


OLÁ PARTICIPANTE!
Seja bem vindo ao XIV Congresso de Psicologia da Zona

da Mata e Vertentes e XVIII ENJUPSI

Esse guia irá te ajudar a aproveitar ao máximo todos os
momentos do evento, bem como relembrar todos os detalhes
do nosso regulamento e algumas dicas valiosas para viver essa
experiência da melhor forma.

Nesse guia você também terá disponível nossa programação, as
informações de todos os palestrantes, como funcionará os
debates e como você poderá interagir e fazer perguntas!

A AJEPSI tem um compromisso social, ético e científico com a
Psicologia. Estamos tentando ao máximo nos reinventar frente
à situação que estamos vivendo e fica cada vez mais clara a
importância da AJEPSI ao promover eventos científicos com
discussões de grande importância e aprendizado.

Por isso, agradecemos sua participação e seu voto de confiança
em nossa associação. Sabemos que não está sendo fácil para
todos e ainda sim pudemos contar com você!



CARTA DE APRESENTAÇÃO
Historicamente a Psicologia se apresenta em constante
movimento e mudança, como resposta às demandas de cada
época. Nesse caminho de construção muita coisa avançou e se
transformou, levando à atual conjunção e, consequente, relevância
quanto ao papel do psicólogo, assim como a subjetividade ganhou
lugar e escuta como direção à valorização humana. Nesse sentido
o XIV Congresso de Psicologia da Zona da Mata e Vertentes e
XVIII ENJUPSI irá abordar diversas perspectivas históricas e o
caminhar da Psicologia até os dias de hoje. Iremos discutir
aspectos culturais, sociais, políticos e científicos em torno do tema,
trazendo profissionais renomados e especialistas nas diversas áreas,
a fim de proporcionar reflexão e debate e também trazer
conhecimento numa colaboração mútua para a produção da
Psicologia como Ciência e Profissão.

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!

Sejam muito bem vindos(as)!
Associação Juizforana de Estudantes de Psicologia - AJEPSI

Desde já, agradecemos imensamente a presença e o prestígio de
todas e todos.



Comissão Realizadora
Diretoria Executiva
Fernanda Julião Dias Ferreira - Presidente
Patricia Elena Sobral - Vice-Presidente
Karoline Maria da Silva Giló - Tesoureira
Luisa de Castro de Almeida - Secretária

Letícia Aparecida da Costa - Coordenadora
Jeane Yasmim Oliveira dos Santos Peres
Gabriela Aguiar Campos
Fabricio da Silva Bilheiro
Laura Schettino Tresse
Ana Carolina Barbosa Assis
Ana Carolina Rodrigues de Oliveira
Aléxia Fernandes Paes
Luana Santos Marçal
Yasmin Pereira de Oliveira
Amanda Silvério Fernandes Alonso

Patrocínio e Logística



Comissão Realizadora

Carla Alessandra Teixeira - Coordenadora
Letícia de Aquino Vaz
Ian Ferreira Gomes de Oliveira
Bruna Sousa Martins
Rayra Lino Alves
Pedro Henrique Moreira
Victória Marques dos Anjos Azevedo
Gustavo Rocha Maciel
Maria Luiza Sodré Mesquita
Alice Vitória dos Santos
Florenza Annechino Noguchi

Sistema de Informação

Nara Pereira Tristão - Coordenadora
Camila Rosa Faria
Júlia Xavier Fajardo
Lívia Rinco de Oliveira
Nicholas Emanuel Rodrigues Reis
Alice Gonçalves Braga Chelini Pereira
Isabela Martins Junqueira Kneip Ramos
Beatriz Detoni Rodrigues
Júlya Eduarda Pereira Lourenço
Maria Fernanda Dias de Araújo
Michel Martins Rezende
Júlia Maria Cerqueira Soares
Yasmin do Valle Von Randow
Maysa Fabiano Ematné 

Divulgação



Comissão Realizadora

Camila Ferreira Vieira de Rezende - Coordenadora
Higor Flávio de Oliveira Machado
Laura Nicole Silva Ribeiro
Mariana Fontes Friaça da Costa
Tainara Marchiori dos Santos Pereira
Natália Maria Silva Costa
Isabela Valverde Fonseca
Camilla Souza Monteiro
Letícia Barros Simão
Anielle Carneiro de Barros
Vinícius Farage Silva
Sarah Alvim de Oliveira Dias
Cyndi Lauper Silva de Freitas
Otávio Matheus de Andrade
Thaynara Müller
Verônica Calderano Rezende
Ana Clara De Castro Araújo

Científica



Terça-Feira 17/08
14:00 às 15:30

Coordenadoras dos cursos de Psicologia de Juiz de Fora
debatem sobre desafios e impactos da formação em psicologia

online

Bacharel e Graduada em Psicologia pela UNISAL. Especialista em Terapia
Analítico-Comportamental pela Facibra e em Administração de RH com
Ênfase em Desenvolvimento Organizacional pelo INPG. Experiência de
atuação em contexto Clínico (Psicoterapia Analítico-comportamental),
Organizacional (RH), Social (CRAS / Adolescentes em medidas
socioeducativas de L.A. / Delegacia da Mulher - SOS Mulher) e Acadêmico
(Supervisora e Docente do curso de Psicologia).

Coordenadora dos cursos de Pós-graduação em Teoria Psicanalítica: clínica e
Cultura e da Pós-graduação em Psicologia da Saúde e hospitalar, ambos do
UniAcademia. Docente do curso de Psicologia do UniAcademia.
Coordenadora da Clínica-Escola no período de 1990 à 2012. Mestre em
Educação. Mestre em Letras pelo CES/JF (atual UniAcademia). Especialista
em Psicomotricidade. Psicóloga pelo CES/JF, Licenciada em Psicologia
(CES/JF). Assistente Social pela UFJF.

