisora de Estágio 
multiprofissional em saúde mental/ Divisão de ensino e pesquisa/ Hospital Psiquiátrico de Jurujuba 
(2015). Professora das Faculdades Integradas Maria Thereza (2018).    
 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO:  
 
Terça-feira: 17:10h às 18:00h 
Quarta-feira: 17:10h às 18:00h 
  
OBJETIVOS: 
 
Objetivo Geral: Oferecer ao estagiário a compreensão acerca de sua importância profissional e 
observância dos pressupostos técnicos, teóricos e éticos referentes à prática da psicoterapia 
breve de orientação psicanalítica. 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Capacitar o estagiário quanto ao olhar clínico necessário à sua prática; 
• Desenvolver o espírito de aprimoramento teórico e técnico; 
• Capacitar o estagiário quanto à aplicação e compreensão das técnicas de tratamento; 
• Possibilitar espaço de trocas e co-construção durante as supervisões clínicas. 
 
 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM O ESTÁGIO: 
 
Treinamento em entrevista para diagnóstico utilizando conhecimentos e estratégicas clínicas das 
psicoterapias breves focais de orientação psicanalítica. Capacidade de elaborar e estabelecer 
projetos terapêuticos junto a pacientes.  
 



 

METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO:  
 
 

• Supervisões clínicas com intuito de esclarecimento da teoria associada à prática do 
estagiário. 

• Leitura de literatura específica. 
• Realização de apresentações de casos clínicos e experiências ao grupo de estágio. 
• Incentivo à confecção de textos técnicos para apresentações em eventos científicos da 

área (regionais e nacionais). 
• Apresentações abertas (teóricas) aos alunos dos períodos iniciais da supervisão. 
 

 
 

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL – SPA 
 
 
SUPERVISOR: Profº. Pedro Vítor Souza Rodrigues – CPR: 05/48227 

Psicólogo Analista do Comportamento e Terapeuta Cognitivo-Comportamental com Mestrado em 
Psicologia. Atualmente atua como Psicólogo Clínico no Instituto Cognitivo e Comportamental de 
Psicologia do qual é Sócio-Diretor; Professor, Supervisor de estágio e Orientador  de Trabalhos de 
Conclusão de Curso nas Faculdades Integradas Maria Thereza. 
 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO: 
 
Terça-feira: 11:30 às 13:10h e 16:00 às 18:30h 
 
OBJETIVOS:  
 
Objetivo Geral: Capacitar os estudantes de psicologia para realizar análises funcionais dos 
comportamentos, planejar e aplicar estratégias cognitivo-comportamentais que possam contribuir 
para processos de crescimento individual e coletivo, solucionar problemas e construir 
contingências existenciais gratificantes. 
 
Objetivos Específicos:  

 
• Identificar “comportamentos problemas” e analisar as contingências envolvidas na 

determinação de tais comportamentos; 
• Aplicar instrumentos de autorrelatos e psicométricos que contribuam com maior precisão 

para obtenção de informações e análises; 
• Aplicar exames neuropsicológicos, quando necessários, para avaliar déficits cognitivos e 

comportamentais com precisão; 
• Oferecer atendimento psicoterapêutico e reabilitação neuropsicológica desenvolvendo e 

aplicando intervenções cognitivas e comportamentais; 
• Conduzir a Terapia Cognitivo-Comportamental em Grupo; 
• Realizar Análises Funcionais dos Comportamentos; 



 

• Aplicar e corrigir instrumentos psicométricos de investigação clínica; 
• Estabelecer metas e planejamento terapêutico; 
• Aplicar e ensinar técnicas de reestruturação cognitiva; 
• Aplicar e ensinar técnicas de modificação comportamental; 
• Aplicar e ensinar técnicas vivências de dessensibilização ou sensibilização emocional; 
• Aplicar e ensinar técnicas de modificação das contingências; 
• Desenvolver Habilidades Sociais de Relacionamento Terapêutico para segurança e 

confiança clínica. 
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 
Além dos atendimentos que serão realizados, os estagiários de psicologia receberão supervisão 
do professor especialista em psicologia cínica cognitivo-comportamental. Leituras, estudo de  
casos, aplicação de instrumentos e técnicas psicológicas estão previstas durante todo o processo. 
 
