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CARTA DE APRESENTAÇÃO

Prezados(as) participantes,

Com o tema “Concepções de saúde mental: o papel das ciências psicológicas na
valorização das subjetividades”, buscaremos neste evento discutir as diversas noções
acerca do conceito de saúde mental e a missão da psicologia na reflexão crítica sobre os
elementos culturais, sociais, políticos e éticos que atravessam e constituem os sujeitos e
contribuem para as suas percepções sobre uma vida saudável.
Assim, iremos nos atentar ao modo de se produzir e praticar as ciências psicológicas em
nosso contexto político-nacional, favorecendo o pensamento crítico a respeito dos
elementos ideológicos e sociais, atrelada ao compromisso ético na promoção de
cuidados que favoreçam a inclusão, a emancipação dos sujeitos, a qualidade de vida
individual e coletiva e, principalmente, promoção de cidadania.
Desta forma, pretendemos discussões que possam favorecer uma visão ampla das
variadas formas de se entender o conceito de saúde mental a fim de oferecer subsídios à
sociedade no que concerne a nossa capacidade profissional em atender demandas
entrelaçadas, também, ao contexto cultural, político e social.
O XII Congresso de Psicologia da Zona da Mata e Vertentes e XVI Encontro Juizforano
de Psicologia (ENJUPSI) foi preparado com muito carinho e empenho. Convidamos
vocês a estarem conosco nesta semana de reflexões e discussões acerca das ciências
psicológicas!
Desde já, agradecemos imensamente a presença e o prestígio de todas e todos.
Sejam muito bem vindos(as)!
Associação Juizforana de Estudantes de Psicologia - AJEPSI
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COMISSÃO REALIZADORA
DIRETORIA EXECUTIVA
Aldo Lodi Neto - Presidente
Rosane Martins Xavier - Vice-Presidente
Yasmin Oliveira de Mendonça - Secretária
Taiane Mimessi Santos de Mendonça - Tesoureira
CIENTÍFICA
Priscilla Vieira de Carvalho - Coordenadora
Ana Flávia da Silva Castro Neto
Carla Simone Calabria
Hificlis Lopes Coutinho
Raissa Castro Rocha
Tomás Civinelle Tornel da Silveira
Valéria de Carvalho Romão
DIVULGAÇÃO
Vanessa Gomes da Silva - Coordenadora
Antônio Silvério da Rocha Neto
Déa Desiré Oliveira
France Ferreira Lobato Caputo Ananias
Isabella Galil Toledo
Júlia Lopes Toledo
Manuela Emiliano Blanco
Oetsia Vargas Smits
Taijana Siqueira Barbosa
Wanda Maria Ludolf Hansen de Toledo
PATROCÍNIO E LOGÍSTICA
Júlia Nogueira de Oliveira Freitas- Coordenadora
Ana Clara Medeiros Bezerra
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Débora da Silva Duarte
Ester Franco de Souza
Felipe Peixoto Piobelo
Fernanda Julião Dias Ferreira
Flaviane Augusta Nogueira
Jéssica Alves da Silva Avelar
Letícia Arrighi Gaudereto Vieira
Leticia de Freitas Almeida
Marcela Almeida Faria
Marcela Burjaily Lizardo
Maria Lucia de Oliveira
Marina Ribeiro da Costa
Naline de Morais Nogueira
Olívia Quintão Delfino
Sâmella Silva de Almeida
Verônica Calderano Rezende

SISTEMA DE INFORMAÇÃO
Yandra Camila Cardoso - Coordenadora
Barbarah Louize Anício de Oliveira
Evandson Régis de Oliveira
Mariana Lourenço Stepham
Mariana de Santana Gomes
Rosiany Luzia Vieira Mendes
Vanessa Cristina de Oliveira
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QUADRO DE ATIVIDADES

Segunda-feira

Terça-feira

Quarta-feira Quinta-feira

Sexta-feira

Manhã
-Minicurso 1
- Minicurso 2
- Minicurso 3
- Minicurso 4
- Minicurso 5

- Minicurso

- Minicurso 12
- Minicurso 13
6
- Minicurso 14
- Minicurso 7
- Minicurso15
- Minicurso 8 - Minicurso 16
- Minicurso 9
- Workshop 1

- Minicurso 21
- Minicurso 22
- Minicurso 23
- Cine AJEPSI

Apresentações
de: Trabalhos
Credenciamento
orais e
Trabalhos em
pôster; Mostras
de estágio e de
atuação
professional

- Minicurso

- Minicurso 24
- Minicurso 25
- Minicurso 26
- Minicurso 27

Sem atividades

Tarde
- Minicurso 17

-Minicurso 18
10
- Minicurso - Minicurso 19
11
- Minicurso 20
- Roda de
conversa

Noite
- Abertura
- Palestra do

CRP
- Palestra

Maria
Cristina
Mariante
Guarnieri

-Mesa
Redonda
Deborah
Medeiros e
Caio Cesar

-

-

- Palestra
Marco Antônio
Alvarenga

Palestra
João
Paulo
Macedo
Palestra
Maria
Anita
Carneiro

- Palestra
Wanderley
Codo

- Encerramento

/CoffeeBreak

-Palestra
Marcos
Vinícius
Rezende

*ATENÇÃO PARTICIPANTES, INFORMAMOS QUE OS CERTIFICADOS
DESTE ANO SERÃO DISPONIBILIZADOS NO SITE DA AJEPSI
(www.ajepsi.com.br), ATÉ O DIA 24 DE SETEMBRO DE 2018. EM CASO DE
ERROS POR PARTE DA ORGANIZAÇÃO, SERÁ EMITIDA A SEGUNDA VIA
DO CERTIFICADO GRATUITAMENTE. OS CERTIFICADOS NÃO SERÃO
DISPONIBILIZADOS AO PARTICIPANTE, CASO ESSE NÃO TENHA FEITO
O SEU CREDENCIAMENTO NO EVENTO. GOSTARÍAMOS DE RESSALTAR
QUE AS HORAS DO CINE-AJEPSI JÁ ESTÃO INCLUSAS NO HORÁRIO
INTEGRAL DO EVENTO, NÃO SENDO DISPONIBILIZADO CERTIFICADO
ESPECÍFICO DO MESMO.
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Caro participante,aproveite o espaço para fazer sua programação do evento:
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SEGUNDA-FEIRA 19/08
Atividades Vespertinas
15h – Credenciamento (Hall)
17h30 – Cerimônia de abertura do XII Congresso de Psicologia da Zona da Mata e
Vertentes e XVI Encontro Juizforano de Psicologia – ENJUPSI (Salão AquariusSagitarius)