Psicóloga, Mestre em Psicologia, Psicanalista, Pós-graduada em Psicologia
Médica e Psicossomática, Especialista em Ciência da Religião, Atua como
psicóloga clínica (Psicanálise - Winnicott e Psicossomática), docente e
coordenadora da graduação em Psicologia da Faculdade Machado Sobrinho.

Ana Paula Brechani Barbosa

Adriana Sperandio Ventura P. de Castro

Daniele Antunes Rangel



Dra. Andréia Stenner, graduada em Psicologia (UNIACADEMIA/JF) e Comunicação Social
(UFJF). Especialista em Psicanálise (UNIACADEMIA/JF) e Saúde Mental (ESP/MG). Mestre e
Doutora em Teoria Psicanalítica (UFRJ). Professora da Faculdade Metodista Granbery Juiz de
Fora, Coordenadora do Curso de Psicologia, Coordenadora da Liga Granberyense de
Psicologia Comunitária e Coordenadora do Núcleo de Pesquisa Granbeyense em Psicanálise e
Sociedade (NUPPSO), Faculdade Metodista Granbery Juiz de Fora. Participante do Fórum do
Campo Lacaniano Juiz de Fora, Pesquisadora do Núcleo PSILACS (Psicanálise e Laço Social no
Contemporâneo) do Departamento de Psicologia (UFMG). Psicóloga dos ambulatórios de
doenças crônicas, ostomizados, práticas integrativas e do programa de tabagismo do PAM
Marechal da Prefeitura de Juiz de Fora.

Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, mestrado e
doutorado em Psicologia pela Universidade de Brasília e pós-doutorado na área de
desenvolvimento infantil e atenção precoce, na Universidade de Murcia - Espanha (2017-
2018). É professora Associada do Departamento de Psicologia e do Programa de Pós-graduação
em Psicologia, da Universidade Federal de Juiz de Fora. É coordenadora do curso de graduação
em Psicologia/UFJF desde 2018 e coordena o Núcleo de Estudos sobre Família, Inclusão e
Deficiência/NEFID - UFJF. Tem experiência em pesquisas com ênfase em Desenvolvimento
Humano, atuando principalmente nos seguintes temas: famílias com pessoas com síndrome de
Down e deficiência intelectual (relações familiares, parentalidade, resiliência familiar,
intervenção com famílias), inclusão escolar e no trabalho.

Terça-Feira 17/08
14:00 às 15:30

Coordenadoras dos cursos de Psicologia de Juiz de Fora
debatem sobre desafios e impactos da formação em psicologia

online

Doutora e Mestre em Psicossociologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Psicóloga pela Universidade Federal de Juiz de Fora. Possui 22 anos de experiência em
gestão educacional, sendo os últimos 12 anos na educação superior. Vinculada ao
Centro Universitário Estácio Juiz de Fora, onde atua como Coordenadora do curso de
Psicologia desde sua implantação, em 2012. É Professora Titular nos cursos de
Administração, Direito, Psicologia, em disciplinas como Introdução à Psicologia,
Psicologia Social, Psicologia Comunitária, Psicologia Jurídica, 
Psicologia Aplicada ao Direito, Psicologia Organizacional 
e do Trabalho, Comportamento Organizacional. Interesse de 
pesquisa nas áreas de Psicologia Social.

Andréia da Silva Stenner

Nara Liana Pereira Silva

Adriana Woichinevski Viscardi



Terça-Feira 17/08
15:30 às 17:00
Importância do psicólogo frente ao contexto de
retrocesso da saúde pública a uma valorização da

psicologia como ciência e profissão

A Psicologia fortaleceu-se como espaço de promoção da cidadania,
contribuindo para as políticas públicas, inclusão e participação social.
Viver é um ato político, portanto, não existe uma Psicologia neutra ou
imparcial, que não se envolva em questões político-sociais, que não
atue a favor ou contra os Direitos Humanos, que defenda ou não a
democracia, a igualdade, a justiça social, o Estado laico e a dignidade.
Temos um compromisso político, ético e social de contribuir nos
processos emancipatórios de subjetivação, estes com dimensões
individuais e coletivas. A Psicologia deve ser solidária e empática frente
a qualquer tipo de sofrimento humano; assim reafirmamos nosso
compromisso e empenho em contribuir para a construção de uma
sociedade democrática, igualitária e justa; uma Psicologia que busque
condições dignas de trabalho, que possibilite amplo acesso aos serviços
psicológicos e que contribua para a redução de estigmas e preconceitos
de qualquer natureza. Nesse sentido iremos discutir a participação
histórica da Psicologia e do Sistema Conselhos nos movimento de
Reforma Psiquiátrica e Sanitária, normativas que compõem a chamada
"Nova Política de Saúde Mental" e seus efeitos negativos e ações atuais
do CFP/CRPs de enfrentamento aos retrocessos promovidos no campo
da saúde mental e políticas de álcool e outras drogas.



Terça-Feira 17/08
15:30 às 17:00

Psicóloga, formada pelo Centro Universitário de João Pessoa (2008)
e mestrado pela Universidade Federal da Paraíba (2012). Atuou
como Conselheira presidente do Conselho Regional de Psicologia
13ª Região PB nas gestões: 2010-2013 e 2013-2016 e como
Conselheira do Conselho Nacional de Saúde enquanto presidente
da Comissão Intersetorial de Saúde Mental. Enquanto Professora
atuou nas instituições: Universidade Estadual da Paraíba (UEPB);
Faculdade Santa Maria em Cajazeiras e Faculdade Internacional da
Paraíba (FPB). Psicóloga clínica e Professora nos Institutos
Paraibanos de Educação UNIPE. Foi Vice-Presidente do Conselho
Federal de Psicologia (Gestão 2016-2019). Atualmente é
Conselheira Presidente do Conselho Federal de Psicologia (Gestão
2019-2022).

