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1 IDENTIFICAÇÃO 

 

NOME DO 
CURSO: 

Psicologia/Psicanálise: clínica com crianças e adolescentes  

 

DIMENSÃO 
DO PDI: 

DIMENSÃO II - Políticas para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 
extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluindo os 
procedimentos para o estímulo para a produção acadêmica, as bolsas de 
pesquisa, de monitoria e demais modalidades. 

 

ÁREA CONHECIMENTO: 70700001 PSICOLOGIA 

 

CURSO DE VÍNCULO:  Psicologia 

 

NÚCLEO DO CURSO DE 
VÍNCULO: 

Núcleo da Saúde 

 

TURMA Nº 01 CARGA HORÁRIA 
360 
horas 

VAGAS OFERTADAS 35 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO: 

INÍCIO 15 de março de 2019 TÉRMINO 28 de fevereiro de 2020 
 

MODALIDADE: 

 PRESENCIAL X EAD PERCENTUAL DE CARGA HORÁRIA EAD: 90% 

 

FUNCIONAMENTO: 

 TEMPO INTEGRAL X TEMPO PARCIAL 

 

ESTRUTURA: 

X MODULAR  SEMESTRAL  ANUAL 

 

NÚMERO DE MÓDULOS 3 NÚMERO DE DISCIPLINAS 9 

 

PERIODICIDADE DAS AULAS: Semanal 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO CURSO: 

Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA / 
Campus Antônio Rodrigues Coelho. 

 

PÚBLICO ALVO 

EM RELAÇÃO 
AO MERCADO: 

Psicólogos clínicos, funcionários de serviços de saúde, 
trabalhadores do setor educacional e da assistência social. 

PRÉ-
REQUISITO: 

Profissionais com formação superior em Psicologia, Serviço 
Social, Enfermagem, Fonoaudiologia, Terapia Ocupacional, 
Pedagogia, e áreas afins. 
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2 APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A Universidade Vale do Rio Doce (UNIVALE), instituição de ensino superior 

comunitária, mantida pela Fundação Percival Farquhar, entidade civil sem fins 

lucrativos, tem por missão: promover a formação profissional, a construção e 

disseminação de conhecimento e a transformação da sociedade a partir da 

produção e socialização de saberes sobre desenvolvimento regional, pautada na 

melhoria das condições de vida do homem e do contexto ambiental (Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI/UNIVALE). 

Norteada pelo Projeto Pedagógico Institucional – PPI e o Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI, objetiva 

 

(...) desenvolver a reflexão crítica e a manifestação de um conhecimento 
sobre desenvolvimento regional, formando um profissional apto a 
implementar ações diversificadas de transformação e crescimento regional 
a partir da observação da realidade, do pensar sobre práticas e da criação 
de soluções viáveis, visando à melhoria das condições de vida do homem e 
do ambiente (PPI/UNIVALE), sustentado pelo tripé Ensino, Pesquisa e a 
Extensão.  

 

Assim, a UNIVALE, através de sua Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa e Extensão (PROPEX), tem uma tradição estabelecida na oferta de Cursos 

de Pós-Graduação que identifica a demanda local e regional, de modo a fortalecer a 

atuação profissional de seus egressos com as habilidades e competências técnicas 

alinhadas às demandas mercadológicas que procuram garantir a formação 

continuada de profissionais das diversas áreas do conhecimento. 

A oferta da Pós-Graduação Lato Sensu pela UNIVALE se constitui no 

compromisso assumido para a manutenção da qualidade da educação continuada 

no ensino superior e reflete os parâmetros que norteiam e nortearão a sua atuação 

na formação buscando sempre o aperfeiçoamento, a atualização e a construção de 

novos saberes visando conferir ao pós-graduando elevado padrão técnico, científico 

e profissional. 

A Psicanálise pode ser tomada por três aspectos diferentes: como 

abordagem para o tratamento, como modelo de estudo e pesquisa, e também como 

uma teoria psicológica. A clínica psicanalítica é a aplicação da psicanálise. Mas para 

além dessa dimensão clínica, a psicanálise também se ocupa de dimensões 

teóricas, sobretudo através das formulações sobre o psiquismo humano, 
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amplamente estudado através das formulações de casos clínicos e da investigação 

do contexto social e cultural (NOGUEIRA, 2004).  

Dentre essas formulações e análises, a psicanálise sempre se debruçou 

sobre o estudo do processo de tornar-se sujeito, sobretudo da importância que esse 

processo possui para o desenvolvimento infantil (MAGALHÃES, 2006). Sabe-se que 

a estrutura e o desenvolvimento atravessam a vida da criança, que se constitui 

sujeito e se constrói em um corpo que se desenvolve, amadurece e cresce (LEVIN, 

2002, apud. MAGALHÃES, 2006). O desenvolvimento do corpo e sua construção 

corporal vão formando o aspecto imaginário dessa estrutura que, através da ligação 

do sujeito com seu funcionamento imaginário, realiza os acontecimentos singulares 

do desenvolvimento (MAGALHÃES, 2006). 

A criança em Freud é interpretada como um sujeito de desejo, que, portanto, 

está submetido aos mesmos determinantes que os adultos, mesmo que 

interpretados e analisados com uma conotação diferente. Ou seja, a criança “está 

submetida às leis da linguagem que a determinam, demandando amor e não só os 

objetos que satisfaçam as necessidades” (Priszkulnik, 2004, p.75), sendo 

descortinada a imagem de “pureza” que a sociedade geralmente atribui a infância.  

O curso de Pós-graduação Lato Sensu Psicologia/Psicanálise: clínica com 

crianças e adolescentes visa capacitar profissionais de áreas da saúde, educação e 

assistência para atuar no atendimento a crianças e adolescentes, tanto no contexto 

clínico, quanto em intuições públicas e particulares, desenvolvendo atividades que 

visem auxiliar no desenvolvimento dos atendidos, ou na orientação dos demais 

colaboradores.  

Capacitando os profissionais e, principalmente, estabelecendo um espaço 

para a discussão sobre a psicanálise e o fazer psicanalítico na contemporaneidade, 

o curso abre lugar para o fortalecimento e validação dos conceitos psicanalíticos. 

Cabe então ressaltar que as diversas descobertas sobre os aspectos do 

desenvolvimento infantil e da adolescência (como as investigações sobre autismo e 

a ampla divulgação social sobre o tema nos últimos tempos), assim como as 

mudanças sociais, precisam ser discutidos e reinterpretados a luz da teoria 

psicanalítica.  