 

PSICOTERAPIAS CORPORAIS NEO-REICHIANAS – SPA 
 
SUPERVISORA: Profª. Raphaella Fagundes Daros – CPR: 05/40891 
 
Psicóloga, graduada pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com formação clínica 
em Psicoterapia Corporal pelo Instituto Wilhelm Reich (ES). Tem experiência em atendimento de 
adolescentes e adultos, além dos atendimentos de grupos em formação terapêutica. Mestre em 
Saúde Coletiva pela UFES e Doutora em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense (UFF).  
Atualmente é professora Adjunta na graduação de Psicologia das Faculdades Integradas Maria 
Thereza (FAMATH). Coordena o grupo de estudos, movimento e supervisão clínica: “Corpo, 
Cuidado e Clínica : conversar esquizoanalítiucas com Keleman. 
Experiências e Áreas de Interesse: Experiência na clínica da psicoterapia corporal com ênfase nas 
abordagens neorreichianas da Análise Bioenergética e Educação Somática Existencial, prestando 
atendimentos individuais e em grupos em processo de formação psicoterapêutica. Possui 
interesse em temas relacionados a temas contemporâneos relacionados à produção das 
subjetividades, como a questão da produção do medo e da ansiedade, questões da 
empregabilidade, e do envelhecimento.   
 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO: 
 
Segunda-feira: 16:20 às 18h 
Quinta-feira: 11:30 às 13:10h 
 
 
OBJETIVOS:  
 
Objetivo Geral: Proporcionar que o estagiário desenvolva habilidades teóricas e terapêuticas, 
para que possa atuar no exercício da clínica psicoterápica corporal, dando suporte aos que 
buscam atendimento psicoterápico individual e grupal no Serviço de Psicologia Aplicada da 
FAMATH. 



 

 
Objetivos Específicos: 
 

• Oferecer ao estagiário uma compreensão sobre a importância da prática clínica; 
• Capacitar o estagiário para seu primeiro atendimento clínico – primeira entrevista; 
• Buscar fazer com que o estagiário desenvolva o interesse pelo aprimoramento teórico e 

técnico de sua área; 
• Capacitar o aluno a aplicar técnicas psicoterapêuticas, realizando intervenções pautadas 

na ética na promoção da saúde e do cuidado; 
• Capacitar o estagiário a uma escuta terapêutica ética, direcionada a promoção de 

autonomia e distanciando-se de práticas biopolíticas de controle e tutela. 
 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 
No que diz respeito ao atendimento clínico em Psicologia, algumas habilidades específicas são 
fundamentais ao terapeuta, como a escuta, a contextualização sócia histórica da problemática 
abordada e empatia. O estagiário deve, então, ser preparado para perceber e compreender as 
dificuldades do cliente, buscando ressignificá-las de modo a produzir a possibilidade da 
singularização, da alteridade e da autonomia. 
 
Para que isso ocorra são de grande importância para a preparação do futuro psicoterapeuta: 
 

• os aspectos teóricos que correspondem ao modelo teórico utilizado; 
• os procedimentos terapêuticos e modelos metodológicos; 
• as habilidades interpessoais, que serão os elementos chaves para relação estabelecida 

entre cliente e terapeuta. 
• o exercício ético-político direcionado ao acolhimento das diferenças e problematização da 

produção de ajustes sociais.  
 

A supervisão deve ser capaz de promover aprendizagem, uma vez que faz parte do processo 
formativo que prepara o estagiário para trabalhar com as diferenças, no sentido de acolhe-las e 
não sana-las. O aluno deve aprender a lidar com as variações culturais e pessoais do cliente e 
não julgá-lo. Quanto ao supervisor, ele deve instruir o aluno para desenvolver tais habilidades 
terapêuticas e estimular a formação de suas próprias competências. 
 