Mestre em Avaliação Psicológica, especialista em Avaliação
Psicológica e Psicologia do Trânsito. Docente de graduação e
pós-graduação no Centro Universitário Estácio Juiz de Fora.
Coordenadora de pós-graduação em Avaliação Psicológica
pelo IESPE. Conselheira e coordenadora da Comissão de
Orientação em Avaliação Psicológica do CRP-MG. 

Conselheira presidenta do Conselho Regional de
Psicologia - Minas Gerais (CRP-MG) e integrante da
mesa diretora do  Conselho Estadual de Saúde de Minas
Gerais (CES-MG).

Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega

Elza Maria Gonçalves Lobosque

Lourdes A. Machado:



O curso se propõe a oferecer algumas contribuições para o estudo histórico daquilo
que se conhece como Psicologia Social Comunitária no Brasil. Para isso, busca
realizar uma historicização do campo a partir de seus nexos com o processo social,
situando seu desenvolvimento em relação às mudanças no tratamento da “questão
social” no país. Faz um percurso que vai do resgate das primeiras propostas do
campo às suas tendências na contemporaneidade, identificando pressupostos, temas,
categorias e projetos políticos. Assim, propõe 1) debater a centralidade da
preocupação com a transformação social enquanto elemento historicamente
legitimador do campo; 2) refletir sobre possíveis vinculações políticas de suas
propostas com estratégias postas na luta de classes brasileira; 4) Entender como essas
vinculações respondem a mudanças no trato da “questão social” no país.

Terça-Feira 17/08
18:00 às 22:00
Minicurso: Psicologia e questão social: aspectos do

desenvolvimento histórico da Psicologia Social
Comunitária no Brasil

Psicólogo Social, professor e escritor.  Mestre em
psicologia pela universidade Federal de Goiás (UFG)
e doutorando em psicologia pela Universidade
federal do Rio de janeiro (UFRJ). Suas pesquisas
concentran-se em temáticas como Psicologia
Política e América Latina. Integra o Núcleo de
estudos e pesquisa CRISE ( crítica, Insurgência,
subjetividade e Emancipação) na UFG, pesquisador
no grupo de estudo Psicologia e Marxismo (UFG) e
membro do grupo de Extensão Popular Ignácio 
Martín-Baró (UFRJ). No momento,
 recebe apoio da FAPERJ para o 
desenvolvimento de suas pesquisas.

 Jean Santana



Quarta-Feira 18/08
08:00 às 09:00

A legislação brasileira e as barreiras à acessibilidade de pessoas com
deficiência nas organizações (Amanda Fialho Gama de Oliveira,
Júnia de Andrade Silveira)

O suicídio no Brasil: uma análise das intoxicações por
medicamentos (Pamela Souza Almeida Silva Gerheim, Victória
Marques dos Anjos Azevedo, Sidneia Rodrigues de Jesus Amorim,
Maira Leon Ferreira) 

Crenças e Atitudes de Profissionais de Saúde em relação a
gestantes dependentes de álcool e outras drogas (Júlia Magna da
Silva Teixeira, Júlia de Souza Boden, Isabela Valverde Fonseca,
Telmo Mota Ronzani, Fabiane Rossi dos Santos Grincenkov)  

Criação de uma Liga Acadêmica de Saúde Integral da População
LGBTQIA+ em uma Instituição Federal de Ensino de Minas
Gerais (Isabela Valverde Fonseca , Pedro Henrique Souza
Rezende)

Apresentação de Pôster: 

Sala Assis



Quarta-Feira 18/08
13:00 às 17:00
Minicursos

Sala Avelar
Minicurso I: Elaboração de documentos psicológicos: Resolução 006/2019
(Michelle Morelo Pereira, Délcio Fernando Guimarães Pereira, Akauito
Elcino Moreira Teixeira)

O curso sobre Elaboração de Documentos Psicológicos: Resolução 006/2019 está
sendo oferecido pela Comissão de Avaliação Psicológica do Conselho Regional de
Psicologia (CRP-MG) e irá abordar a produção de documentos escritos produzidos
pela(o) psicóloga(o) no exercício profissional, sendo eles: Declaração, Atestado,
Laudo Psicológico, Parecer Psicológico e Relatório Psicológico e Multiprofissional.
Será, ainda, trabalhado algumas dicas práticas de escrita dos documentos e preceitos
éticos.

Sala Assis
Minicurso II: Avaliação Psicológica para Iniciantes(Isabella Pippa Ferreira
Freitas, Geiscislene Marta Martins, Beatriz Aparecida de Oliveira, Marcelo
Augusto Rezende)

A Avaliação Psicológica (AP) é uma das atividades exercidas pelos psicólogos em
diversos contextos como clínica, organizacional, pericial, porte de arma de fogo e
liberação para cirurgias, entre outros. Infelizmente a formação dos psicólogos nesta
área tem sido insuficiente nas Instituições de Ensino Superior, impossibilitando que
muitos destes profissionais consigam sua inserção no mercado de trabalho. A falta de
capacitação em avaliação psicológica tem provocado muitos problemas éticos nesta
área, com abertura de processos no Conselho Regional de Psicologia. 
Diante desta situação, pensamos neste mini curso a fim de informar os 
participantes sobre os conceitos básicos da AP, as etapas do 
processo, as técnicas psicológicas mais utilizadas, a formação 
profissional necessária e os desafios mais frequentes. 