Assim como em outras áreas a qualificação contínua é de extrema 

importância para a atuação profissional. Para os profissionais que buscam atuar 

junto a crianças e adolescentes, estar atualizado em relação as transformações 
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vividas nessa fase do desenvolvimento e da influência do avanço tecnológicos e do 

contexto social é algo imprescindível. Para alcançar esses profissionais em toda a 

região, e oferecer educação de qualidade de uma maneira mais acessível, o curso é 

ofertado na modalidade de Educação à Distância – EaD, por ser um modelo de 

estudo mais flexível, e que não exige muitos deslocamentos. 

A UNIVALE tem como uma de suas principais missões, fornecer educação 

continuada e de qualidade para os profissionais que atuam na região. Os 

profissionais de saúde, educação e da assistência envolvidos no trabalho com 

crianças e adolescentes necessitam atualização contínua, sobretudo pelas diversas 

transformações culturais, tecnológicas e sociais, e de como isso afeta o 

desenvolvimento dos indivíduos na infância e na adolescência. Com o curso de Pós-

graduação Latu Sensu Psicologia/Psicanálise: clínica com crianças e adolescentes, 

a UNIVALE busca reafirmar o seu papel enquanto instituição comprometida com a 

educação continuada. 
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3 OBJETIVOS 

3.1 Geral 

Discutir e aprofundar fundamentos da Psicologia/Psicanálise que contribuam com a 

complexidade das intervenções e práticas sobre a infância e adolescência. 

3.2 Específicos 

 Atuar com o desenvolvimento e análise de práticas de atendimento à crianças 

e adolescentes; 

 Compreender os fundamentos e pressupostos teóricos- metodológicos da 

clínica com crianças e adolescentes; 

 Desenvolver competências para atuação nos diferentes espaços institucionais 

envolvidos com a infância e adolescência. 
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4 PERFIL DO EGRESSO 

Os egressos do curso de Pós-graduação Lato Sensu Psicologia/Psicanálise: 

clínica com crianças e adolescentes estarão aptos para atuar no atendimento a 

crianças e adolescentes, tanto no contexto clínico, quanto em intuições públicas e 

particulares de atenção em saúde ou de educação, desenvolvendo atividades que 

visem auxiliar no desenvolvimento dos atendidos, ou na orientação dos demais 

colaboradores. Além disso, esses profissionais poderão aplicar no cotidiano das 

instituições e da prática clínica os diversos conceitos e técnicas da psicanálise, 

promovendo e eficácia e eficiência dos serviços. 

 

4.1 Competências e Habilidades  

Ao longo do curso, os alunos do curso de Pós-graduação Lato Sensu 

Psicologia/Psicanálise: clínica com crianças e adolescentes deverão desenvolver as 

seguintes habilidades e competências: 

 Compreensão sobre as bases teóricas da psicanálise e da prática clínica; 

 Identificação de sinais e sintomas de transtornos mentais, através da análise 

do quadro clínico; 

 Condução do processo psicodiagnóstico, sendo capaz de estabelecer um 

diagnóstico diferencial.  

 Capacidade de analisar, interpretar e construir casos clínicos com base nos 

conceitos e mecanismos psíquicos descritos pela psicanálise; 

 Habilidades necessárias para o atendimento a crianças e adolescentes no 

contexto clínico; 

 Compreensão das especificidades dos quadros de psicose e autismo nessa 

fase do desenvolvimento, sabendo como intervir de maneira adequada 

nessas situações; 

 Capacidade profissional para intervir nas demandas provenientes do 

ambiente escolar. 
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5 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

A proposta didática para este curso tem como sustentação a aprendizagem 

autônoma e participativa do aluno orientada à troca, ao desenvolvimento e à criação 

de competências focadas na aquisição do conhecimento, no desenvolvimento de 

habilidades e no favorecimento às atitudes orientadas à tomada de decisões. 

5.1 Concepção do Curso 

Como dito anteriormente, a Psicanálise para além dessa dimensão clínica, 

também se ocupa de dimensões teóricas, sobretudo através das formulações sobre 

o psiquismo humano, estudado através das formulações de casos clínicos e da 

investigação do contexto social e cultural (NOGUEIRA, 2004). O curso, visa 

estimular a discussão de temas atuais em psicanálise, como o autismo e os 

aspectos voltados para a relação entre os pais e os genitores, bem como o processo 

educacional. Todas as disciplinas visam a integração entre teoria e prática através 

da estudos de casos, produção de textos, análises e resenhas sobre temas centrais 

para cada disciplina. 

Os conteúdos são trabalhados de forma integrada e interdisciplinar, por meio 

das metodologias que tratem das necessidades/problemas na área do curso, 

contextualizando e aprimorando o exercício profissional do aluno. A efetiva 

articulação entre teoria e prática se dá por meio de vinculação com temas e 

abordagens pertinentes à realidade. Os princípios de flexibilização e 

interdisciplinaridade são vivenciados visando ampliação e atualização dos 

conhecimentos e técnicas de trabalho dos graduados. O curso está organizado em 

módulos, possibilitando a matrícula modular e a integração das atividades entre 

disciplinas afins. Essa organização didática contribui também para que estudantes 

construam conexões entre os conteúdos ministrados. 

O curso será ofertado na modalidade de Educação à Distância (EaD), visto 

que esse modelo de educação permite que os alunos participem das atividades 

educativas mesmo estando geograficamente distribuídos, o que permite que alunos 

de localidades mais distantes tenham acesso à formação. O curso está organizado 

de maneira que permita ao aluno conciliar as atividades de estudos com as suas 

atividades de trabalho.  
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5.2 Matriz Curricular 

A matriz do curso está organizada em 03 (três) módulos, constituídos por 03 

(três) disciplinas por aproximação ou articulação de seus conteúdos, permitindo e 

promovendo a interdisciplinaridade entre os saberes. As disciplinas que compõem 

os módulos realizam atividades integradas no decorrer do semestre, por meio de 

estudos de caso, apresentação de artigos, seminários, atividades, avaliações e 

outras. 

 

MÓDULO I:  

Período de realização: 01/04/2019 a 08/06/2019 

Disciplinas 
* 

CHV 
* 

CHP 
Total Início Término 

Fundamentos Teóricos da 
Psicologia/Psicanálise 

36 04 40 01/04/19 21/04/19 

Psicopatologia 36 04 40 22/04/19 12/05/19 

Estudos Clínicos 36 04 40 13/05/19 02/06/19 

Carga Horária  120 horas 

Data(s) do(s) Encontro(s) Presencial(is) 
20/04/2019 
11/05/2019 
08/06/2019 

 

MÓDULO II:  

Período de realização: 11/06/2019 a 31/08/2019 

Disciplinas 
* 

CHV 
* 

CHP 
Total Início Término 

Processo Psicodiagnóstico 36 04 40 11/06/19 05/07/19 

Clínica com Crianças 36 04 40 09/07/19 02/08/19 

Clínica com Adolescentes 36 04 40 06/08/19 30/08/19 

Carga Horária  120 horas 

Data(s) do(s) Encontro(s) Presencial(is) 
06/07/2019 
03/08/2019 
31/08/2019 

 