No decorrer do estágio, o aluno será capacitado para realizar o atendimento clínico, individual com 
adolescentes e adultos. 
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 

• Leitura e debate de textos relacionados à abordagem terapêutica das psicoterapias 
corporais, mais especificamente no que diz respeito às abordagens neo-reichianas; 

• Supervisão clínica, buscando esclarecer aspectos teóricos, técnicos e éticos, contribuindo 
para o processo formativo do estagiário; 

• Apresentação de casos clínicos e discussão dos casos; 
• Incentivo para que o aluno produza artigos científicos. 



 

 
 
 

 PSICANALISE COM CRIANCA, ADOLESCENTE E ADULTO - SPA 
 
SUPERVISORA: Profª. Rita de Cássia Frechette Calvao Gonçalves – CRP: 05/18193 
Mestre em Ciência da Arte - UFF. Especialista em Psicologia Clínica - UERJ. Especialista em 
Docência Superior - FABES. Psicologia - FAMATH. Trabalha em consultório Particular desde 1992 
com atendimento individual e supervisão em psicanálise. Professora universitária desde 1995. 
Coordenadora de Pós-graduação e Extensão desde 2003. Trabalhou como Psicóloga Escolar 
durante 6 anos. Consultora na área de Educação Inclusiva. 
 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO: 
 
Sexta-feira: 11:30 às 13:10h 
 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo Geral: Introduzir o aluno na práxis psicanalítica, a integração do conhecimento teórico 
com a prática clínica desenvolvendo uma escuta dentro do método da psicanálise, isto é, uma 
escuta flutuante e a associação livre.  
 
Objetivos Específicos: 
 

• Criar condições para que o aluno desenvolva uma escuta analítica e seja capaz de fazer 
intervenções dentro da técnica e ética da psicanálise. 

• Capacitar o aluno a compreender as relações transferenciais e contratranferenciais no 
processo analítico;  

• Contribuir para que o aluno seja capaz de fundamentar, dentro da teoria psicanalítica, a 
sua prática. 

 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 

• Estar capacitado para o atendimento clínico dentro da teoria psicanalítica. 
• Ser capaz de pensar a sua prática a partir da teoria; 
• Saber fazer um diagnóstico estrutural; 
• Criar uma hipótese sobre o caso. 
• Saber identificar os fenômenos transferenciais. 

 
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 

• Discussão dos casos em atendimento. 
• Discussão dos textos indicados. 
• Discussão de filmes.  



 

 
PROCESSO PSICODIAGNÓSTICO – SPA 

 
SUPERVISORA: Profª. Vera Borges Pereira – CRP: 05/3634 
 
Psicóloga pela UFRJ (1978). Especialista em Psicologia Clínica pelas Faculdades Integradas 
Maria Thereza. Especialista em Psicologia Clínica pelas Faculdades Integradas Maria Thereza, 
em 1994. Especialista em Psicologia Clínica pelo CRP. Atende em consultório particular desde 
1979, em psicoterapia, Psicodiagnóstico.  
 
HORÁRIO SUPERVISÃO:  
 
Terça-feira: 11:30 às 14:00h 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo Geral: Habilitar os estagiários selecionados a atender os pacientes, respeitando as 
diferentes etapas que compõem o processo psicodiagnóstico, desde as entrevistas e suas 
diferentes técnicas, aplicação de instrumentos adequados, até a entrevista de devolução e 
confecção de laudo psicológico. 
 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS COM O ESTÁGIO: 
 

• Desenvolver o conhecimento e, principalmente, a prática das diversas técnicas de 
entrevista necessárias para atingir as etapas iniciais dos atendimentos e os objetivos 
específicos de cada entrevista, que possibilite estabelecer e aprofundar uma hipótese 
diagnostica. 

• Desenvolver a habilidade para realizar com os pacientes os contratos de atendimento e 
suas especificidades. 

• Desenvolver o conhecimento e a prática dos diversos testes psicológicos necessários 
para acatar ou refutar a hipótese diagnostica dos casos em estudo, além do levantamento 
e correção dos resultados. 

• Possibilitar o conhecimento de diferentes técnicas de entrevista e em função da faixa 
etária de cada paciente. 