Quarta-Feira 18/08
18:00 às 19:30
Palestra
Histórias dos conhecimentos sobre o cérebro e a

psicopatologia

                                         Realizei minha graduação em medicina na Universidade Estadual de
                                         Campinas (1978-1983), e fiz residência em psiquiatria (1984-1986) e
                                         mestrado (1987-1990) em saúde mental, na Universidade Estadual de
                                         Campinas. Realizei doutorado em Psiquiatria, no Instituto de Saúde
                                         Mental de Mannheim, da Ruprecht Karl Universität Heidelberg,
                                         Alemanha (1990-1994). Ingressei como docente da UNICAMP em 
                                         1989; em 2000 prestei concurso para professor livre-docente nessa
 universidade e, em 2006, fiz concurso público e fui aprovado para o cargo de professor titular
de psicopatologia da mesma UNICAMP. Como professor de psiquiatria e de psicopatologia,
atuo na Unidade de Internação Psiquiátrica do Hospital das Clínicas da UNICAMP e nos
Ambulatórios de psiquiatria infantil geral, no Ambulatório de crianças pequenas (0-4 anos), no
Ambulatório de gênero e sexualidades, no Ambulatório de Transtornos Alimentares e no
Ambulatório de Psicoses e Egressos do HC-UNICAMP. Em termos de pesquisa investigo nas
áreas de: psicopatologia, psiquiatria cultural, antropologia e psiquiatria, psicopatologia de
crianças, psicopatologia das psicoses, neurociências de psicoses e outros transtornos mentais
graves. Realizei novo doutorado em antropologia social (orientador Prof. Mauro Barbosa de
Almeida IFCH/UNICAMP) sobre a noção do humano no pensamento antropológico e
biológico. Sou músico, tendo estudado flauta com o querido mestre João Dias Carrasqueira. 

O conteúdo da aula é sobre a história dos estudos sobre o cérebro,
desde a antiguidade até os dias atuais, sua relevância para o
conhecimento da mente e do comportamento humano.

Paulo Dalgalarrondo



Quarta-Feira 18/08
20:00 às 22:00
Mesa Redonda

População Supérflua: Violência, as relações raciais,
feminismo comunitário e suas influências na

sociedade

Os excedentes da força de trabalho produzidos pela atual onda de modernização das
estruturas produtivas - a Quarta Revolução Industrial - constituem uma espécie de
refugo humano do sistema de produção de mercadorias a ser tendencialmente
depositado nas periferias urbanas. O fenômeno da concentração em número
crescente destes supérfluos nas periferias, será analisado como um dos principais
sintomas da atual crise deste sistema. Sistema esse que devido às políticas de ação
afirmativa, levou a sociedade brasileira a discutir a questão da raça, antes ignorada
no debate público. O racismo como uma construção sócio-histórica que se inicia
com a modernidade – associada ao processo de globalização –, as grandes
navegações e os chamados “descobrimentos”; como essas ideias ganham um
respaldo científico em meados do século XIX, com o chamado “racismo científico”,
e a forma como isso afetou a sociedade brasileira. Então o movimento negro
começa a construir alianças com setores da academia, da mídia, dos partidos
políticos e da área sindical, o que possibilita a criação de conselhos estaduais e
municipais para tratar dessa questão. E aí voltamos aos dias de hoje, quando cresce a
presença negra na publicidade, ao mesmo tempo em que grandes empresas criam
programas de inclusão racial em seus quadros funcionais. Nesse sentido, o
feminismo comunitário também se mostra como um importante dispositivo de luta
contra uma sociedade facista e geradora de situações de sofrimento. Vale refletir
sobre o caminho histórico, cultural e social da violência, do feminismo e das
relações raciais para entendermos os dias atuais.



Quarta-Feira 18/08
20:00 às 22:00
Mesa Redonda

Intelectual e militante do Movimento Negro. Doutor em
História Comparada (IFCS/UFRJ), mestre em Ciências Jurídicas
e Sociais (UFF) e graduado em Comunicação e Editoração pela
ECO/UFRJ. Autor de Na lei e na raça: legislação e relações
raciais, Brasil – Estados Unidos, e coautor de Racismo,
preconceito e intolerância. Tradutor, responsável pela versão em
português de dezenas de obras de autores consagrados,
incluindo Amor líquido, de Zygmunt Bauman, A autobiografia
de Martin Luther King e Por uma revolução africana, de Frantz
Fanon.

Carlos Alberto Medeiros

Mulher indígena aimará do território boliviano. Atualmente
doutoranda pela USP (2020). Fundadora (1992) da comunidade
Mujeres Creando Comunidade, coletivo feminista autônomo
boliviano. Criadora de Feminismo Comunitário (2006).
Responsável e coordenadora das reações internacionais do
Feminismo Comunitário de Abya Yala, que è um movimento  e
organização internacional das mulheres que lutam com seus
povos Poeta, escritora, cantora-compositora e construtora de
ações políticas estéticas a partir do corpo. 5 livros de poemas
publicados, 2 livros sobre sexualidade, 1 livro sobre feminismo
no racista (1992) 4 livros sobre Feminismo Comunitário,
columnista de La Razon.

Julieta Elisa Paredes Carvajal

Arquiteta, Doutora em Planejamento Urbano e
Regional/IPPUR-UFRJ.  Professora na FSS/UFJF.

Elizete Maria Menegat 



Quinta-Feira 19/08
08h às 12h
Minicursos

Sala Assis
Minicurso III: Psicanálise e Pensamento Decolonial (Andréia da Silva
Stenner)

O mini-curso “Psicanálise e Pensamento Decolonial “objetiva trabalhar os conceitos
de decolonização em sua dimensão temporal e conceitual e as bases epistemológicas
da psicanálise para pensar a realidade brasileira bem como de que maneira a
psicanálise decolonizada poderá contribuir com a formação, pesquisa e prática dos
psicólogos a partir dessa perspectiva decolonial. Neste mini-curso discutiremos a
partir de pensadoras brasileiras como Neusa Santos e Lélia Gonzalez o racismo à
brasileira e seus efeitos nas subjetividades , bem como o sofrimento psíquico nas
relações e nas estruturas de poder em suas dimensões psicossociais.