MÓDULO III:  

Período de realização: 10/09/2019 a 30/11/2019 

Disciplinas 
* 

CHV 
* 

CHP 
Total Início Término 

Metodologia de Pesquisa 36 04 40 10/09/19 04/10/19 

Psicose e Autismo 36 04 40 08/10/19 01/11/19 

Psicanálise e Educação  36 04 40 05/11/19 30/11/19 
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Carga Horária  120 horas 

Data(s) do(s) Encontro(s) Presencial(is) 
05/10/2019 
09/11/2019 
07/12/2019 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO: 360 horas 
 

COMPONENTE CURRICULAR 

Trabalho de Conclusão de Curso: 20 horas 
(Carga horária não computada para a integralização do Curso) 

 

*Legenda: CHV – Carga horária virtual  CHP – Carga horária presencial 

5.3 Disciplinas: Planos de Ensino 

Os planos de ensino foram elaborados em consonância com a Resolução 

CNE/CES 001 de 06 de abril de 2018, em seu Art. 07, inciso I, que normatiza 

componentes obrigatórios para o projeto pedagógico dos cursos de pós-graduação 

lato sensu, dentre eles “[...] o respectivo plano de curso, que contenha objetivos, 

programa, metodologias de ensino-aprendizagem, previsão de trabalhos discentes, 

avaliação e bibliografia;” de cada disciplina ou componente da matriz curricular. 

Entendendo que os planos de curso (ou de ensino) devem ser elaborados 

pelos professores das respectivas disciplinas, e que trata-se de um documento com 

certa flexibilidade, optou-se por apresenta-los no ANEXO C deste projeto. 

 

5.4 Material didático na modalidade EaD 

A proposta de construção do material didático pedagógico adotado no modelo 

de EaD da UNIVALE foi concebida em consonância aos princípios epistemológicos, 

metodológicos e políticos explicitados na concepção do curso, como recursos 

imprescindíveis na mediação do processo ensino-aprendizagem, tanto do ponto de 

vista da abordagem do conteúdo, quanto da forma, na perspectiva da construção do 

conhecimento e no favorecimento da interação entre os múltiplos atores. Atendem 

aos objetivos do curso, o contexto institucional e a realidade socioeconômica do 

público alvo. 
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Os materiais de EaD dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu da UNIVALE 

são de autoria do corpo docente das disciplinas com apoio da equipe multidisciplinar 

do Núcleo de Educação a Distância (NEaD). Para tanto os professores participaram 

de uma capacitação inicial com os fundamentos teóricos que sustentam o plano de 

ensino, a construção dos instrumentos de avaliação e a produção de material 

didático para EaD. 

Além dos materiais das disciplinas, o aluno recebe o Manual da Plataforma 

EaD UNIVALE e o calendário das atividades do curso, disponíveis para acesso e/ou 

download no ambiente virtual, bem como textos de apoio, objetos de aprendizagem, 

vídeos e videoaulas, entre outros.  

Nessa perspectiva, na produção dos materiais didáticos são observadas as 

seguintes premissas:  

a) Os materiais devem cobrir de forma sistemática e organizada o conteúdo 

programático definido pela ementa das disciplinas conforme PPC. 

b) Oportunizar a construção interdisciplinar do estudante ao realizar 

atividades e acessar os conteúdos. 

c) Devem ser estruturados em linguagem dialógica, de modo a promover 

autonomia do aluno, desenvolvendo sua capacidade para aprender a 

aprender e gerenciar seu próprio desenvolvimento ao longo do curso. 

d) Detalhar que competências cognitivas, habilidades e atitudes o aluno 

deverá alcançar ao final de cada disciplina e módulo. 

e) Oferecer oportunidades sistemáticas de autoavaliação.  

f) Dispor de esquemas alternativos para atendimento de alunos com 

necessidades especiais. 

g) Indicar bibliografia e materiais complementares, de maneira a incentivar o 

aprofundamento e a complementação da aprendizagem, por meio de 

atividades complementares ao currículo. 

 

5.5 Outros Componentes Curriculares 

5.5.1 Trabalho de Conclusão de Curso  

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) deverá refletir a consolidação dos 

conhecimentos construídos durante o curso de pós-graduação lato sensu, a 
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formação profissional, técnica, sócio-política, a capacidade investigativa e produtiva 

do aluno, bem como o aprimoramento da capacidade de interpretação e crítica 

científica. O preparo do trabalho de conclusão de curso será feito segundo o Manual 

de Normalização para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da UNIVALE. 

Para elaboração do trabalho de conclusão de curso, todo aluno deverá ter 

um orientador designado pela Coordenação de Curso. O aluno pode requerer, por 

meio de ofício à Coordenação do Curso a alteração do seu orientador indicando os 

motivos de sua solicitação. A substituição do orientador só poderá ocorrer mediante 

aprovação da Coordenação de Curso. O orientador deverá ter título de Especialista, 

Mestre ou Doutor e dedicar-se a atividades inerentes a área. 

Ao professor orientador compete: 

a) Assistir, no máximo, 5 (cinco) alunos em fase de elaboração de TCC; 

b) Definir, juntamente com o orientando, o tema do trabalho de conclusão de curso; 

c) Orientar e acompanhar o seu orientando no preparo e na elaboração do trabalho 

de conclusão de curso; 

d) Supervisionar o trabalho de conclusão de curso para que o mesmo seja redigido 

segundo as normas institucionais vigentes; 

e) Comunicar a Coordenação de Curso de Pós-Graduação Lato Sensu, o não 

cumprimento das atividades relacionadas à elaboração do trabalho de conclusão 

de curso. 

No curso de Psicologia/Psicanálise: clínica com crianças e adolescentes, o 

TCC será construído no formato de resumo expandido, articulando as temáticas 

abordadas ao longo do curso com a temática escolhida. Como forma de socializar o 

conteúdo produzido, os alunos deverão apresentar os trabalhos em um seminário ao 

final do curso. 

Após o término das atividades do curso, o aluno terá o prazo limite de 60 

(sessenta) dias para finalizar seu trabalho de conclusão de curso. A normatização do 

TCC no âmbito do curso será disponibilizada ao aluno na disciplina Metodologia de 

Pesquisa em documento contendo as diretrizes e normas específicas para 

elaboração do TCC no curso de pós-graduação lato sensu Psicologia/Psicanálise: 

clínica com crianças e adolescentes. 
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6 GESTÃO PEDAGÓGICA E DOCÊNCIA 

6.1 Coordenação do Curso 

Eliza de Oliveira Braga, mestre em Psicologia pela Universidade Federal de 

São João Del-Rei - UFSJ (2017). Psicóloga, graduada em Psicologia pela 

Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE (2014), atualmente coordena o curso de 

Pós-graduação Lato Sensu Saúde Mental e Atenção Psicossocial: com enfoque 

cognitivo-comportamental ofertado na modalidade EaD da Universidade Vale do Rio 

Doce - UNIVALE.  