• Possibilitar o conhecimento para a prática da integração das informações fornecidas pelas 
entrevistas e testes psicológicos, para fundamentar a hipótese e articular as informações 
a serem fornecidas nas entrevistas de devolução para os interessados. 

 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 
Os estagiários de cada grupo de supervisão apresentam, semanalmente, os casos que estão 
sendo atendidos, que são discutidos e recebem a orientação adequada a cada etapa do processo, 
alem da indicação para a leitura de textos importantes para fundamentar a prática do processo 
psicodiagnóstico. 



 

 
 
 
 

ESTÁGIO NA ÊNFASE PROCESSOS 
SÓCIO-INSTITUCIONAIS 

 
Coordenação: Claudia Pitanga – CRP: 05/12909 

 
 



 

 
PSICOLOGIA JURÍDICA 

 
SUPERVISOR: Profº. Lélio Fernando Martins – CRP: 05/13678 
 
 
Doutor em Psicologia Social pela UERJ; Mestre em Psicologia pela PUC; Especialista em 
Psicologia Clínica (título concedido pelo CFP). Psicólogo e Licenciado em Psicologia pela UFF. 
Psicólogo do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (desde 2000); Psicólogo do Hospital 
Psiquiátrico de Jurujuba (de 1991 a 1995) e do Hospital Estadual Carlos Chagas (de 1995 a 
2000). Atendimento clínico em consultório particular (desde 1988). 
 
 
Objetivo Geral: Oferecer aos estagiários a possibilidade de desenvolver atividades no campo da 
psicologia jurídica. 
 
Objetivos Específicos: 

 

• Facultar, por meio da leitura e da discussão de textos vinculados ao campo da psicologia 

jurídica, que os estagiários sejam capazes de sustentar teoricamente sua atuação 

prática; 

• Promover, nos encontros de supervisão, a discussão de situações vivenciadas durante 

as atividades desenvolvidas no campo de estágio, procurando articular teoria e prática. 

 
 
LOCAL DE ESTÁGIO: 
 
        Serviço de Psicologia das Varas de Família de São Gonçalo (Fórum de Santa Catarina). 
 
 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 
 

• Trabalhar em equipe multiprofissional; se capaz de interlocução com outros operadores 

do Direito (juízes, promotores, advogados, funcionários dos cartórios);  

• Realizar entrevistas juntamente com o supervisor; redigir laudos psicológicos em conjunto 

com o supervisor;  

• Realizar as rotinas administrativas atinentes ao desempenho da função de psicólogo 

judiciário (atendimento de plantão, de telefonemas, de advogados, de usuários da Justiça, 

preparo e envio de correspondência, etc). 



 

 

METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 

 
        Os estagiários desenvolverão suas atividades em conjunto com o supervisor e à luz dos 
dispositivos legais que norteiam o exercício da função de psicólogo judiciário. 
 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO: 

 

Sábados: 09:50 às 11:30h 
 
 

ESTÁGIO EM SÓCIO-INSTITUCIONAL 
 
 

SUPERVISOR: Prof°. Lélio Fernando Martins –CRP: 05/13678 
 
Doutor em Psicologia Social pela UERJ (2009); Mestre em Psicologia pela PUC/RJ (1998); 
Graduado em Psicologia pela UFF (1988) nas habilitações Psicólogo e Licenciado. Psicólogo do 
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (desde 2000); Psicólogo do Hospital Estadual 
Carlos Chagas (1995-2000); Psicólogo do Hospital Estadual Psiquiátrico (1991-1995) 
 
HORÁRIO DA SUPERVISÃO: 
 
Terça-feira: 16:20 às 18h 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo Geral: Contribuir para a construção de um pensamento analítico e crítico a respeito da 
instituição formação profissional em psicologia. 
 