Sala Lispector
Minicurso IV: Terapia Cognitivo-Comportamental diante demanda de
Suicídio (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 tanto presencialmente quanto online,
embasadas pela Terapia Cognitivo-comportamental



Quinta-Feira 19/08
08h às 11h30
Minicursos

Sala Freire
Minicurso V: Prática Baseada em Evidências na Terapia Cognitivo-
Comportamental online: aplicações clínicas (Camilla Gonçalves Brito
Santos, Nathálya Soares Ribeiro) Parte I 

Quem nunca ouviu ou até mesmo pensou que “na prática a teoria é diferente”?
Quando falamos em novas modalidades de tratamento, como a psicoterapia
online, essas distâncias parecem ainda maiores. A Prática Baseada em Evidências
tem como foco a atuação baseada em evidências científicas, integradas à
experiência do profissional e às características do paciente. Nesse minicurso, além
de discutir os desafios dessa integração, abordaremos os desafios da psicoterapia
online, modalidade de tratamento autorizada pelo Conselho Federal de Psicologia
desde 2018, mas que ganhou força com a pandemia da COVID-19, e que veio
para ficar.



Quinta-Feira 19/08
13:00 às 15:00

Apresentação de Trabalho

A importância de um ambiente acolhedor no desenvolvimento do sentido de
realidade segundo Sándor Ferenczi (Otávio Matheus de Andrade , João Alves
Maciel Neto, Fátima Siqueira Caropreso) 

Uma Leitura da Violência Doméstica Contra a Mulher a partir da Terapia
Cognitivo-Comportamental: Revisão Narrativa da Literatura (Luana de
Carvalho Barbosa , Beatriz Coelho Raimundo) 

Reflexões sobre a Imagem corporal, autoestima e o uso de mídias sociais (Maira
Leon Ferreira, Joyce Silvino dos Santos, Marcos Tavares da Silva, Gilber de Assis
Santos, Francisco Wagner Emiliano Lima) 

O uso de álcool e a violência conjugal (Maira Leon Ferreira, Sidnéia Rodrigues
de Jesus, Victória Marques dos Anjos Azevedo, Pamela Souza Almeida Silva
Gerheim)

Inteligência emocional e gestão do estresse no trabalho (Marina Junqueira
Venâncio, Tainara Marchiori dos Santos Pereira, Gabriela de Lima Andrade,
Luana de Carvalho Barbosa) 

O paradigma epistemológico da mente humana: Da interface neurocientífica à
filosofia da mente (Flávia Alvine Carvalho)

Sala Assis 



Quinta-Feira 19/08
13:00 às 15:00

Apresentação de Trabalho

Psicanálise e saúde mental: possibilidades no campo das psicoses (Lucas Ribeiro Vaz
Vitorino, Regina Coeli Aguiar Castelo Prudente) 

Role-playing game (RPG) e Psicologia: desenvolvimento de habilidades e funções
executivas (Raphael Dutra Bazarello; Auxiliatrice Caneschi Badaro) 

Identidade e Memória em Sarandira: possibilidades de atuação da psicologia
comunitária no contexto de pandemia (Camila Ferreira Vieira de Rezende,Vinicius
Farage Silva, Oetsia Vargas Smits, Andressa Camila Lenz Sott , Geovana Dadalti,
Júlia Nogueira de Oliveira Freitas, Conrado Pável de Oliveira) 

Saúde Mental e estilo de vida de universitários na pandemia de COVID-19
(Hificlis Lopes Coutinho; Daniela Cristina Belchior Mota; Yury Vasconcellos da
Silva) 

Descobrindo trocas em um mundo pandemizado: demandas, possibilidades e trocas
afetivas (Raphael Dutra Bazarello, Hificlis Lopes Coutinho) 

A Psicanálise Experimental de René Spitz (Michelle Vianna Goliath) 

Informalidade em tempos de crise: percepção e manejo do trabalho (Ana Karolyna
Branquinho da Costa, Wercy Rodrigues Costa Jr )

Sala Lispector 

https://doity.com.br/admin/artigos/view/200400


Quinta-Feira 19/08
13:00 às 15:00

Apresentação de Trabalho

A ética do analista e o sentido do sintoma (Michelle Sobreira Morção,
Andréia da Silva Stenner) 

Psicoterapia por Videoconferência para dependentes de Álcool (Ana Luísa
Caetano Melo, Pedro Augusto Geraldes Silva, Nathálya Soares Ribeiro ,
Marina Bitencourt Costa , Larissa Fernanda de Almeida , Laisa Marcorela
Andreoli Sartes, Camilla Gonçalves Brito Santos) 

Falsas Memórias autobiográficas sugeridas: um estudo piloto (Lorena Alves
Torres, Carlos Alexandre Antunes Cardoso, Cecília Souza Oliveira) 

Os impactos da pandemia no processo de Uberização: uma discussão sobre
empreendedorismo, qualidade de vida e precarização do trabalho (Josely
Ferreira Ribeiro, Maria Fernanda Dias de Araújo) 

Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT): desenvolvimento da
flexibilidade psicológica (Ana Paula Nery Batista Barroso ) 

Para além de Freud a construção do conceito de Narcisismo proposta por Lou
Andreas-Salomé (Raissa Castro Rocha)

Sala Avelar

https://doity.com.br/admin/artigos/view/197780


Quinta-Feira 19/08
15:00 às 17:00
Mostras de Estágio e Atuação

Profissional

Entre Saúde Mental, Despatologização e a Valorização das Pluralidades: Direito
Para Que(m)? (Cyndi Lauper Silva de Freitas) - 

O trabalho e a saúde dos profissionais de um hospital durante a pandemia da
COVID-19. (Mônika Christine Papa Ferreira, Karine Tavares da Silva)  

As configurações organizacionais de Mintzberg e o Movimento Empresa Júnior:
uma análise das empresas “sistema autônomo”. (France Ferreira Lobato Caputo
Ananias) 