Atividades Noturnas
18h30– Palestra – Conselho Regional de Psicologia (CRP) (Salão AquariusSagitarius)
Rita Almeida
Responsabilidade ética e política da Psicologia nos tempos atuais
Tratarei de discutir as implicações éticas e políticas para o campo da Psicologia nos
tempos atuais.Como questão a ser trabalhada temos: Em tempos de exacerbação do
discurso individualista e neoliberal, no qual o sujeito é convidado a ser uma espécie de
empreendedor de si mesmo, qual é a responsabilidade política e ética da psicologia?
19h30 – Palestra (Salão Aquarius-Sagitarius)
Maria Cristina Mariante Guarnieri
Psicologia, Saúde Mental e Espiritualidade
Com o avanço cientifico e tecnológico, nossa sensação de controle sobre as
adversidades acabaram nos levando à crença que a felicidade e o sucesso poderiam
oferecer um propósito à existência humana. Dentro dessa perspectiva, sentimentos de
tristeza, dor, pesar, sofrimento e angústia são considerados enfermidades e possuem
tratamento e medicalização. Com sintomas diversos, enfrentamos a insuficiência
humana evitando sua verdadeira face: o terror da perspectiva de fim, a sensação de
aniquilamento, a busca de um sentido para a vida, o porquê das coisas e a crença na
existência ou não de um Deus.O silêncio perturbador que nossas questões existenciais
nos amedrontam e nos deixam sem recursos até mesmo diante das graves enfermidades
que abalam a saúde do corpo.Diante disso, observamos uma tendência em relacionar a
saúde mental com a espiritualidade, como uma importante estratégia no enfrentamento
de situações difíceis, eventos estressores, sofrimento humano e falta de sentido. Essa
tendência se torna evidente no crescente interesse acadêmico por pesquisar o fenômeno,
aumentando o número de pesquisas sobre o tema espiritualidade/religiosidade e sua
relação com a saúde mental, com o bem estar psicológico e a integração bio-psico7

sócio-espiritual do ser humano. Nosso intuito com essa apresentação é retomar a
importância e amplitude de pesquisar e estudar a espiritualidade humana, seu potencial
crítico e seus aspectos polêmicos, principalmente no que se refere à formação e manejo
por parte do profissional de saúde.

21h30 – Coquetel (Hall)

TERÇA-FEIRA 20/08
Atividades Matutinas
8h30 às 12h30 – Minicursos
Minicurso I – “Abordagem do uso de álcool e outras drogas na Saúde Pública”
(Sala Antares)
Érica A. Schefer de Almeida
Este mini-curso tem como objetivo apresentar alguns conceitos e ferramentas
necessárias a atuação do psicólogo na rede de assistência à usuários de álcool e outras
drogas no SUS. O fenômeno das drogas será abordado na perspectiva das políticas
públicas de Saúde Mental e Álcool e outras drogas, contemplando princípios gerais do
tratamento, avaliação, diagnóstico e algumas abordagens de tratamento de base
cognitivo-comportamental.
Minicurso II - “Métodos de identificação de ruptura e fortalecimento da relação
terapêutica na Terapia Cognitivo-Comportamental: compreendendo o impacto da
aliança terapêutica nos resultados psicoterapêuticos (Sala Áquila)
Nathálya Soares Ribeiro; Júlia Dandara Fernandes da Silveira
O Minicurso visa esclarecer o papel da relação terapêutica na efetividade da Terapia
Cognitivo- Comportamental (TCC). Objetiva-se introduzir a importância dos estudos
dos processos psicoterapêuticos para a prática clínica, apresentar o modelo transteórico
de aliança terapêutica e a sua aplicação na TCC, os métodos de avaliação da aliança
durante a terapia e como manejar a ruptura e promover o fortalecimento da relação
terapêutica na TCC.
Minicurso III – “Estresse, Pânico e Pertubações Psicossomáticas: O Psiquismo
pelas vias Corporais (Sala Pegasus)
Fernando Moysés Gaio
Embora a Psicologia seja tradicionalmente encarada como a ciência da mente,o corpo
do indivíduo é alvo primordial das pesquisas psicológicas,considerado o enraizamento
de qualquer processo psíquico na materialidade corporal.Vemos hoje que o excesso está
no fundamento do mal-estar contemporâneo.Se o excesso não for excluído e
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descarregado pela ação,o psiquismo busca se liberar daquele pelas vias corporais.Com
efeito,Estresse,Pânico e as perturbações Psicossomáticas se encaixam nessa classe.
Minicurso IV – “Intervenção precoce com crianças de alto risco biopsicossocial”
(Sala Phoenix)
Carolina Gouvêia da Silva; Lucimar Freitas de Amorim
Uma intervenção no contexto primário da vida de um bebê tem o poder de influenciar
diretamente o percurso de seu desenvolvimento. Com isso, no minicurso, os
participantes aprenderão a identificar fatores de risco para o desenvolvimento infantil
abrangendo desde a avaliação e diagnóstico ao processo de intervenção precoce. Por
meio de associações entre teoria e prática, poderão através de casos clínicos, discutir
possíveis formas de atuação da psicologia no contexto da Intervenção Precoce.
Minicurso V – “Prevenção do abuso sexual infantil” (Sala Aquarius)
Andressa Bianchi Gumier, Carolina Stersa de Almeida
A violência sexual afeta milhoões de crianças e adolescents no Brasil e no mundo. A
maioria dos casos de violência sexual acontecem dentro de casa com uma pessoa da
família. O Abuso sexual infantil é considerado importante fator de risco para vários
problemas de saúde na infância e na vida adulta, que impactam sobremaneira a saúde
física e principalmente psicilógica das vítimas. O mini curso visa esclarecer a Dinâmica
da violência sexual contra crianças e adolescents e mostrar formar práticas de
prevenção.