Objetivos Específicos: 
 

• Promover uma reflexão sobre as dificuldades e os obstáculos enfrentados durante a 
formação profissional; 

• Promover a interação e a integração entre alunos dos diferentes períodos, especialmente 
entre aqueles que estão iniciando e os que estão terminando sua formação; 

• Propiciar a construção de espaços de discussão sobre a formação profissional em 
psicologia; 

• Estimular a construção de um diálogo entre estudantes de psicologia e dos demais cursos 
da Famath; 

 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 

 
 



 

1) Habilidades de interação com outros sujeitos; 2) capacidade de articulação entre 
teoria e prática; 3) Habilidades para o trabalho em equipe. 

São considerados como relavantes os seguintes aspectos da autação dos estágios: a) de 
ordem teórica, e que corresponderão ao referencial-teórico da Análise Institucional; b) de 
ordem teórico-prática, na medida em que será exigível a articulação entre aquele 
referencial, teórica e as intervenções a serem realizadas durante o estágio. 
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 

• Leitura de textos referentes ao campo teórico da Análise Institucional 
• Supervisão buscando esclarecer aspectos controversos das leituras realizadas, 

bem como o planejamento das intervenções a serem realizadas. 
• Supervisão das atividades desenvolvidas, incluindo trocas de experiências e 

reflexão sobre as atividades desenvolvidas. 
• Estímulo e capacitação dos estágios para que um dos destinos da estágio, seja a 

produção de artigos científicos visando à publicação, bem como a apresentação 
dos resultados do estágio em eventos acadêmicos. 

 
 
OFICINAS DE PESQUISA/INTERVENÇÃO – PROJETO VIDA SEAP-RJ 

 
 

SUPERVISOR: Profº. Luis Eduardo Ribeiro Ferreira – CRP: 05/39274 

Mestre em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense e possui graduação em Psicologia 
pela Universidade Católica de Pelotas (1998). Prática profissional pautada no referencial teórico 
da psicologia institucional. Experiência na articulação de redes sociais e de assistência, a partir do 
sujeito e em âmbito interinstitucional. Trabalho consolidado com populações em situação de 
vulnerabilidade social, em serviços de alta complexidade. Manejo de técnicas de expressão 
plástica, como o teatro e outras oficinas de arte e estética. 
 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO: 
 
Quarta-feira: 11:30h às 13:10h 
 
OFICINAS: 
Período de oficinas: As oficinas ocorrerão às quintas-feiras, em dias a serem combinados com o 
supervisor. 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo Geral: Assegurar o contato dos alunos com situações, contextos e instituições, 
permitindo ao aluno visualizar a diversidade de propostas de trabalho no campo da psicologia; 
Propiciar ao aluno o exercício das habilidades e competências específicas do psicólogo, 
desenvolvidas no âmbito institucional, favorecendo o desenvolvimento de habilidade profissional 
em situação real, qualificando para o futuro profissional e para o mercado de trabalho. 



 

 
Objetivos Específicos: 
 

• Propiciar a aproximação do aluno com as práticas e contextos de atuação do psicólogo no 
campo jurídico e favorecer a aproximação entre teoria e prática, assegurando uma visão 
abrangente a partir da realização de diferentes recursos metodológicos no campo 
científico da Psicologia (processos psicológicos e educacionais). 

• Favorecer a aproximação do aluno aos procedimentos de investigação científica e da 
prática profissional, de forma a garantir o domínio de instrumentos e estratégias; 

• Reconhecer a importância das atividades de estágio para a formação acadêmica, 
desenvolvendo ação participativa, postura investigativa e atuação interdisciplinar. 

 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 
Conhecer e aplicar procedimentos e métodos inerentes ao campo da Psicologia (observação, 
entrevistas, oficinas temáticas) considerando aspectos relacionados às demandas específicas ao 
campo de atuação; Estabelecer relações entre contextos e processos psicológicos e 
comportamentais. Avaliar critica e permanentemente a sua atuação profissional. Análise do campo 
de atuação do psicólogo e seus desafios contemporâneos; Desenvolver atitudes e 
posicionamentos éticos quando da realização de procedimentos da prática psicológica; 
Capacidade de diagnosticar, planejar e desenvolver ações preventivas e de intervenção no 
contexto carcerário, com referenciais teóricos e característicos da população alvo; Capacidade de 
coordenar e manejar processos grupais, considerando as diferenças de formação e de valores de 
seus membros. 
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 
O estágio será oferecido aos alunos do curso de psicologia que estão regularmente matriculados. 
O aluno deverá estar cursando a disciplina de estágio, trabalhar na elaboração das oficinas e 
freqüentar o grupo de supervisão. 
As atividades - oficinas/pesquisa e supervisão - estão articuladas de modo a propiciar uma práxis 
consistente. Ao aluno cabe trabalhar de modo a compreender a complexidade das relações da 
população em seu campo social, suas redes sociais/institucionais e mapear suas redes afetivas. 
 