Projeto Acolhida: Elaborando o luto e estabelecendo laços na pandemia da Covid-
19. (France Ferreira Lobato Caputo Ananias, Jhenyfer da Cruz Lopes) 

A Saúde da Mulher com um Enlace na Fase Climatérica. (Anielle Carneiro de
Barros; Camilla Souza Monteiro, Diovana Conte da Silva) 

A Influência da Vivência Grupal nos Atravessamentos do Climatério. (Amanda
Venâncio Gonçalves; Bruna Marques da Costa; Denise Mendonça de Melo) 

Plantão Psicológico: Um Relato de Experiência de Estágio a Partir do Modelo
Remoto. (Maria Lúcia Vidal Mattos; Carla Alessandra Teixeira, 

   Sala Freire

      Tainara Marchiori dos Santos Pereira) 

https://doity.com.br/admin/artigos/view/200464


Quinta-Feira 19/08
15:00 às 17:00

Mostras de Estágio e Atuação
Profissional

O mundo do trabalho na atualidade: Interfaces com o futuro profissional.
(Graziele Isabela Dos Santos de Sales; Kelly Alves Feitoza Domingues;
Wellington Gonçalves Pereira) 

Trajetórias profissionais. (Ana Karolyna Branquinho da Costa, Wercy Costa
Rodrigues Jr, Wellington Gonçalves)

Juventudes, Pandemia e o Mundo do Trabalho. (Lara Beatriz Albuquerque Silva,
Danielly Martins da Silva) 

Uso de planilha modelo para estruturação de uma sessão de terapia cognitivo-
comportamental. (George Marcílio Fontes Lourenço) 

A execução do PAIF em tempos de pandemia: Possibilidades e desafios da
psicologia no CRAS (Aline Fátima de Oliveira, Lucimar das Mercês Ferreira
Simplício) 

Relato da Experiência: O cuidado em Saúde Mental na Atenção Básica (Aline
Fátima de Oliveira) 

Enlutar: relato de experiência de um grupo de apoio a enlutados do Programa de
Residência Multiprofissional em Psicologia do HU-UFJF 

Sala Prado 

 

 

      (Júlia Dandara Fernandes da Silveira)

https://doity.com.br/admin/artigos/view/198446
https://doity.com.br/admin/artigos/view/198403
https://doity.com.br/admin/artigos/view/198288
https://doity.com.br/admin/artigos/view/198323


A palestra contextualizará o Behaviorismo Radical enquanto
corrente filosófica no pensamento ocidental, elucidando sua
visão de ser humano e mundo, para que seja possível a
compreensão de suas propostas para o conhecimento dos
processos de subjetivação nas sociedades ocidentais e como essas
implicam em uma construção de individuo e sociedade
específicos. Por fim, expor o Behaviorismo Radical como uma
proposta alternativa ao pensamento ocidental na filosofia
moderna (com origem nos séc's. XVII e XVIII) descrevendo
suas principais implicações ético-políticas.

Quinta-Feira 19/08
18:00 às 19:30

Behaviorismo Radical: Visão de ser humano e
aspectos éticos-políticos

Psicólogo formado pela Universidade Presbiteriana
Mackenzie; Mestre em Psicologia Experimental e
Análise do Comportamento pela PUC-SP e Doutor
em Psicologia Social pela PUC-SP. Atualmente
professor da Universidade Presbiteriana MAckenzie e
do Instituto Paradigma. 

Enzo Banti Bissoli

Palestra



Quinta-Feira 19/08
20:00 às 22:00

Tecendo conexões: as narrativas entre comunicação
e psicologia no contexto midiático.

Desde a aurora da humanidade as narrativas são o elo comum que une os
seres humanos. Na perspectiva midiática as narrativas vão ser realizadas de
uma dada forma em geral em suportes que partem das paredes das
cavernas, depois para o papel, em seguida os meios eletrônicos e por fim
os digitais. O que une essas narrativas também é a perspectiva humana.
No que se refere ao aspecto comunicacional, por exemplo, biográficas vão
ser chamadas de histórias de vida, na Psicologia e na Educação, que bem
comum, elas são chamadas de narrativas auto biográficas. Aqui há uma
série de convergências e dissonâncias que será abordada nessa palestra. O
mais interessante, talvez, seja como um consumidor, consciente dessas
narrativas, faz bem, ao exercer o seu poder de escolha, para o tipo de
narrativa midiática ou auto biográfica que ele vai consumir. Por que há
vários estudos e isso começa na USP com Dante Moreira Leite que diz
que o tipo de narrativa consumida, vai influenciar a relação do ser
humano com ele mesmo, com os outros e também com seu meio
ambiente. Dessa forma, a mesa irá abordar o conceito de mídia, a relação
entre mídia e subjetividade, mídia e Psicologia, mídia e
interseccionalidade e também a educação midiática.

Mesa Redonda



Quinta-Feira 19/08
20:00 às 22:00

Tecendo conexões: as narrativas entre comunicação e
psicologia no contexto midiático.

Possui graduação e mestrado em Psicologia pela Universidade
Federal de Santa Catarina. Doutora em Ciências Humanas
pela mesma universidade. Estágio pós-doutoral pela Université
Paris Diderot - Paris 7 e pela Université Paris 13 - Sorbonne
Paris Cité. Docente do Departamento de Psicologia da
Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenadora do
Núcleo de Estudos e Ações em Gênero, Educação, Mídia e
Subjetividade (NUGEMS), pesquisadora vinculada ao
Laboratório de Psicologia Escolar e Educacional (LAPEE) e ao
Instituto de Estudos de Gênero (UFSC). Desenvolve pesquisas
interdisciplinares que abrangem as seguintes temáticas:
relações de gênero, feminismo, educação, mídia, subjetividade,
juventude, história das mulheres.