Atividades Vespertinas
13h30 às 15h30 - Apresentações Orais de Trabalhos

Sala Antares
1) RELAÇÃO ENTRE VIOLÊNCIA CONTRA MULHER E A PRÁTICA DE
DEFESA PESSOAL: EXPLORANDO O UNIVERSO DO KRAV MAGA- Felipe
Almeida Dias Mendes; Andressa Helena Quirino; Júlia Ferreira Rezende; Mariana de
Almeida Jabrazi; Mayara Siqueira Rabello; Rayra Lino Alves; Lelio Moura Lourenço
2) Falatrans: atendimento psicológico para pessoas trans - Alinne Nogueira Silva
Coppus; Lorena Silva Loures; Luciamara das Chagas Coelho, Lavínia Couri Montesse
do Amaral; Larissa De Filippo Barbosa; Amanda Cristine de Lima; Tiago Fraga da
Silva; Marcos Paulo de Paiva; Allison Luiz Silva de Menezes; Irina Maria Ribeiro Dias;
Fernanda Faria Sartori; Júlia Lima Guimarães
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3) Conectando Sinapses: A Dislexia sob a Ótica da Psiconeurofisiologia aplicada à
Neuromodulação Integrativa - Máxime Teixeira Rezende; Valéria Modesto Barbosa
Leal
4) O crime paranoico: uma leitura possível à luz da Psicanálise – Lucas Garcia
Beniz de Souza; Nathália Corbelli Fernandes; Ronaldo Chicre Araújo
5) O Brincar na Infância como uma Possibilidade de Fala no Trabalho Analítico Luana de Carvalho Barbosa; Gabriela Lucia de Carvalho
6) Considerações Sobre a Síndrome de Savant e a Contribuição da Psicologia Por
Meio da Arteterapia - Mafalda Luzia Coelho Madeira da Cruz; Manuella Fava
Ferreira Moreira; Lara Novato Matos
7) Colaboração interprofissional na prática e aprendizagem nos contextos de saúde
– Revisão Integrativa Nacional - Ana Paula de Sousa Silva Baquião; Isabela Lopes
Laguardia de Abranches; Bruna Costa de Almeida; Leila Garcia Ribeiro Silva;
Leonardo de Melo Guedes e Fabiane Rossi dos Santos Grincenkov
8) Promoção de Habilidades Metacognitivas de Aprendizagem e Orientação de
Estudos em Adolescentes: ações projeto SEAPE (UFJF) - João Victor Ribeiro
Toledo; Késia Rodrigues; Leila Garcia Ribeiro Silva; Gabrielle Sevidanes Alves;
Marisa Cosenza Rodrigues
Sala Áquila
1) Contribuições da avaliação neuropsicológica para uma instituição de longa
permanência de idosos - Lucas Silveira Santiago; Francis Ricardo dos Reis Justi;
Shirlene Vianna Moreira; Natasha Galvão Pirchiner Rezende Oliveira; Emiliane
Cristine da Silva; Patrícia Santa Rosa Lourenço Trindade; Giovanna de Carvalho
Gamper
2) Depressão e Melancolia na contemporaneidade: contribuições da Psicanálise
para o diagnóstico diferencial - Bárbara Cristina Nogueira de Almeida; Denise
Mendonça de Melo; Taísa de Araujo Serpa; Thaís Oliveira Marculino
3) Da neurologia a psicanálise, o caminho de Freud ao inconsciente - Mateus
Duarte; Mônica Velloso
4) Masculino ou feminino: quem me desejou? - Mônica Monte Lima Velloso
5) A perversão infantil: Uma análise de Masha e o Urso - Anna Costa Pinto Ribeiro,
Mariana Oliveira Sbarzi Pereira
6) Avaliação de serviços em unidades do CAPS ad no Brasil: uma revisão
sistemática - Alyne Aparecida Oliveira dos Santos; Pâmela Gomes Magalhães Coelho;
Priscila Horta Novaes; Daniela Cristina Belchior Mota
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7) A relação da atualidade com a formação da subjetividade depressiva - Jordana
Eterna Lopes Sabino, Marília Barroso de Paula; Matheus Machado Silva; Natane de
Melo Silva
8) Os desafios éticos da prática profissional de psicologia! - Juliana Assis dos Santos;
Cláudia Regina F. de Carvalho Dias Fernandes, Cristiane Berriel Veroneze, Jose
Dionisio de Paula Junior
Sala Pegasus
1) A mãe frente ao adoecimento oncopediátrico: uma revisão da literatura Gabriella Ciprianne Botelho Ferraz; Letícia Milagres Paiva; Maria Tereza Brandi
2) DEPRESSÃO NO ENSINO SUPERIOR: UMA REVISÃO DE LITERATURA Vivian Daniele de Lima; Ailana Garcia Meira Costa; Maria Luiza Iennaco de
Vasconcelos; Lelio Moura Lourenço
3) PERFIL SOCIOPSICOLÓGICO DOS ASSISTIDOS PELO NPJ - NÚCLEO
DE PRÁTICA JURÍDICA - Elizabete Gonçalves de Souza; Flávia Delage Cunha;
Louise Helena Souza Barbosa; Patrícia da Silva Costa; Camila Neves Ferreira; Ana
Claudia Ferreira Cezario
4)VISITA TÉCNICA REALIZADA NA PENITENCIÁRIA DE VIÇOSA-MG Thaynele Rodrigues da Costa; Stella Borges Paiva; Letícia Alvares
5) Nos trilhos do tempo da saúde mental: revivendo a história das concepções de
loucura no Brasil perante o retrocesso da conjuntura atual - Oetsia Vargas Smits;
Laura Fernandes Martins; Ana Carolina Marendino Rodrigues; Lara Brum de Calais;
Felipe Peixoto Piobelo; Tainara Andrade de Oliveira e Taynara Maria Batista
6) Perfil dos usuários do Programa de Volta para Casa no município de Juiz de
Fora - Andréia da Silva Stenner; Denise Mendonça de Melo; Jaqueline Dias de Paulo;
Michelle Sobreira Morção
7) O cuidado entre usuários de drogas: relato de experiência de um coletivo de
redução de danos - Ivan Rennó Brochetto; Karla de Paula Carvalho; Samuel Augusto
Diniz Silva; Ricardo Veneziani da Silva Ramos; Anna Flávia Castro Cardoso; Uriel
Alexandre Bonafé; Tassiana Gonçalves Constantino dos Santos; Marcelo Dalla
Vecchia; Millena Gonçalves Constantino dos Santos; Arthur Raposo Gomes
8) Adaptação da versão brasileira do Attribution Questionnaire (AQ-26B) e
adaptação transcultural da Opening Minds Scale for Health Care Providers
(OMS-HC) para o contexto de dependência de drogas - Natália São Tiago Vieira;
Joanna Andrade Gonçalves Tostes; Leonardo Fernandes Martins; Pollyanna Santos da
Silveira; Telmo Mota Ronzani
Sala Phoenix
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1) Triagem realizada em um Clínica-Escola de Psicologia - Thaynele Rodrigues da
Costa; Stella Borges Paiva; Maria Tereza Brandi
2) ANGÚSTIA EXISTENCIAL - André Luiz Salles
3) Grupos Psicoeducativos como ferramenta para Educação Nutricional de
estudantes universitários - Letícia Milagres Paiva; Gabriella Ciprianne Botelho
Ferraz; Mônica de Paula Jorge; Maria Tereza Brandi
4) O CRAS e o bem-estar parental: cuidando do cuidador a partir dos jogos
psicodramáticos - Xênia de Andrade Domith; Edna Lúcia Tinoco Ponciano; Margareth
Calmon Palha
5) A prática da psicologia na tentativa de suicídio no contexto da Unidade de
Terapia
Intensiva - Ana Carina Falco Mendes
6) Contribuições dos grupos de psicoeducação para alunos do curso de fisioterapia
- Gabriella Ciprianne Botelho Ferraz; Letícia Milagres Paiva; Maria Tereza Brandi
7) Relacionamento Abusivo e Dependência Emocional na perspectiva da Análise
do Comportamento - Larissa Pita Pacheco, Maria Clara Pereira de Almeida
8) Clínica com adolescentes: O trabalho de desidentificação com o grupo - Gabriela
Nunes Miguel Teixeira; Fernanda Cabral Samico
Sala Aquarius
1) Quando a fluidez faz parte das relações - Bruna Scher Soares; Marília Barroso de
Paula
2) Cuidados Paliativos e Psicologia: uma revisão narrativa da literatura - Letícia
Santiago Swerts
3) A importância da monitoria na formação acadêmica do monitor, um relato de
experiência - Stella Borges Paiva; Thaynele Rodrigues da Costa; Adriano de Souza
Alves
4) Vivência de estágio em uma Instituição de Longa Permanência para Idosos, um
relato de experiência - Stella Borges Paiva, Thaynele Rodrigues da Costa, Adriano de
Souza Alves
5) Paradoxos da patologização da imagem do corpo - Matheus Machado Silva;
Marília Barroso de Paula
6) A avaliação quantitativa de uma intervenção em Violência Escolar: utilização da
escala BEVESCO - Leonardo de Melo Guedes; Thiago Virgílio Da Silva Stroppa;
Clara Effgen Ladeira; Gabriel Henrique Velozo Gonçalves; Gabriele Santos de
Amorim; Larissa Reis Mancini; Lelio Moura Lourenço
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7) Gêmeos e subjetividades: a importância da não negação das suas