As atividades ocorrerão com a presença do supervisor, especialmente nas práticas em campo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OFICINA DE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL PARA A TERCEIRA IDADE 
 
SUPERVISORA: Profª. Maria Lúcia Duarte Geloski –CRP: 05/3899 
 
Mestre em Psicologia. Especialista em Psicologia Clínica. Especialista em Psicologia Aplicada ao 
Esporte de Alto Rendimento. Especialista em Dinâmica de Grupo. Especialista em Arteterapia (em 
formação) 
 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO:  
 
Quarta-feira: 11:30 às 13:10h 
 
LOCAL DO ESTÁGIO:  
 
Oficina de Relacionamento Interpessoal para a Terceira Idade - Projeto UFF – Espaço Avançado – 
Trabalho Social com Idosos: Processos participativos na construção da cidadania da Profª Maria 
Carmen Villas Boas H. Alvarenga. Campus Gragoatá. 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo Geral: Levar o aluno-estagiário a entrar em contato com a realidade social do idoso e as 
possibilidades de aplicação dos conhecimentos psicológicos dentro desta realidade. 
 
Objetivos Específicos:  
 

• Conhecer os recursos psicológicos disponíveis para a realização de um trabalho de 
desenvolvimento do relacionamento interpessoal em grupo de idoso. 

 
• Experienciar a prática psicológica intervindo em contextos grupais. 

 
 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 

• Observar como se dá o trabalho em diferentes contextos sociais; 
• Conhecer e saber utilizar os recursos psicológicos disponíveis para intervir em situações 

de grupo; 
• Reconhecer as diferentes formas de relacionamento interpessoal dos grupos; 
• Refletir sobre suas condições pessoais e interpessoais no trato com grupos; 
• O aluno-estagiário deverá saber compartilhar as observações feitas nos grupos com o 

supervisor e demais colegas. 
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 

• Leituras preliminares sobre como se trabalha com grupos, 
• Leituras preliminares sobre o contexto social do idoso 



 

• Conhecimento e aplicação dos recursos disponíveis para a realização do trabalho 
proposto. 

 
A supervisão será realizada através da escolha dos recursos mais adequados ao momento de 
cada grupo. Cada grupo é composto de 2 ou 3 estagiários que trabalham como facilitadores dos 
grupos de idosos. Nossa clientela varia de 60 a 65 idosos, podendo oscilar para mais ou menos 
dependendo do número de idosos a cada semestre. 
 

 
PSICOLOGIA HOSPITALAR 

 
 
SUPERVISOR: Profº. Oswaldo Luis Freitas Maia – CRP: 05/25089 
 
Psicólogo, Mestre em Clínica e Pesquisa em Psicanálise pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), Pós-graduação em Psicanálise e Saúde Mental (UERJ). Psicanalista membro da 
Escola de Psicanálise Laço Analítico do Rio de Janeiro. Experiência de Trabalho e Formação no 
Campo de Saúde Mental desenvolvida em unidades de Saúde Mental. (Hospital Phillippe Pinel e 
Centro de Atenção Psicossocial CAPS III e Rede de Atenção Psicossocial). 
 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO: 
 
Quinta-feira: 11:30h às 13:10h 
 
LOCAL DO ESTÁGIO: Oncomed Clínica Oncológica 

 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo Geral: Possibilitar uma experiência de estágio em uma unidade de saúde para 
tratamento oncológico.  
 