 

Acesso ao Currículo na Plataforma Lattes: 

http://lattes.cnpq.br/4310222291591421 

 

Contatos: 

Telefone: (33) 99119-2864 

E-mail: eliza.braga@univale.br / elizaoliveirabraga@gmail.com 

6.1.1 Atribuições do Coordenador de Curso 

A Coordenação do Curso é exercida por professor(a) a ele vinculado(a), com 

as seguintes atribuições, entre outras: 

a) Coordenar e supervisionar o funcionamento do Curso de Pós-graduação Lato 

Sensu e sua respectiva documentação; 

b) Exercer a coordenação promovendo a interdisciplinaridade, visando conciliar os 

interesses de ordem didática e científica do(s) Curso(s) de Pós-graduação Lato 

Sensu e deste(s) com o(s) curso(s) de graduação(ões) envolvido(s); 

c) Preparar a documentação do curso para fins de aprovação e registro; 

d) Verificar o cumprimento do conteúdo programático e da carga horária das 

disciplinas/módulos; 

e) Estabelecer mecanismos adequados de orientação acadêmica aos estudantes 

do(s) Curso(s) de Pós-graduação Lato Sensu sob sua coordenação; 

f) Comparecer às reuniões mensais convocadas pelo Coordenador do Setor de 

Pós-Graduação Lato Sensu; 

http://lattes.cnpq.br/4310222291591421
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g) Comunicar, por escrito, à Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão, 

por meio do Setor de Pós-graduação Lato Sensu, qualquer irregularidade ou 

mudança no Projeto Pedagógico do Curso e solicitar as correções necessárias; 

h) Articular os docentes, com o(s) Colegiado(s) dos cursos de graduação e outros 

órgãos envolvidos com o Curso de Pós-graduação Lato Sensu sob sua 

coordenação; 

i) Acompanhar, junto a Assessoria de Extensão e Pós-graduação Lato Sensu /Setor 

de Pós-graduação Lato Sensu, a execução do planejamento financeiro do(s) 

Curso(s) de Pós-graduação Lato Sensu sob sua coordenação; 

j) Orientar os professores no preenchimento adequado do diário de classe; 

k) Encaminhar documentação necessária para a remuneração dos docentes do 

curso; 

l) Definir, informar e encaminhar ao Setor de Pós-graduação Lato Sensu o 

cronograma das atividades do curso e qualquer mudança que ocorra no mesmo; 

m)  Recolher a documentação que comprove a titulação dos professores externos e 

encaminhar ao Departamento de Pessoal para contratação; 

n) Acompanhar o desenvolvimento, a avaliação e o cumprimento dos prazos dos 

trabalhos de conclusão de curso;  

o) Encaminhar ao Setor de Pós-graduação Lato Sensu via Coordenação do Curso 

de Graduação, o relatório final do Curso de Pós-graduação Lato Sensu. 

p) Exercer outras atribuições inerentes ao cargo de coordenador de curso, previstas 

no Regimento Geral da UNIVALE. 

6.2 Corpo Docente do Curso 

MÓDULO I 

Professor Titulação 
Interno/ 

Externo 
Disciplina C.H. 

Robson José da Silva 

Campos 
Especialista Externo 

Fundamentos teóricos da 

Psicanálise 
40 

Sandra Athayde Silva Especialista Externo Estudos Clínicos 40 

Elisa Rodrigues 

Seabra 
Especialista Externo Psicopatologia 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 120 
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MÓDULO II 

Professor Titulação 
Interno/ 

Externo 
Disciplina C.H. 

Marcela Otoni da Silva 

Pereira 
Mestre Externo 

Processo 

Psicodiagnóstico 
40 

Maria Teresa Ali 

Alvarenga Vargas 
Especialista Externo Clínica com Crianças 40 

Glória Maria Duarte 

dos Santos 
Especialista Externo Clínica com Adolescentes 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 120 
 

MÓDULO III 

Professor Titulação 
Interno/ 

Externo 
Disciplina C.H. 

Dilemara Pinho 

Damasceno Sellos 
Mestre Interno Metodologia de Pesquisa 40 

Walkíria Lopes 

Basilato 
Especialista Externo Psicose e Autismo  40 

Marcus Macedo da 

Silva 
Mestre Externo Psicanálise e Educação 40 

CARGA HORÁRIA TOTAL DO MÓDULO 120 

 

6.2.1 Atribuições do Corpo Docente de Curso 

De acordo com o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação da 

UNIVALE, são atribuições do corpo docente: 

f) Elaborar o plano de curso, bem como todo material didático necessário à regência 

da sua disciplina/módulo;  

g) Ministrar as aulas teóricas e/ou práticas programadas para o curso;  

h) Avaliar o desempenho dos alunos na respectiva disciplina/módulo, e acompanhá-

los no caso dos cursos presenciais;  

i) Comunicar a Coordenação do Curso de Pós-graduação Lato Sensu qualquer 

irregularidade no funcionamento do mesmo e solicitar as correções necessárias;  

j) Informar a Coordenação do curso de Pós-graduação Lato Sensu a necessidade 

de materiais, ambientes e/ou equipamentos específicos para a realização das 

aulas; 

k) Desenvolver as atividades inerentes ao curso em consonância com os 

dispositivos regimentais da instituição;  
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l) Efetuar os devidos lançamentos em diários de classe da(s) disciplina(s)/módulo(s) 

ministrada(s) e entregar à Coordenação do curso, com o registro das notas, 

freqüência e conteúdos ministrados (registrados no verso); 

m)  Exercer as demais atividades estabelecidas no Projeto Pedagógico do Curso. 

 

6.3 Equipe multidisciplinar para oferta a distância 

 

As atividades do Núcleo de Educação a Distância da UNIVALE são realizadas 

por uma equipe multidisciplinar nomeada por portaria pela Reitoria (Portaria 

UNIVALE: 099/2018). O trabalho realizado pela equipe multidisciplinar é realizado 

conforme o Regulamento do NEaD e a atuação visa o aprimoramento da qualidade 

da oferta das atividades relacionadas à EaD e à utilização de recursos tecnológicos 

integrados aos processos de ensino-aprendizagem. 

A atuação da equipe multidisciplinar ocorre de forma integrada aos diversos 

setores envolvidos no processo de oferta dos cursos para o apoio necessário para a 

plena realização das atividades, tendo em vista garantir o padrão de qualidade, 

envolvendo as dimensões administrativa e a tecnológica.  