Raquel de Barros Pinto Miguel

Docente do Programa de Pós-graduação em Comunicação e
Cultura da Universidade de Sorocaba (Uniso), onde  é líder do
Grupo de Pesquisa Jornalismo Literário e Narrativas de
Transformação Pessoal e Social (JORLIT). É professora
visitante da École des Hautes Études en Sciences de l
´Information et de la Communication (Celsa) da Sorbonne
Université (França). É psicanalista junguiana, exercendo 
sua prática clínica online e presencialmente na 
Vila Madalena, São Paulo.

Mônica Martinez

Mesa Redonda



Sexta-Feira 20/08
08:00 às 12:00

Sala Freire
Minicurso V: Prática Baseada em Evidências na Terapia Cognitivo-
Comportamental online: aplicações clínicas (Camilla Gonçalves Brito
Santos, Nathálya Soares Ribeiro) Parte II

Quem nunca ouviu ou até mesmo pensou que “na prática a teoria é diferente”?
Quando falamos em novas modalidades de tratamento, como a psicoterapia online,
essas distâncias parecem ainda maiores. A Prática Baseada em Evidências tem como
foco a atuação baseada em evidências científicas, integradas à experiência do
profissional e às características do paciente. Nesse minicurso, além de discutir os
desafios dessa integração, abordaremos os desafios da psicoterapia online, modalidade
de tratamento autorizada pelo Conselho Federal de Psicologia desde 2018, mas que
ganhou força com a pandemia da COVID-19, e que veio para ficar.

Minicurso

Sala Assis
Minicurso VI: Trabalho Social e acompanhamento familiar no SUAS: O
que a psicologia tem haver com isso?(Andreia Fernandes Teixeira, Caroline
de Souza, Jéssica Gabriella de Souza Isabel, Laila Tatiane Ferreira Souza )

Você já pensou o que faz a psicóloga na política pública de Assistência Social? Não é
psicoterapia! Neste minicurso vamos refletir sobre outras formas de fazer psicologia
nos serviços ofertados pelos CRAS, CREAS,Centro POP, Abordagem de rua e nos
acolhimentos institucionais. O trabalho social com famílias, nos convida a questionar
: se as metodologias de trabalho apontam saídas para a autonomia das famílias
vulneráveis e se operam para potencializar a voz e poder de decisão de suas próprias
vidas. Para esta discussão vamos passar por momentos de trocas e 
vivências entre o trabalho das facilitadoras em construção com os 
cursistas.



Sexta-Feira 20/08
08:00 às 12:00

Sala Avelar
Minicurso VII: Avaliação Psicológica em
processos de seleção 
(Christiane Leolina Lara Silva, Elza Lobosque)

O curso de Avaliação Psicológica em processos de seleção,
tem como objetivo refletir sobre a prática do psicólogo no
contexto de seleção de pessoal, além, de conhecer os
principais testes e técnicas utilizadas em processos de seleção
pelas empresas do setor privado. A área da Psicologia
Organizacional e do trabalho é a segunda área mais atrativa
e com maiores demandas para os recém-formados, e
consequentemente, o processo de seleção é uma das
atividades desenvolvidas dentro das organizações, por isso, a
importância de conhecer como a psicologia contribui para
essas atividades.

Minicurso



Sexta-Feira 20/08
13:00 às 17:00
Minicurso

Sala Lispector 
Minicurso VIII: Navegando em águas pouco conhecidas: O que a
Pandemia está nos ensinando sobre o atendimento on-line infantil
(Carolina Stersa de Almeida)

A Pandemia e a necessidade de isolamento social fez com que a maioria dos
psicólogos clínicos experimentassem a terapia on-line pela primeira vez como prática
de trabalho. No que se refere a Psicologia Infantil, os atendimentos por
videoconferência foram ainda mais desafiadores, já que existiam até o momento
poucos estudos neste campo. Completando quase um ano e meio de pandemia,
como a terapia on-line com crianças tem se mostrado? É possível o atendimento por
videoconferência com este público?

Sala Avelar 
Minicurso IX: Metodologias de pesquisa-intervenção para rastrear forças,
formas e relações através da Análise Institucional e da Esquizoanálise
(Bruna Coutinho Silva)

O presente minicurso tem como temática metodologias de pesquisa-intervenção a
partir da Análise Institucional e da Esquizoanálise. O objetivo principal é apresentar
as metodologias de pesquisa-intervenção constituídas no âmbito da Psicologia
Institucional (Baremblitt, 2012), a saber, a Análise Institucional (Lourau, 1995; 2004)
e a Cartografia (Deleuze & Guattari, 1995; 1996; Kastrup, 2007; 
Kastrup & Barros, 2009). Pretendemos, com isso, instrumentalizar 
os participantes para que possam construir projetos de pesquisa 
tendo em vista esse referencial teórico-metodológico, ao qual está
 implicada uma postura ético-estético-política frente ao mundo 
e em relação ao processo de construção de conhecimento.



Sexta-Feira 20/08
18:00 às 20:00

O Luto em Tempos de Pandemia e em Situações de
Emergências Humanitárias

O luto é um processo psíquico de elaboração de perdas por morte ou
situações significativas. É uma crise de grande intensidade e pode
causar grande sofrimento, necessitando de cuidados de várias ordens.
Faz parte da vida de todo ser humano. Embora seja universal, tem
suas singularidades dependendo de várias circunstâncias como tipo de
morte, história de vida, características do enlutado, experiências
prévias de perdas, formas de cuidados e fases do desenvolvimento. Os
rituais funerários são importantes por oferecerem segurança e a
possibilidade de encontrar familiares, amigos, acolhimento e
compreensão na situação de crise. Será abordado as várias formas de
luto decorrentes da pandemia do Covid 19, tal qual a perda de pessoas
e outras como emprego, projetos e atividades na vida cotidiana, todas
essas ligadas a crise sanitária de grande intensidade que vem
provocando alterações profundas na vida das pessoas atualmente.
Além disso, voltando-se ao luto nas missões humanitárias, cerca de
34.000 pessoas fogem de seus territórios de origem diariamente,
procurando asilo em outras cidades e outros países. Geralmente, são
tratadas com indiferença, temor e segregação. Será discorrido sobre
como o/a psicólogo(a) clínico(a) pode acolher e ajudar o trabalho de
elaboração do luto dessas pessoas em missões humanitárias, 
para que novas possibilidades de vida possam ser 
inventadas.