individualidades - Cláudio Ramos Peixoto; Shala de Souza Silva; Vanessa de Andrade
Nascimento
8) Relacionamento Abusivo e Dependência Emocional na perspectiva da Análise
do Comportamento - Larissa Pita Pacheco, Maria Clara Pereira de Almeida
9) Comissão de Avaliação Psicológica Subsede Sudeste CRP04-JF - ELZA MARIA
GONÇALVES LOBOSQUE, LUCIMAR SOARES REGINALDO OLIVEIRA,
ISABELLA FERREIRA PIPPA, Leila Maria Gomes Ferreira, Lilian Marcon de Souza,
Fabio da Silva Pereira, Jéssica Piazzi Silva
13h30 às 15h30 - Apresentação de trabalhos em Pôster (Hall)
1) O Outro na Psicose - Andréia da Silva Stenner; Bárbara Cristina Nogueira de
Almeida; Michelle Sobreira Morção
2) Manifestações arquetípicas e saúde mental - Manuela Emiliano Blanco; Marina
Ribeiro da Costa; Rosiany Luzia Vieira Mendes
3) Psicanálise e a redução de danos no atendimento de mulheres usuárias de álcool
e drogas: Projeto Clarices - Cláudia Ciribelli Rodrigues Silva, Gabriela Lúcia de
Carvalho, Victória Marques Cândido, Letícia Lopes de Souza, Letícia Santiago Swerts;
Luciamara das Chagas Coelho & Clarissa Dalton Furtado de Mendonça
4) A relação entre Sexismo Ambivalente e a violência por parceiros íntimos em
homens condenados pela justiça - Monique Bernardes de Oliveira Ferreira; Patrícia
Santa Rosa Lourenço Trindade; Vânia Maria Morais Nogueira; Lélio Moura Lourenço
5) O corpo moderno na era do espetáculo - Ana Beatriz de Oliveira Ferreira
6) Efeito de vizinho transposto em diferentes posições silábicas em tarefa de
decisão lexical - Lucas Silveira Santiago; Francis Ricardo Dos Reis Justi
7) Grupos lúdicos em pediatria: o brincar como enfrentamento da hospitalização Zilda Carla Faria de Mattos, Fabiane Rossi dos Santos Grincenkov, Fernanda Buzzinari
Ribeiro de Sá
8) Ferenczi: Do Mundo Interno a Realidade Externa - João Alves Maciel Neto
9) A Psicologia Hospitalar: O olhar para a subjetividade do paciente oncológico Caroline De Paula Martins Leopoldo; Mariana Pires de Melo; Fernanda De Paula
Ciribelli da Silva
10) Comunicação em pacientes internados em unidades de terapia intensiva: uma
revisão da literatura - Zilda Carla Faria de Mattos; Fabiane Rossi dos Santos
Grincenkov
11) Causas da violência por parceiros íntimos: uma perspectiva a partir das
crenças de mulheres vítimas desta violência - Monique Bernardes de Oliveira
Ferreira; Lelio Moura Lourenço; Karine Barbosa de Assis; Patrícia Santa Rosa
Lourenço Trindade; Thaynara Barbosa; Vânia Maria Morais Nogueira
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12) Transtornos Psicossomáticos: O corpo em questão - Andréia da Silva Stenner;
Bárbara Cristina Nogueira de Almeida; Vitor de Paula Borges
13) Terapia de Aceitação e Compromisso e Transtorno por Uso de Drogas: uma
Revisão Sistemática - Mariana Fonseca Carvalho Maia; Bruna Ferreira dos Santos;
Lorrainy Costa de Castro; Natália São Tiago Vieira; Pollyanna Santos da Silveira
14) ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DA DOR EM PACIENTES COM
NEURALGIA TRIGEMINAL - Letícia Santiago Swerts; Yuri de Lima Medeiros;
Luan Viana Faria; Danielle Fernandes Lopes; Juliana Gerheim e Rezende; Eduardo
Machado Vilela
15) Intervenções psicológicas via internet para pacientes com Ansiedade Social Carolina Pereira Dittz, Lélio Moura Lourenço, Rodrigo da Cunha Teixeira Lopes, Laís
de Oliveira Carvalho, Letícia Santiago Swerts, Luciamara das Chagas Coelho
16) Qualidade de Vida de pacientes com Doença Renal Crônica e seus Cuidadores
Familiares: potencial resiliente a ser trabalhado - Beatriz dos Santos Pereira,
Filomena Maria Kirchmaier, Neimar da Silva Fernandes, Natália Maria da Silva
Fernandes
15h30 às 17h30 - Mostras de Atuação Profissional
Sala Antares
1) Caixa das Emoções: Trabalhando as Emoções na Pré - Adolescência - Danila
Vasconcelos Gomes Vilella
2) O psicólogo na Gestão do CRAS: Coesão Grupal e Saúde Mental – Márcia
Teixeira Marques
15h30 às 17h30 – Mostras de Experiência de Estágio
Sala Áquila
1) Parem de nos matar! A violência contra a mulher: Uma perspectiva da
Psicologia Jurídica acerca do Feminicídio - Taynara Maria Batista & Andreia
Monteiro Felippe
2) O papel do Psicólogo no grupo da terceira idade de uma instituição religiosa:
impactos da dinâmica de grupo neste cenário – Aline Fátima de Souza, Carla Simone
Calabria, Prof.ª Dr.ª Gisele de Rezende Franco
3) Consequências da Punição Prisional Sobre a Família de um Preso - Luana de
Carvalho Barbosa, Andreia Monteiro Felippe
4) Possibilidades de atuação em psico-oncologia: um relato de experiência de
estágio em psicologia hospitalar e da saúde – Karine Soriana Silva de Souza; Fabiane
Rossi dos Santos Grincenkov & Aline Andrade Mendes Werneck
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5) A possível relação entre alienação parental e comportamentos antissociais France Ferreira Lobato Caputo Ananias; Juliana Assis dos Santos
6) PROJETO AMARILIS - Alexandre Augusto Macêdo Corrêa, Ilva Elena Rocha
Storino, Ivaldo Francisco de Oliveira Neto, Ana Paula Fritz Mariquito, Prisciliana Silva
Monteiro Passos
7) A HUMANIZAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES E CIVIS – Erick Shuenck
Fava Mokdeci, Filipe Martins Ferreira, Karoline Freitas Sathler Fraga
Sala Pegasus
1) Ambulatório de quimioterapia da Ascomcer: considerações e desafios do estágio
em Psico-Oncologia - Letícia Santiago Swerts, Ana Karina Dalton Araújo Pôrto
2)A importância de um olhar mais humano em relação ao detento ou réu - Débora
da Silva Duarte, Rafaela Guimarães Rocha de Moraes, Raphaela Alves Andrade, Oetsia
Vargas Smits
3) Compartilhando Saberes: a TCC na Pós e na Graduação - Marina Tornel da
Silveira Lacordia; Klyci Rodrigues Campanhola; Dayane Pires Bráz; Douglas Ribeiro
Vieira Teixeira; Evelin Meiriella Teixeira; Gabriella Souza; Julia Keller da Silva Gomes
& Ana Cláudia Cezario
4) Um recorte da prática nas redes de atenção à saúde – Lucimar Freitas de
Amorim, Daniela de Souza Araújo, Fabrícia Felisberto Girotto, Joice Expedito
Fernandes, Júlia Carvalho de Souza, Karina Ribeiro Batista
5) Terapia Psicomotora infantil: Estudo de caso - Gabrielle Antonieto Zoppelaro,
Lucimar Freitas de Amorim
6) Cessação tabágica: a importância do grupo terapêutico para o fortalecimento
emocional dos indivíduos – SILVA, Andreza, OLIVEIRA, Júlia, BANHATO, Eliane,
GALIL, Arise
7) ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL EM GRUPO: RELATO DE UMA
EXPERIÊNCIA COM ALUNOS DO ENSINO MÉDIO NO MUNICÍPIO DE
UBÁ/MG – Paula Parreira Filgueiras, Priscila Dias dos Santos, Wellington Damião da
Silva Pacheco, Marcella da Silva Campos
Sala Phoenix
1) Ambulatório de quimioterapia da Ascomcer: considerações e desafios do estágio
em Psico-Oncologia - Letícia Santiago Swerts, Ana Karina Dalton Araújo Pôrto
2) O uso de habilidades de vida como prevenção de comportamentos de risco
relacionados ao uso de álcool: uma experiência com alunos do Ensino
Fundamental II - Natália São Tiago Vieira & Pollyanna Santos da Silveira
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3) A Atuação da Psico Oncologia frente à subjetiva percepção da morte - France
Ferreira Lobato Caputo Ananias
4) Aspectos da Gravidez na Adolescência - Anna Clara de Carvalho Almada, Camila
Bouquard Oliveira Cosendey, Isabela Pereira Garcia
5) A importância do fortalecimento da clínica ampliada dentro de um Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS) - Ana Carolina Marendino Rodrigues, Caroline Pereira
Oliveira
6) Um relato da prática psicológica no ambiente organizacional - Joice Expedito
Fernandes, Laura Juste Lopes, Nadja Rossi Ganda