Na dimensão administrativa, tem-se as funções de secretaria acadêmica, no 

registro e acompanhamento de procedimentos de matrícula, avaliação e certificação 

dos estudantes, zelando pelo cumprimento de prazos e exigências legais em todas 

as instâncias acadêmicas; bem como no apoio ao corpo docente e de tutores nas 

atividades presenciais e a distância, atendimento a estudantes usuários de 

laboratórios e bibliotecas, entre outros. 

Na dimensão tecnológica, tem-se as atividades de suporte técnico para 

laboratórios e bibliotecas, como também nos serviços de manutenção e zeladoria de 

materiais e equipamentos tecnológicos. A atuação desses profissionais tem como 

principais atribuições o auxílio no planejamento do curso, o apoio aos professores na 

produção de materiais didáticos em diversas mídias, bem como a responsabilidade 

pelo apoio técnico aos estudantes para uso dos recursos necessários. 

 Neste contexto, essa atuação integrada garante aos cursos na modalidade 

EaD as mesmas condições e suporte, no sentido de oferecer ao estudante, 
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geograficamente distante, o acesso aos mesmos serviços disponíveis, tais como: 

matrícula, informações institucionais, inscrições, requisições, secretaria, tesouraria.  

6.3.1 Tutoria 

O tutor é um profissional que atua junto aos estudantes, na mediação 

didático-pedagógica nos processos de ensino-aprendizagem e no suporte à 

comunicação e uso dos recursos de aprendizagem dos cursos ofertados a distância. 

Conforme Resolução CNE/CES 01/2016, 

 

Entende-se por tutor da instituição, na modalidade EaD, todo 
profissional de nível superior, a ela vinculado, que atue na área de 
conhecimento de sua formação, como suporte às atividades dos 
docentes e mediação pedagógica, junto a estudantes, na modalidade 
de EaD. (MEC, 2016) 

 

Na UNIVALE, a tutoria é exercida por profissionais do NEaD e professores de 

áreas específicas que atuam de forma presencial e a distância. As atividades da 

tutoria são divididas em duas categorias: tutoria pedagógica, exercida pelo 

professor-tutor e tutoria técnica, exercida pelo tutor-técnico;  

O professor-tutor, de forma integrada às atividades docentes, possui 

atribuições de tutoria para atendimento ao estudante nas atividades presenciais e no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), mantendo-se em articulação permanente 

com os estudantes, Coordenação do Curso e a equipe do Núcleo de Educação a 

Distância.  

Ao tutor-técnico atribui-se as atividades relacionadas às questões e dúvidas 

técnicas do estudante para seu melhor desempenho no AVA. Além disso, cabe a 

elaboração de relatórios de acompanhamento de participação dos estudantes no 

AVA, bem como a comunicação com os estudantes para estimular que avancem no 

seu processo de autoaprendizagem. 

Em conformidade com os Referenciais de Qualidade de Educação Superior a 

Distância, MEC (2007), a atuação da tutoria está prevista tanto presencialmente 

quanto no ambiente virtual. Dessa forma, em função do local de atuação, podem ser 

realizadas atendimentos conforme a seguir: 

 

Tutoria presencial: Assim denominada, quando a atuação é presencial, junto aos 

estudantes, com as seguintes atribuições: 
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a. Atender aos estudantes, especialmente no desenvolvimento das atividades 

acadêmicas, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação a 

conteúdos específicos, notadamente quanto ao uso das TIC’s disponíveis. 

b. Auxiliar nos momentos presenciais, tais como avaliações, aulas práticas em 

laboratórios e apresentação de trabalhos, atividades coletivas ou individuais, dentre 

outras.  

 

Tutoria a distância – Quando a atuação é pelo uso de recursos de tecnologias de 

comunicação e informação, ocorrendo a distância dos estudantes. Ocorre com as 

seguintes atribuições:  

 

a. Orientar os estudantes em seus estudos relativos à disciplina específica, 

esclarecimento de dúvidas específicas e técnicas.  

b. Promover espaços de construção coletiva de conhecimento, com as 

atividades realizadas em fóruns de discussão, videoconferências, dentre outras.  

c. Acompanhar a frequência e a participação dos estudantes nas diversas 

atividades realizadas. 

d. Assessorar os processos avaliativos de ensino-aprendizagem, além de 

participar dos trabalhos de planejamento e redirecionamento do PPC junto aos 

docentes e gestores do curso. 

 

Conforme objetivos do Programa de Docência e Tutoria para EaD, mantido pelo 

Núcleo de Educação a Distância, para atuar na modalidade a distância, os 

profissionais envolvidos nas atividades da tutoria são capacitados para lidar com as 

especificidades da educação a distância em sintonia com o Projeto Pedagógico do 

Curso, do material didático e do conteúdo específico das disciplinas. Devem manter-

se em comunicação permanente entre si, com a equipe do Núcleo de Educação a 

Distância e Coordenação do Curso, assegurando a interdisciplinaridade do processo 

e o trabalho intersetorial, com vistas ao alcance dos objetivos propostos ao curso. 

Com vistas à melhoria contínua da qualidade acadêmica e aperfeiçoamento das 

ações, as atividades de tutoria são periodicamente avaliadas junto aos estudantes e 

gestores nas práticas exercidas pela Comissão Própria de Avaliação. 
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7 SISTEMA DE AVALIAÇÃO 

7.1 Avaliação Institucional do Curso 

A avaliação institucional na UNIVALE objetiva revitalizar o processo de 

qualificação da atuação universitária, elevando o nível de sua produção e de seus 

serviços, mediante a práxis da ação-reflexão-ação abrangendo todas as instâncias 

administrativas, cursos e a comunidade acadêmica, com vistas ao cumprimento dos 

objetivos e missão da UNIVALE.  

Com a instituição do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) em 2004, a UNIVALE criou sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

com a finalidade de atender às necessidades internas de autoconhecimento, 

buscando a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela instituição. 

A autoavaliação, como atividade contínua e participativa, contribui 

efetivamente para a construção e/ou consolidação de uma cultura de avaliação da 

instituição, com a qual a comunidade interna se identifique e comprometa. O seu 

caráter formativo deve permitir o aperfeiçoamento tanto pessoal (dos docentes, 

discentes e pessoal técnico-administrativo) quanto institucional, pelo fato de colocar 

todos os sujeitos em um processo de reflexão e autoconsciência. 

O monitoramento e a avaliação do curso são de responsabilidade de seu 

coordenador e constituirá uma prática individual e coletiva, consolidada nas reuniões 

sistemáticas do NDE e Colegiado do Curso e na aplicação periódica dos 

instrumentos de avaliação próprios, elaborados pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA). Essa avaliação será realizada por alunos e professores ao final de cada 

módulo e ao final do curso, sendo avaliados o corpo docente, a coordenação do 

curso, o atendimento administrativo e as instalações físicas, conforme instrumento. 