Objetivos Específicos:  
 

• �Observar o trabalho desenvolvido pela unidade de saúde; 
• �Realizar visitas hospitalares aos pacientes durante o tratamento; 
• �Desenvolver nos alunos habilidades para o trabalho em equipe; 
• �Capacitar os alunos a acolher e acompanhar as famílias dos pacientes em tratamento; 
• �Participar das leituras e estudos dos textos recomendados pela supervisão; 
• �Apresentar os casos clínicos e elaborar registros dos atendimentos realizados; 
• �Participar de palestras dos profissionais da rede de saúde de Niterói especializada em 

tratamento oncológico. 
 

 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 

• Leitura de textos psicanalíticos tendo como referência básica a obra de Freud e Lacan; 



 

• Supervisão clínico-institucional a partir dos relatos dos casos clínicos e do processo de 
trabalho na unidade de saúde; 

• Interlocução e reuniões periódicas com a psicóloga que acompanha os estagiários na 
unidade de saúde. 

 
 

PSICOLOGIA HOSPITALAR 
 

SUPERVISOR: Profº. Oswaldo Luis Freitas Maia – CRP: 05/25089 
Psicólogo, Mestre em Clínica e Pesquisa em Psicanálise pela Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro (UERJ), Pós-graduação em Psicanálise e Saúde Mental (UERJ). Psicanalista membro da 
Escola de Psicanálise Laço Analítico do Rio de Janeiro. Experiência de Trabalho e Formação no 
Campo de Saúde Mental desenvolvida em Unidades de Saúde Mental. (Hospital Phillippe Pinel e 
Centro de Atenção Psicossocial CAPS III e Rede de Atenção Psicossocial). 
 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO: Quinta-feira de 15:20h às 17:00h 
 
LOCAL DO ESTÁGIO: Hospital Samcordis 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo Geral: Possibilitar uma experiência de estágio em uma unidade hospitalar  
 
Objetivos Específicos:  
 

• Observar o trabalho desenvolvido pela unidade de saúde no atendimento aos pacientes 
hospitalizados e em Unidades de Tratamento Intensivo (UTIs); 

• Desenvolver nos alunos habilidades para o trabalho em equipe; 
• Capacitar os alunos a acolher e acompanhar as famílias dos pacientes em tratamento; 
• Participar das leituras e estudos dos textos recomendados pela supervisão; 
• Apresentar os casos clínicos e elaborar registros dos atendimentos realizados; 

 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 

• Leitura de textos psicanalíticos tendo como referência básica a obra de Freud e Lacan; 
• Supervisão clínico-institucional a partir dos relatos dos casos clínicos e do processo de 

trabalho na unidade de saúde; 
• Interlocução e reuniões periódicas com a psicóloga que acompanha os estagiários na 

unidade de saúde. 
 

PROJETO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM CRECHES COMUNITÁRIAS 
 
SUPERVISORA: Profª. Rita de Cássia Frechette Calvão Gonçalves – CRP: 05/18193 
 
Psicóloga, CRP 05/18193, graduada em Psicologia pela FAMATH, Mestre em Ciência da Arte 
(UFF), Especialista em Psicologia Clínica (UERJ) e Especialista em Docência Superior (FABES).  



 

Formação em Psicanálise. Experiência clínica e em intervenção social comunitária no campo não 
governamental.  
 
HORÁRIO SUPERVISÃO: 
 
Terça-feira: 11:30 às 13:10h 
 
LOCAL DO ESTÁGIO: 
 
Creches: Movimento Pró-Criança. 
 
OBJETIVOS: 
 
Objetivo Geral: Desenvolver as habilidades para a intervenção social. 
 
Objetivos Específicos:  
 

• Capacitar o estagiário quanto ao olhar social necessário à sua prática; 
• Desenvolver o espírito de aprimoramento teórico e técnico; 
• Capacitar o estagiário quanto à aplicação de técnicas de intervenção grupal; 
• Possibilitar um ambiente de troca de experiências no campo social. 

 
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
 

• Observação 
• Grupos 
• Palestra 

 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO: 
 
A habilidade a ser desenvolvida é aquela relacionada à condução da dinâmica do trabalho 
psicológico em grupos e de intervenções institucionais junto ao acolhimento de crianças e 
adolescentes. 
 
METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 

• Supervisões, com intuito de esclarecimento da teoria associada à prática do estagiário. 
• Leitura de literatura específica. 
• Confecção de projetos de intervenção social. 
• Acompanhamento da chegada ao campo de estágio. 
• Supervisão das práticas desenvolvidas em campo. 

 
 
 

 
 



 

TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO-T&D-SPA 
 
SUPERVISORA: Profª Vanessa Carine Gil de Alcântara – CRP: 05/39608 
 
Doutoranda em Ciências Do Cuidado Em Saúde pela Universidade Federal Fluminense (2016-
2019). Colunista da universidade corporativa do transporte da FETRANSPOR. Mestre em 
Ciências Do Cuidado Em Saúde Pela Universidade Federal Fluminense (2015). Docente 
convidada para o curso de pós-graduação em psicossomática e cuidados transdisciplinares com o 
corpo. (UFF). Pós-graduada no curso de psicossomática e cuidados com o corpo, pela 
Universidade Federal Fluminense (2011). Aluna do grupo de filosofia e saúde EEACC (Escola De 
Enfermagem Aurora Afonso Costa) professora Rose Mary Rosa Andrade (2011 até a presente 
data). Formada em Psicologia pela Universidade Salgado De Oliveira (2009). Tem experiência na 
área da saúde auditiva, Psicologia Clínica de adultos e crianças, foi psicóloga do trabalho ênfase 
em recrutamento e seleção, treinamentos motivacionais, palestrante na área da saúde 
ocupacional, psicossomática, promoção à saúde e fenomenologia. Autora de livros pela CRV 
editora. Autora do treinamento motivacional chamado saindo da garagem sem perder a direção. 
Tem interesse nos estudos voltados à Psicologia Do Trabalho E Organizacional, Psicanálise 
Freudiana, Corpo Físico E Corpo Psíquico, Fenomenologia Da Percepção de Maurice Merleau 
Ponty.  
 
HORÁRIO DE SUPERVISÃO:  
 
Segunda-feira: 16:00 às 18:30 h  
 
LOCAL DE ESTÁGIO: Clínica Pro-saúde, Empresa do ramo de Transporte coletivo,  
 
OBJETIVOS  
 
Objetivo Geral: O objetivo geral deste projeto é proporcionar a vivência de Treinamentos e 
Desenvolvimento (T&D) aos estagiários a partir do conhecimento orientado, compreender o papel 
do psicólogo além das rotinas de Recursos Humanos.  
 
Objetivos Específicos:  
 

• Preparar os estagiários para atuação em Treinamentos na organização, promovendo 
conhecimento na área, as principais técnicas utilizadas.  

• Promover a aproximação com esta área de atuação do psicólogo através da elaboração e 
ministração de treinamento no ambiente organizacional  

 
HABILIDADES E COMPETÊNCIAS RELACIONADAS AO ESTÁGIO:  
 
As novas exigências reposicionam o psicólogo nas organizações, o trabalho de treinamentos e 
desenvolvimento ganhou destaque, o estagiário deve estar preparado para perceber e transmitir 
conhecimento, habilidades como: empatia, assertividade, escuta, devem fazer parte da realidade 
profissional do psicólogo nesta área.  
 



 

METODOLOGIA DE ENSINO E SUPERVISÃO: 
 
Serão disponibilizados materiais teóricos para aprendizagem e o aperfeiçoamento das teorias que 
norteiam o T&D. Os estagiários ministrarão treinamentos específicos aos funcionários com o 
objetivo de contribuir no processo de conhecimento e comportamento organizacional, contribuindo 
para o clima organizacional e para o desenvolvimento interpessoal da equipe.  
Juntamente com a supervisora os alunos desenvolverão atividades pertinentes à interlocução 
entre o saber a prática e a organização. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Serviço de Psicologia Aplicada (SPA) 
Atendimento à Comunidade 

Rua Visconde do Rio Branco, 869 – São Domingos – Niterói – RJ 
Tel.: 2707-3502 