Atividades Noturnas
18h – Palestra - (Salão Aquarius-Sagitarius)

Caio César dos Santos e Deborah de Oliveira Prado Medeiros
Mesa Redonda: A influência dos aspectos sociais e psicológicos na subjetividade
negra
Caio César:
Enquanto homens negros, pensar sobre como nossa construção social de masculinidade
se dá é buscar um paralelo profundo entre as performances do que é ser homem e
também do que é ser negro. E como elas nos afetam e moldam nosso modo de agir no
mundo, enxergar o mundo e como o mundo nos enxerga. Violência, hipermasculinização e relações afetivas são apenas alguns dos muitos pontos que podem ser
abordados sob a ótica do debate de masculinidades negras.
Deborah Medeiros:
A discussão sobre raça no Brasil tem desencadeado nas últimas décadas um debate que
questiona os próprios fundamentos de nossa identidade nacional. No Brasil, o conceito
de raça está vinculado aos atributos morais, aos padrões de beleza, à ideia de
superioridade cultural e intelectual europeia, e continua operando na constituição de
subjetividades. A identidade racial branca é um lugar de vantagem simbólica no Brasil,
tal como em qualquer sociedade estruturada pelo racismo. Os estudos críticos da
branquitude nos conduzem a importantes questionamentos: Por que razão o impacto da
persistente ideia de superioridade branca não é considerado um elemento fundamental
nos processos de subjetivação de negros e brancos no Brasil? Por que esse tema tão
pungente costuma ser silenciado em espaços acadêmicos? Uma resposta plausível a
esses questionamentos é, provavelmente, o fato de o silêncio sobre o tema constituir ele
próprio um sintoma. Sintoma de um quadro maior cuja motivação final é a manutenção
do status quo.
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20h – Coffee-break (Hall)
20h30 – Palestra - (Salão Aquarius-Sagitarius)
Marco Antônio Alvarenga
Socialização virtual, mídias e saúde mental
Aspectos conceituais e gerais da socialização virtual, impactos sociais a partir do
desenvolvimento de mídias, efeito subjetivo de participação em mídias sociais, saúde
mental e existência no mundo atual e perspectivas cognitivas e positivas de intervenção