Após a consolidação das avaliações, a CPA encaminhará os relatórios ao 

coordenador que repassará aos professores as questões específicas de sua prática, 

e discutirá com o Colegiado as possibilidades de adequações e melhorias do curso. 

7.2 Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem 

Será considerado aprovado em cada disciplina o aluno que obtiver nota igual 

ou superior a 70 (setenta), numa escala entre 0 (zero) e 100 (cem) pontos, e que 
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tenha a frequência mínima de 75% dos encontros presenciais de cada disciplina, de 

acordo com a Resolução CONSEPE 033/2008 de 10 de outubro de 2008 (atualizada 

em 20 de maio de 2020 pela Resolução CONSUNI 006/2020), fundamentada na 

Resolução CNE/CES 01/2007, de 08 de junho de 2007 e o Regulamento de Pós-

graduação Lato Sensu. 

O aproveitamento do aluno no Trabalho de Conclusão de Curso deverá ser 

igual ou superior a 70% conforme Regimento da UNIVALE.  

Cumpridas as exigências legais, os alunos serão certificados da conclusão do 

curso de pós-graduação lato sensu, devidamente registrado pela UNIVALE e válido 

para todo o território nacional. 

O curso deverá ser integralizado em 12 (doze) meses. Caso o aluno não seja 

aprovado em alguma disciplina, e a mesma não esteja em oferta em outro 

curso/turma, a UNIVALE poderá propor Plano Especial de Estudos (PEE). Para 

cursar o PEE o aluno deverá requerer nova matrícula.  

A avaliação do processo ensino-aprendizagem está regulamentada pelo 

Regimento Geral da UNIVALE, envolvendo a relação professor/aluno e ambientes 

educativos, nos quesitos assiduidade e aproveitamento, com vistas ao alcance dos 

objetivos, competências e habilidades propostos para o curso e à consolidação do 

perfil do egresso.  

Neste processo os aspectos qualitativos têm prevalência sobre os 

quantitativos privilegiando a avaliação formativa, retroalimentando o processo 

ensino-aprendizagem, mediante a implementação de melhorias e articulação das 

diversas formas e procedimentos metodológicos de intervenção. 

No curso de pós-graduação Psicologia/Psicanálise: clínica com crianças e 

adolescentes a avaliação é contínua, processual e cumulativa tendo como foco os 

diversos elementos que interagem no processo ensino-aprendizagem. A avaliação 

ocorre ao longo de cada período devendo ser utilizados instrumentos e formas 

variados tais como observação e acompanhamento global do aluno; Seminário 

Integrador; provas; oficinas pedagógicas; atividades individuais e/ou coletivas; 

pesquisas; visitas técnicas; portfólios, projetos interdisciplinares; relatórios e demais 

modalidades e formas que se mostrem aconselháveis e de possível aplicação, 

conforme a disciplina, módulo e componente curricular. 
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A distribuição de pontos garante que 40% das avaliações sejam realizadas 

em atividades presenciais. Os demais 60% são desenvolvidas no Ambiente Virtual 

de Aprendizagem.  
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8 INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES FÍSICAS 

A concepção de organização do espaço físico da UNIVALE assegura a 

compatibilidade entre os projetos pedagógicos dos cursos, entendendo a 

infraestrutura, instalações físicas e também os ambientes virtuais institucionais, 

como insumos básicos, espaços formativos dotados de recursos didáticos 

otimizados, dentro dos padrões de qualidade, corroborando para o cumprimento das 

atividades fins a que se propõe o PPI da UNIVALE. 

A UNIVALE conta com salas apropriadas para professores, coordenadores 

dos cursos e para os professores integrantes do NDE. As salas são climatizadas, 

equipadas com computadores conectados à internet banda larga. 

As salas de aula do Edifício Pioneiros do Campus Antônio Rodrigues Coelho 

e as demais situadas do Campus Armando Vieira são climatizadas, mobiliadas com 

carteiras universitárias, mesa para os professores, quadro magnético e tela de 

projeção. Há ainda salas localizadas em blocos individuais, nas dependências do 

Campus Antônio Rodrigues Coelho que contam com ventilação artificial e quadros 

tradicionais. Todas as salas permitem o acesso à internet wireless. 

Os campi dispõem de 06 (seis) auditórios, 01 (hum) Templo Ecumênico, salas 

de reuniões, o Unicentro, Centro Esportivo Universitário (CEU), 03 (três) cantinas 

terceirizadas, o Parque da Ciência, os Estúdios de televisão e rádio (TV Univale). 

Disponibilizam ao todo 11 (onze) Laboratórios de Informática, sendo 02 (dois) 

laboratórios no Campus I e 09 (nove) laboratórios no Campus II. Os laboratórios 

atendem à comunidade acadêmica na disponibilização de uma estrutura adequada 

para ministrar aulas onde o computador é o principal recurso didático, ambiente para 

pesquisa e desenvolvimento de trabalhos. 

As áreas de circulação oferecem condições de acesso para pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida (elevador e/ou rampas). No Campus II há 

amplo estacionamento e ponto de ônibus internos, facilitando o transporte e 

veiculação à comunidade acadêmica. 

Os espaços virtuais compreendem, além do conteúdo público disponível no 

endereço eletrônico da instituição (www.univale.br), os ambientes de acesso restrito 

a professores e estudantes, sendo eles: O “Portal do Professor”, o “Portal do Aluno” 

e o “Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE)”.  
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No Portal do Professor / Canal da Administração, Coordenadores de curso 

podem acompanhar todos os lançamentos realizados pelos professores (aulas / 

avaliações), além de organizar os horários de aulas das turmas/disciplinas em seus 

respectivos ambientes, sejam salas de aula ou laboratórios e manter contato com os 

alunos do curso e professores do curso/área. Neste canal também podem 

acompanhar a vida acadêmica de seus alunos, desde os processos seletivos, com 

os candidatos inscritos, a informações sobre alunos desistentes, transferidos, em 

“regime especial de estudos” e outras especificidades. Através do Portal do 

Professor, todos os docentes acessam os dados de suas disciplinas, planos de 

ensino, planos de aula, horários de aula, alunos matriculados, turmas, diários de 

classe, onde podem efetuar os lançamentos das aulas, sejam práticas e/ou teóricas, 

avaliações/notas, enviar e-mail para alunos/turmas e disponibilizar materiais para 

estudos. 

No Portal do Aluno todos os discentes têm acesso aos lançamentos 

efetuados por seus professores em suas respectivas disciplinas, podendo identificar 

o material da próxima aula, bem como se uma avaliação já está agendada e qual a 

matéria a ser estudada. Todos os horários de aula e seus respectivos ambientes são 

listados no portal do aluno por dia, facilitando a identificação da aula/professor e 

ambiente. Todos os requerimentos de documentos (declarações, histórico escolar, 

etc.) podem ser realizados e seus trâmites acompanhados através do portal do 

aluno, incluindo a rematrícula periódica. 