Mesa Redonda



Psicóloga clínica, formada pela UFF. Por 4 anos foi
psicóloga e coordenadora de dispositivos de saúde
mental do RJ e de Niterói. Por 10 anos, trabalhou com
as organizações humanitárias Médicos Sem Fronteiras e
Comitê Internacional da Cruz Vermelha, atuando na
República Centro-Africana, República Democrática do
Congo, Líbia-Tunísia, Bangladesh, Papua Nova Guiné
e Gaza. Por 2 anos, foi responsável pelo suporte
psicológico de brasileiros expatriados trabalhando com
Médicos Sem Fronteiras e, desde o início da pandemia,
tem se dedicado ao suporte de brasileiros trabalhando
com esta mesma organização e com o sistema
 ONU. 

Sexta-Feira 20/08
18:00 às 20:00

O Luto em Tempos de Pandemia e em Situações de
Emergências Humanitárias

Professora sênior do instituto de psicologia da usp
membro fundador do laboratório de estudos sobre a
morte membro do comitê de saúde emocional do
instituto oncoguia. 

Maria Julia Kovács

Mariana Fraga Pfister

Mesa Redonda



Sexta-Feira 20/08
20:30 às 22:00

A importância de Lacan na História da
Psicanalise  

O ensino de Jacques Lacan renovou a prática da psicanálise de
modo fecundo: relendo cuidadosamente a obra de Freud e
redescobrindo nela aspectos que caracterizam sua ética, centrada
no desejo; questionando as teorias adaptativas dos pós-
freudianos, e criticando seus inúmeros desvios teórico-clínicos.
A palestra irá apresentar os aspectos principais dessa renovação,
cujo efeito se fez sentir em todo o mundo psicanalítico.

Psicanalista e psiquiatra. Professor Associado do Instituto de
Psicologia da UERJ. Diretor do Corpo Freudiano Seção Rio
de Janeiro. Membro da Associação de Insistance
(Paris/Bruxelas). Membro da Sociedade Internacional de
História da Psiquiatria e da Psicanálise (Paris). Autor da série
Fundamentos da psicanálise de Freud a Lacan (4 vols). 
Co-autor, com Natália Pereira Travassos, de
Transexualidade – o corpo entre o sujeito e a ciência e de
Histeria e sexualidade, todos publicados pela editora Zahar.

Marco Antônio Coutinho Jorge

Palestra



Sexta-Feira 20/08
22:00 às 22:30

Encerramento

Thiago Julião, antes de tudo, humano.
Tem 24 anos e mora em Juiz de
Fora/MG. Em 2015 lançou seu primeiro
single "Não resta nada", acompanhado
da música "Tempos de Mudança", que
serviu de inspiração para o nome do seu
primeiro álbum, lançado em Dezembro
de 2019: "Tempos de Mudança"
(disponível em todas as plataformas
digitais). Julião, carrega sua vida em suas
rimas, busca a paz dessa forma, se liberta
de erros e medos, e acredita que pode
ajudar algumas pessoas a se libertarem
também.

Thiago Julião Dias Ferreira



Evite ao máximo qualquer interrupção externa que
possa desviar sua atenção e sente-se em um lugar
confortável

Certifique-se que está tudo certo com sua conexão com
a internet

Utilize fones de ouvido para imergir totalmente em
nosso evento!

Separe uma garrafinha de água para se hidratar (E um
lanchinho também porque ninguém é de ferro hehe)

Garanta que o dispositivo em que você irá assistir esteja
carregado e mantenha o carregador por perto para
evitar incidentes! Nós recomendamos a utilização de
um computador. 

E claro! Tenha por perto um caderno e uma 
caneta para anotar suas dúvidas e insights!

PARA UMA MELHOR EXPERIÊNCIA:



a) O credenciamento começará no momento que o seu login for efetuado;

 b) Haverá registro de presença durante todo o tempo do evento, em todos os dias;

 c) Não receberá certificado o participante que não possuir 75% (setenta e
cinco por cento) de presença no total de palestras, de acordo com o controle de presença
especificado no item “a” deste termo;

d) A emissão de certificados do evento será feita, via link disponibilizado por meio   do
email cadastrado na inscrição e disponibilizado no site da AJEPSI;

e) Os certificados não irão constar no site caso não tenha feito seu credenciamento no
evento obtendo presença abaixo de 75%;

f) Em caso de erros por parte da organização, será emitida a segunda via do certificado
gratuitamente;

g) A inscrição no evento é intransferível e não haverá ressarcimento em caso de
desistência ou impossibilidade de participação por parte do inscrito;

h) A inscrição só será efetivada após a confirmação do pagamento feito por meio de
cartão de crédito ou boleto bancário,cuja compensação é de até 3 dias úteis; 

i) A transmissão será melhor exibida através do uso de um computador e não do celular.
A comissão organizadora não se responsabiliza por eventuais problemas que possam
acontecer com a transmissão através de um celular;

j) A organização não se responsabiliza pelo preenchimento errado da ficha de inscrição
por parte do participante e os eventuais problemas que possam surgir em decorrência
disto.

h)Caso o participante não possa participar de alguma atividade ou chegue atrasado será
aceito como juustificativa para abono os seguintes documentos: Atestado médico,
declaração de comparecimento, declaração de dia trabalhado. Tais documentos devem ser
enviados para diretoriaexecutiva.ajepsi@gmail.com em até 48h após a sua ocorrência. 

Fique Atento!



BOM
EVENTO!