QUARTA-FEIRA 21/08
Atividades Matutinas
8h30 às 12h30 – Minicursos e Workshop
Minicurso VI – “Possibilidades do exercício da Psicologia Hospitalar numa
instituição de Oncologia” (Sala Antares)
Ana Karina Dalton Araújo Porto; Fernanda De Paula Ciribelli da Silva
A doença é um evento com alto poder de frustração (Simonetti, 2018) e neste contexto,
a Psicologia Hospitalar se insere com o olhar voltado para a subjetividade do
paciente.Como ressalta Simonetti (2011), a Psicologia Hospitalar trata do adoecimento
no registro do simbólico. O objetivo do minicurso é levantar as possibilidades da
Psicologia Hospitalar frente ao paciente oncológico utilizando das referências de
literatura e da experiência das proponentes.
Minicurso VII – “Novas possibilidades à psicologia hospitalar: como é possível o
resgate do sujeito e de sua subjetividade dentro do Centro Cirúrgico?” (Sala
Áquila)
Leonara Oliveira Tadeu
Diante da complexidade envolvida nas doenças cardiovasculares e considerando seu
caráter multifatorial, faz-se necessário a atuação do psicólogo hospitalar no serviço de
cardiologia e, especialmente, com pacientes cirúrgicos. Nesse minicurso te convoco a
refletir sobre como a psicologia pode contribuir no resgate das subjetividades dos
pacientes acometidos pelas doenças cardiovasculares e, mais ainda, se existe demanda
de trabalho para o psicólogo dentro do centro cirúrgico do hospital.
Minicurso VIII – “Psicologia Baseada em Evidências: o que é?” (Sala Pegasus)
Aldier Félix Honorato, Flávia Alvine Carvalho
O presente minicurso objetiva trazer aos ouvintes uma introdução sobre a temática das
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práticas baseadas em evidências na psicologia. "O que é?" e "Como a realizamos?" são
duas das questões que serão debatidas. Embasarmos nossa prática terapêutica em
estudos rigorosos nos ajudam a oferecer um melhor tratamento para nossos pacientes.
Minicurso IX – “Capacitação para o manejo do tabagismo por equipe
multidisciplinar” (Sala Phoenix)
Luane Araújo Rabello, Maria Fernanda Monteiro Lamas, Mariana Muniz Gusmão
O presente minicurso refere-se a uma capacitação para o manejo da abordagem básica
do tabagismo, com ênfase na experiência de profissionais que atuam de forma
multidisciplinar em um serviço de tratamento para a cessação tabágica. Parar de fumar é
difícil, demanda tempo e esforço, e muitos fumantes possuem comorbidades associadas.
Sendo assim, é relevante que profissionais de saúde aprendam melhores formas de
abordar tabagistas, seja em contextos de saúde ou clínicos
Workshop I – “Psicopatologia do bebê e da criança pequena: equívocos e
diagnósticos diferenciais” (Sala Aquarius)
Anna Ribeiro
Pretendemos neste workshop apresentar o desenvolvimento psíquico precoce da
criança de 0 a 3 anos, priorizando os momentos chamados “crises do
desenvolvimento”, teorizados por Margaret Mahler, Spitz e Winnicott. A partir disto,
pensar nos diagnósticos atuais de saúde mental da criança pequena que, muitas vezes,
desconsidera que o próprio curso desenvolvimento se dá por crises e conflitos,
“rotulando” e enquadrando o bebê em categorias e tratamentos desnecessários para tão
tenra idade. Outro objetivo deste workshop é pensarmos nos diagnósticos diferenciais
entre patologias estabelecidas e hipóteses diagnósticas que possam se alterar com o
amadurecimento psíquico da criança pequena, ampliando as abordagens dos
profissionais que avaliam e trabalham diretamente com talidade.

Atividades Vespertinas
13h30 às 17h30 – Minicursos
Minicurso X – “Lidando com o Comportamento Suicida pela Terapia CognitivoComportamental” (Sala Antares)
Juliana Oliveira Gomes Valério
O suicídio tornou-se ao longo dos anos um problema de saúde pública. No contexto
terapêutico, são muitas as questões, direcionadas a como identificar o perigo real, atuar
em direção à prevenção, e, talvez principalmente, direcionar à reestruturação das
cognições mal adaptativas e disfuncionais presentes. O curso tem objetivo de indicar
aspectos principais para o estudo do comportamento suicida, direcionando ações que
possam ser emitidas embasadas pela Terapia Cognitivo-comportamental.
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Minicurso XI – “Emoções na prática clínica da Terapia Cognitiva Pós
Racionalista” (Sala Àquila)
Mônica Cirelli Alves
Emoção é um tema chave no tratamento em psicoterapia. Por ser essencialmente
adaptativa, as emoções surgem com finalidade de sobrevivência e não como um fator
psicopatológico. Esse minicurso abordará como a TCPR intervém de forma prática no
tratamento psicoterápico. Como nós humanos aprendemos a identificar as emoções.
Quais suas funções em nossas vidas.
13:30 h - Roda de conversa com o “Loucomotiva: Coletivo de Saúde Mental”, com
a participação de profissionais e usuários da saúde mental de Juiz de Fora.
(gratuito)
Sala Pegasus
A roda terá como objetivo principal apresentar uma discussão a respeito da formação
do coletivo como um dispositivo de luta e da busca do protagonismo do sujeito e do
resgate da cidadania. O grupo funciona como uma aposta de um posicionamento cada
vez mais crítico dos usuários da saúde mental, e visa afinar um discurso cada vez mais
conciso com relação às suas proposições e pautas discutidas, principalmente no que diz
respeito à luta antimanicomial.

Atividades Noturnas
18h – Palestra - (Salão Aquarius-Sagitarius)
João Paulo Macedo
A escalada do conservadorismo e o risco de desmonte da Política Nacional de
Saúde Mental, Álcool e outras Drogas no Brasil
O contexto de escala do conservadorismo no Brasil nos últimos anos colocou a Política
Nacional de Saúde Mental, Álcool e outros Drogas sob alvo de ataques e tentativas de
desmonte e retrocessos ainda mais duros, se comparado a períodos anteriores. A partir
de uma análise da conjuntura e do processo histórico de constituição das políticas de
saúde mental no Brasil, pretende-se indicar as principais linhas de ataques sofridos e os
refreamentos diante dos avanços alcançados nas últimas décadas.
20h – Coffee-break (Hall)
20h30 – Palestra - (Salão Aquarius-Sagitarius)
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Maria Anita Carneiro
A Mulher Obsessiva, da Angústia ao Humor
A autora apresentará alguns desenvolvimentos atuais de suas pesquisas teórico-clínicas
sobre a neurose obsessiva nas mulheres, abordando as relações específicas do feminino
com a angústia, da neurose obsessiva com a angústia, os mecanismos auxiliares do
recalque e a direção do tratamento, da angústia ao humor.