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) utilizado para desenvolvimento 

das atividades a distância na UNIVALE constitui-se de um conjunto de recursos 

tecnológicos disponíveis via internet para apoio ao processo de ensino-

aprendizagem a distância. Trata-se de um ambiente, chamado de AVA UNIVALE, 

onde são disponibilizados conteúdos digitais e recursos tecnológicos para 

comunicação entre professores e alunos e dos alunos entre si, no desenvolvimento 

de cursos e disciplinas a distância. Esse espaço será detalhado no item 8.2 que 

apresenta a estrutura para a educação a distância.  
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8.1 Bibliotecas da UNIVALE 

A UNIVALE conta com a Biblioteca Dr. Geraldo Vianna Cruz, instalada no 

Campus Antônio Rodrigues Coelho e Biblioteca Setorial instalada no Campus 

Armando Vieira, além da biblioteca digital Pearson. 

As Bibliotecas central e setorial da UNIVALE dispõem de um acervo 

constituído de materiais em diversos formatos, tais como: livros, dicionários, guias, 

dissertações, teses, manuais, periódicos, base de dados, mapas, CDs, DVDs, entre 

outros. Esses abrangem todas as áreas do conhecimento, com concentração nas 

áreas dos cursos ministrados na instituição. 

Para nortear os processos de seleção, aquisição, avaliação e descarte de 

materiais, foi criada a Política de Aquisição e Desenvolvimento da Coleção das 

Bibliotecas Central e Setorial, aprovada pela Resolução CONSUNI: Nº 001/2010, 

que tem como propósito, adequar o acervo aos objetivos educacionais da instituição, 

seguindo os critérios de prioridades para aquisição. 

As Bibliotecas são membros integrantes da Rede Compartilhada do Sistema 

Pergamum, que forma atualmente uma grande rede nacional de bibliotecas. São 

mais de 4.000 bibliotecas, que visam à cooperação dos serviços técnicos e o 

compartilhamento de recursos de informação. Na Rede Pergamum, está disponível 

também a Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos – ICAP, que tem 

como objetivo disponibilizar gratuitamente no formato on-line os artigos de 

periódicos, editados pelas instituições que fazem parte da Rede. 

A Biblioteca Central da UNIVALE participa ainda, da Rede de Bibliotecas da 

Área de Psicologia – REBAP, para a produção e divulgação de uma base de dados 

especializada e a prestação de serviços cooperativos de informação para o ensino, 

pesquisa e práticas psicológicas. 

Os principais serviços oferecidos para os usuários das Bibliotecas da 

UNIVALE estão relacionados a seguir: 

a) Orientação para consultas ao catálogo on-line; 

b) empréstimo domiciliar à comunidade acadêmica; 

c) serviço on-line de reserva de obras e renovação de empréstimos; 

d) orientação na normalização e elaboração de trabalhos acadêmicos; 

e) disponibiliza computadores com acesso à internet e também Acess Point 

Wireless; 
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f) serviço de comutação bibliográfica através do COMUT e BIREME; 

g) acesso on-line ao Manual das Bibliotecas da UNIVALE para Elaboração 

de Trabalhos Acadêmicos; 

h) catalogação na fonte e normalização de publicações técnico-científicas 

produzidas pelo corpo docente e pela Editora UNIVALE; 

i) disseminação seletiva da informação através de envio automático de 

mensagens; 

j) disponibilização dos trabalhos de conclusão de cursos da graduação e da 

pós-graduação no formato on-line em texto completo, 

k) visitas orientadas para apresentar aos usuários os serviços, o acervo 

disponível e as normas de funcionamento das Bibliotecas; 

l) empréstimos entre bibliotecas; 

m) atendimento à comunidade externa; 

n) espaço para sugestão e comentários sobre as Bibliotecas (Fale 

Conosco). 

Para atender às especificidades dos cursos as Bibliotecas disponibilizam um 

acervo de livros e periódicos científicos nas áreas afins para oferecer suporte à 

bibliografia básica e complementar do plano de ensino de cada disciplina. Os 

serviços on-line oferecidos pelas Bibliotecas da UNIVALE estão disponíveis no 

endereço eletrônico www.bib.univale.br ou através da página da universidade em 

www.univale.br. 

8.2 Estrutura para oferta a distância 

O AVA UNIVALE foi criado adotando-se a plataforma Moodle, que se trata de 

um software de uso gratuito e de código-fonte aberto, o que favorece o seu contínuo 

desenvolvimento por uma comunidade mundial de colaboradores. Softwares como o 

Moodle são também chamados de Sistemas de Gerenciamento de Aprendizagem e 

embora existam outras soluções disponíveis no mercado, as boas características 

dessa ferramenta, acrescida da experiência da UNIVALE no uso deste software 

desde o ano de 2003, contribuíram para sua adoção na oferta de atividades a 

distância. 

O acesso ao AVA UNIVALE é feito via internet, pelo endereço 

http://www.ead.univale.br. Para acessar os conteúdos dos cursos e disciplinas 
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disponíveis no ambiente é necessário ser cadastrado no sistema, que encontra-se 

integrado ao Portal do Aluno. Os dados necessários para acesso são nome de 

usuário e senha, que são enviados por e-mail para os participantes inscritos, 

conforme a matrícula. 

A gestão do AVA UNIVALE é feita por uma equipe multidisciplinar do Núcleo 

de Educação a Distância (NEaD), composta por profissionais capacitados, com 

funções de suporte e assessoria aos professores e alunos, com vistas a assegurar o 

acesso às tecnologias e aos recursos educacionais. Visando facilitar e apoiar o uso 

do AVA UNIVALE foi elaborado pelo NEaD um manual com orientações e 

informações pertinentes aos usuários. Além disso, o NEaD oferece regularmente 

oficinas presenciais e a distância para o desenvolvimento das habilidades 

tecnológicas para uso do ambiente. 

Visando a melhoria contínua do AVA UNIVALE, são realizadas ações de 

avaliação institucional junto aos usuários. Os resultados são acompanhados pelo 

Núcleo de Educação a Distância (NEaD) e as correções e melhorias são 

programadas visando tornar a acessibilidade e a utilização do ambiente mais 

adequada. Além disso, são também consideradas as ações mundiais de avaliação 

da plataforma Moodle, através da qual as atualizações e correções disponibilizadas 

são continuamente incorporadas para otimização do ambiente. 