QUINTA-FEIRA 22/08
Atividades Matutinas
8h30 às 12h30 – Minicursos
Minicurso XII – “O Experimento da Cadeira Vazia” (Sala Antares)
Rodrigo Bastos; Montserrat Gasull
A proposta tem como objetivo discutir as concepções envolvidas na ‘biologia do Amor’,
de Humberto Maturana, a partir de suas implicações éticas na atuação do psicólogo pós
racionalista. Compreendendo que o código de ética da profissão preza pela convivência
da diversidade humana e da superação de situações de discriminação, preconceito e
violência, almeja-se refletir como a prática clínica do psicólogo pós racionalista pode
contribuir para este cenário na psicologia brasileira.
Minicurso XIII – “O compromisso social na clínica Pós racionalista: Humberto
Maturana e a Biologia do amor” (Sala Àquila)
Laiana Gonçalves Sabioni
A proposta tem como objetivo discutir as concepções envolvidas na ‘biologia do Amor’,
de Humberto Maturana, a partir de suas implicações éticas na atuação do psicólogo pós
racionalista. Compreendendo que o código de ética da profissão preza pela convivência
da diversidade humana e da superação de situações de discriminação, preconceito e
violência, almeja-se refletir como a prática clínica do psicólogo pós racionalista pode
contribuir para este cenário na psicologia brasileira.
Minicurso XIV – “Os testes de Atenção e sua importância nos diagnósticos” (Sala
Pegasus)
Elza Maria Gonçalves Lobosque
Os testes de atenção são cada vez mais utilizados em vários diagnósticos e
psicodiagnósticos, e sua compreensão e entendimento são importantes na formação
profissional.
Minicurso XV – “Psicodrama: redes sócias e psicopatologia” (Sala Phoenix)
Manoel Mendonça Souza (diretor) e Luís Felipe Mautone Dias (ego-auxiliar)
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#psicodrama: redes sócias e psicopatologia abordam a inter-relação do sujeito e a
virtualidade. O uso das novas tecnologias e a intersubjetividade fundamentam uma
vivência teórico-prática. Objetiva-se compreender a psicopatologia impactada pelas
redes sócias. A abordagem da ética e do compromisso social se fazem presentes na
reflexão sobre profissional de psicologia e sua prática contemporânea,
instrumentalizado pelo Psicodrama.
Minicurso XVI – “Introdução à Terapia Cognitiva” (Sala Aquarius)
Gilsa Arantes
A Terapia Cognitiva surgiu na década de 60, inicialmente para o tratamento da
depressão. Teve uma enorme expansão nas últimas décadas e hoje, tem sido muito
indicada para o tratamento de uma variedade de transtornos, além de outras demandas
devido a sua eficácia.

Atividades Vespertinas
13h30 às 17h30 – Minicursos
Minicurso XVII – “Técnica da Moviola: auto-observação na prática clínica” (Sala
Antares)
Diana Lopes Alves
Mediante a proposta de ir "além do cognitivismo" da Terapia Cognitiva Pósracionalista, nesse minicurso apresentamos mais um recurso para o profissional que
atua na clínica independente da abordagem teórica .A técnica da moviola, como
técnica de auto-observação, possibilita a pessoa entender a maneira como experimenta
seu modo de ser tendo o Terapeuta como seu guia.
Minicurso XVIII – “Bem-estar na parentalidade: os jogos psicodramáticos como
recursos facilitadores” (Sala Áquila)
Xênia de Andrade Domith
Trabalhar o bem-estar parental permite maior compreensão em relação as fases do
desenvolvimento dos filhos, aproxima os envolvidos e favorece o desenvolvimento
mútuo, contribuindo para a saúde mental de ambas as partes. Venha aprender
vivenciando a teoria e a prática dos jogos psicodramáticos! Participe!
Minicurso XIX – “Orientação Profissional: A Importancia dos Instrumentos
Psicológicos” (Sala Pegasus)
Elza Maria Gonçalves Lobosque
Este mini curso tem como objetivo a compreensão de como realizar um processo de
orientação profissional com uso de instrumentos próprios do psicólogo (os testes
psicológicos).
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Minicurso XX– “Teoria do Apego e relação com a psicopatologia” (Sala Phoenix)
Michela Martins de Souza
A Teoria do Apego de John Bowlby é uma forma de compreender o ser humano em
termos afetivos e portanto uma grande ferramenta para a prática clínica. O uso da
Teoria no processo terapêutico pode ajudar a compreender e intervir de maneira
importante nas necessidades individuais dos pacientes que buscam por ajuda
psicológica.

Atividades Noturnas
18h – Palestra - (Salão Aquarius-Sagitarius)
Wanderley Codo
Psicologia , Ciência do ser humano que esquece como o ser se transforma em
humano
O que nos faz diferente de todos os outros animais é o trabalho, através dele
desenvolvemos a consciência e com ela a linguagem, no entanto o trabalho é o grande
ausente das correntes em Psicologia, mesmo quando se estuda Psicologia das
Organizações, se busca como a Psicologia pode ajudar na produção e não como o
trabalho está construindo o Homem. É através do trabalho que a nossa subjetividade se
constrói, que nos inventamos, é através do trabalho que o sofrimento mental comparece,
sem ele o estudo da Psicologia será o estudo da invenção de um herói de telenovelas,
ama, chora, é feliz, infeliz, mas não trabalha, é uma ficção.
20h – Coffee-break (Hall)
20h30 - Palestra - (Salão Aquarius-Sagitarius)
Marcos Vinicius Rezende
Um psicanalista nos cuidados paliativos
Apesar de parecer um terreno fértil para a psicanálise, uma vez que se propõe um
cuidado centrado no paciente, no qual a clínica do caso a caso ganha relevo, os
Cuidados Paliativos é uma especialidade médica e, portanto, submetido a certa
economia discursiva. Dessa forma, nesta conferencia pretende abordaremos as
possibilidades, mas também os limites éticos que permeiam a atuação de um
psicanalista nos cuidados paliativos.
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SEXTA-FEIRA 23/08
Atividades matutinas
8h30 às 12h30 – Minicursos
Minicurso XXI – “As novas formas de subjetivação e a psicopatologia: uma
leitura psicanalítica” (Sala Antares)
Marília Barroso de Paula
A necessidade de repensar os fundamentos da leitura sobre a subjetividade constitui a
motivação central deste minicurso. Através deste conceito seria possível pensar tanto o
mal-estar na sociedade contemporânea quanto o posicionamento da psicopatologia
psicanalítica diante deste fenômeno.
Minicurso XXII- GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS: desafios e mindset
do Psicólogo como fomentador do bem estar no ambiente de trabalho. (Sala
Àquila)
Renata Lopes Morais Pinholi, Céres Cristina Poggiali Gasparoni
O que é efetivamente Gestão de Pessoas Estratégica e quais os desafios dos
profissionais para esta atuação? Como atuar de maneira estratégica proporcionando
bem estar no trabalho? Estas são as discussões e desafios que serão conhecidas de
forma prática, dinâmica e interativa no minicurso: GESTÃO ESTRATÉGICA DE
PESSOAS: desafios e mindset do Psicológo como fomentador do bem estar no
ambiente de trabalho.
Minicurso XXIII – “Competências interprofissionais nos serviços de atenção em
saúde” (Sala Phoenix)
Ana Paula Sousa Silva Baquião, Isabela Lopes Laguardia Abranches
Atualmente a reflexão sobre a Educação Interprofissional e atuação colaborativa
perpassa as formações em saúde de diversas categorias profissionais, dentre elas a
Psicologia. O minicurso pretende proporcionar uma vivência teórica-prática acerca das
competências interprofissionais e suas potencialidades para o exercício do trabalho
colaborativo nos serviços de atenção em saúde. Para tanto será utilizada a metodologia
ativa como estratégia de ensino e aprendizagem interprofissional.
8h30 às 12h30 – Cine AJEPSI (gratuito)
(Salão Aquarius-Sagitarius)
Mediadores: Anna Ribeiro; Daniel Vignoli
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Filme: O Quarto de Jack
O Quarto de Jack é um filme baseado no livro homônimo de Emma Donoghue (também
autora do roteiro) e dirigido por Lenny Abrahamson, parte de um longo caso de
sequestro e cárcere privado para a adaptação de uma criança em um mundo totalmente
desconhecido. Filmado praticamente no sótão de uma casa, o filme conta a história de
Joy (Brie Larson) e seu filho Jack (Jacob Tremblay), que vivem enclausurados e
isolados em um quarto sem janelas e à prova de som de 10m², após ela ter sido
sequestrada por um possível psicopata. Fruto de uma violação sexual por parte de seu
algoz, Joy dá à luz a Jack, que nasce neste universo restrito onde apenas uma claraboia,
que ilumina o quarto, o conecta com o mundo real. As visitas de Nick (Sean Bridgers),
sujeito que os mantem em cativeiro, é o único contato que eles possuem com o mundo
externo. Joy faz o possível para tornar suportável a vida no local, mas quando seu filho
completa cinco anos ela decide elaborar um plano para fugir. Com a ajuda de Jack, ela
engana Nick para retornar à realidade e apresentar um novo mundo a seu filho, onde
ambos passam a enfrentar os novos desafios de se estar fora do quarto. O filme retrata a
luta de uma mãe em defesa de seu filho e de sua própria sobrevivência emocional em
meio ao mundo. A análise dessa obra será enriquecedora, venha discutir conosco.

Atividades Vespertinas
13h30 às 17h30 – Minicurso
Minicurso XXIV- “Introdução ao Pensamento Reichiana e a Orgonoterapia” (Sala
Áquila)
Gilmara Cardozo Soares
A Orgonoterapia é uma técnica energética dentro da abordagem da Psicoterapia
Corporal Reichiana que usa recursos corporais e relacionais, o princípio que guia o
trabalho é como que a energia funciona em cada indivíduo, e onde está detida. O
trabalho visa fazer a energia voltar a fluir, quanto mais energia fluindo, mais saudável o
indivíduo é.
Minicurso XXV- “O desenvolvimento da personalidade sob a ótica da Psicologia
Junguiana” (Sala Sphoenix)
Hortência Isabela Santos Vieira
O desenvolvimento da personalidade ocupa um lugar muito importante dentro da obra
de Carl Gustav Jung, sendo um dos elementos centrais desta. Todo ser humano carrega
em si um germe da personalidade. Em algum momento o desenvolvimento desse germe
tornará o mais forte dos desejos, de modo a alcançar o desenvolvimento da totalidade. O
objetivo deste minicurso é desenvolver uma análise do desenvolvimento da
personalidade sob a ótica da Psicologia Analítica.
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Minicurso XXVI- “Terapia Online: Uma proposta para a Clínica” (Sala Pegasus)
Claudia Aparecida de Carvalho
A Terapia Online é uma modalidade de atendimento em que há uma demanda por
serviços psicológicos mediados por Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs).
Conhecer a teoria e a prática é importante para decidir sobre ampliar os serviços por
meio da oferta deste trabalho. Nesta modalidade de atendimento as barreiras geográficas
não existem é possível atender pessoas em qualquer lugar do mundo. A proposta é
ampliar o olhar e mostrar uma nova possibilidade para a promoção da Saúde Mental.
Minicurso XXVII- “Concepções de saúde mental: o papel das ciências psicológicas
na valorização das subjetividades” (Sala Antares)
Claudia Regina Dias – CRP04/14098, Eriane Pimenta – CRP04/8578, Rita AlmeidaCRP04/16359
Neste minicurso, propomos uma reflexão sobre questões e dilemas éticos que estamos
sujeitos e orientação a partir das Resoluções nº 001/2009 e 007/2003 do Conselho
Federal de Psicologia e o Código de Ética Profissional do Psicólogo, além de elucidar as
dúvidas referentes à elaboração de documentos escritos pel@ Psicólog@.

17:30– Encerramento/Coffee break
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ANEXO I
CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DE TRABALHOS
Profissionais das diversas áreas contempladas pelos trabalhos recebidos são convidados
a serem pareceristas ad-hoc do evento. Para tanto, um convite formal é enviado, bem
como um termo de compromisso é preenchido. Com intuito de não enviesar os
resultados dá-se preferência a profissionais que não sejam da região.
O trabalho inicialmente é enviado ao parecerista, através da “Área do participante” no
site da AJEPSI, em formato de documento PDF, constando: a modalidade escolhida
(pôster ou oral), título, autor, filiação cientifica, palavras-chave, resumo e referências.
Contudo, novamente visando um trabalho ético, ao enviar o trabalho para os
pareceristas, autor e filiação científica são retirados.
O profissional recebe os trabalhos de sua área através do site da AJEPSI, após informar
um login e senha dados a ele. A avaliação é feita através de um crivo de correção préestabelecido pela comissão cientifica, que consta análise quantitativa e qualitativa dos
trabalhos.
A correção quantitativa é feita através de uma escala de Likert com cinco categorias de
respostas, variando entre “muito ruim” a “muito bom”. São cinco fatores a serem
avaliados. São eles:
• Escrita: Organização e estruturação do texto; Adequação gramatical; Clareza na
transmissão de ideias; Ortografia;
• Argumentação: Exposição das ideias quanto a objetividade e clareza; Postura
crítica; Análise e interpretação dos resultados; Contribuição para o meio
acadêmico;
• Tema: Ineditismo do tema; Delimitação do assunto; Justificativa da escolha do
tema; Relevância do tema;
• Metodologia: Referencial teórico-metodológico; Indicação e clareza dos
métodos utilizados; Coerência entre objetivo e articulação do assunto; Coerência
entre a metodologia e o objeto de estudo;
• Referências: Correspondência entre tema e as referências; Qualidade das
referências; Uso das referências primárias e secundárias; Coerência entre
citações e referências apresentadas;
A correção qualitativa é feita através da argumentação e esclarecimento dos fatores
acima citados.
Com isso atribui-se uma nota ao trabalho, e cabe então a comissão científica verificar as
notas atribuídas e aprovar/reprovar o trabalho recebido. Vale constar ainda que a
modalidade escolhida não garante a apresentação da mesma, visto que, caso seja
necessário, a comissão se dá o direito de remanejar a modalidade do trabalho (conforme
consta em edital).
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Magno Oliveira Macambira
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Renata Kochhann
Rômulo Ballestes Marques dos Santo
Silvia Maria Cintra da Silva
Thatiana Helena de Lima
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