Em consonância com os objetivos pedagógicos, os recursos educacionais são 

materializados no AVA UNIVALE, o qual dispõe de modelos tecnológicos e digitais 

que possibilitam integrar diferentes mídias, suportes e linguagens, possibilitando 

interação e comunicação. Apresenta-se, dentre outros, alguns recursos que o AVA 

UNIVALE possui e que são explorados conforme as finalidades pedagógicas: 

a. Fórum: Recurso que permite a comunicação assíncrona entre os 

participantes. Pode ser explorado para debates entre os alunos na realização 

de trabalhos, socialização de atividades e envios de comunicações para a 

turma. 

b. Chat: Recurso que permite comunicações síncronas, pode ser utilizado de 

forma agendada para atendimentos de questões pontuais e acompanhamento 

do processo de ensino-aprendizagem. 

c. Wiki: Recurso que possibilita a construção coletiva de textos, artigos e escrita 

de forma colaborativa. 
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d. Envio de tarefa: Recurso que permite a gerência do processo de 

acompanhamento e avaliação das tarefas individuais enviadas pelos alunos. 

e. Glossário: Recurso que permite a construção coletiva de conceitos e reforça 

os processos de interatividade no curso.  

f. Questionários: Recurso que permite o desenvolvimento de atividades com 

autocorreção de questões e feedbacks aos estudantes. 

g. Videoconferência: Recurso que permite a realização de videoconferências 

com interação de forma síncrona. 

h. Arquivos: Recurso que permite disponibilizar aos estudantes materiais 

didáticos digitais. 

i. URLs: Recurso que permite indicar aos alunos os materiais online como 

vídeos, artigos e sites relevantes, entre outros.  

Recursos de gestão do AVA UNIVALE possibilitam também o 

acompanhamento da realização dos acessos e atividades, com os respectivos 

registros de participação dos estudantes, de acompanhamento dos docentes e de 

exibição de resultados de avaliação, viabilizando tomadas de decisão e ações 

gerenciais importantes para conduzir o processo de ensino-aprendizagem.  

Com vistas a garantir a acessibilidade do AVA UNIVALE, há ferramentas que 

contribuem com o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, 

comunicação e superação metodológica dos estudantes com deficiência visual e/ou 

auditiva. Para isso, a plataforma possui integração com softwares específicos que 

impactam diretamente no desenvolvimento dos estudantes, proporcionando uma 

independência nos estudos, motivação e interação com a comunidade acadêmica. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Aos alunos do curso de pós-graduação lato sensu Psicologia/Psicanálise: 

clínica com crianças e adolescentes que cumprirem as exigências contidas neste 

Projeto Pedagógico e as normas regimentais da UNIVALE, será conferido certificado 

de Especialista em Psicologia/Psicanálise: clínica com crianças e adolescentes, 

acompanhado do respectivo histórico escolar emitido de acordo com a legislação 

vigente.  

O aluno que não concluir o curso de pós-graduação lato sensu poderá 

requerer certificado de aperfeiçoamento na área do curso, desde que comprovado o 

cumprimento de carga horária mínima de 180 (cento e oitenta) horas. Para requerer 

certificado de conclusão de curso o aluno deverá ter a sua situação acadêmica e 

financeira regularizada junto a Instituição. 

O curso de Pós-graduação Lato Sensu Psicologia/Psicanálise: clínica com 

crianças e adolescentes parte da concepção de que a Educação Superior é mais 

uma etapa na formação integral dos sujeitos, em consonância com a Constituição 

Federal e com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que definem a 

educação como o processo de formação visando "[...] ao pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o 

trabalho." (BRASIL, 1988). 

Isto exige dos profissionais da psicologia, saúde e educação conhecimentos 

básicos sobre a infância e adolescência, sobretudo em relação ao funcionamento 

psíquico e do desenvolvimento humano. Para os profissionais da psicologia, a 

clínica psicanalítica exige, além de análise, atualização e ampla discussão de 

conceitos psicanalíticos e da interpretação dos casos clínicos à luz da teoria. Além 

disso, saberes sobre a prática da psicologia podem ser essenciais para profissionais 

de outras áreas, visto a importância do trabalho interdisciplinar. 

Os profissionais Pós-graduados em Psicologia/Psicanálise: Clínica com 

crianças e adolescentes necessitam de uma formação que os prepare para atuar no 

atendimento a crianças e adolescentes na clínica, nos serviços de saúde ou em 

instituições educacionais, ampliando e articulando seus saberes específicos aos 

saberes teórico-práticos que fundamentam os processos psíquicos, com foco na 

teoria psicanalítica. Este curso de especialização oportunizará estratégias de 

qualificação e aprimoramento para a atuação com crianças e adolescentes, por seu 
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caráter científico, no enfoque crítico e reflexivo, sobretudo para a prática 

psicanalítica em contexto clínico através dos diversos estudos de caso. 

Foi pensado e estruturado um curso que estuda os processos de 

desenvolvimento infanto-juvenil, a fim de possibilitar a discussão de temas como 

educação, autismo, psicopatologia e a sexualidade, no campo dos saberes e 

práticas em psicologia e psicanálise. 

O curso tem como objetivo discutir e aprofundar fundamentos da 

Psicologia/Psicanálise que contribuam com a complexidade das intervenções e 

práticas sobre a infância e adolescência, capacitando profissionais, discutindo os 

fundamentos e pressupostos teóricos- metodológicos e desenvolvendo 

competências para atuação nos diferentes espaços institucionais envolvidos com a 

infância e adolescência.  

Para atender a esses objetivos, a matriz curricular foi cuidadosamente 

planejada para propiciar a formação de um especialista apto a atuar no atendimento 

de crianças e adolescentes. Disciplinas como a de ‘Estudos Clínicos’, com a 

formulação e análise de casos clássicos em psicanálise auxiliam a compreender a 

importância da formulação do caso clínico para compreensão do quadro. Já na 

disciplina ‘Clínica com Crianças’ é fundamental para a compreensão do 

funcionamento psíquico da criança, e para a interpretação das manifestações 

infantis. Já na Clínica com Adolescentes a discussão sobre o despertar da 

sexualidade ajuda a compreender e apreender a dar suporte ao adolescente em 

suas angústias e dilemas.  

Em ‘Psicose e Autismo’ compreender o autismo, assim como conhecer os 

protocolos adequados e a importância do diagnóstico precoce são fundamentais 

para a intervenção adequada potencializando o processo de desenvolvimento. Já na 

disciplina ‘Psicanálise e Educação’ o foco está voltado para a compreensão do 

universo escolar e no processo de ensino-aprendizagem, bem como na atuação do 

psicólogo nesse contexto.  

Todas essas disciplinas estão organizadas de maneira a potencializar o 

processo de aprendizagem, com conteúdos voltados para a prática profissional, 

contribuindo para permitir que os egressos do curso de Pós-graduação Lato Sensu 

Psicologia/Psicanálise: clínica com crianças e adolescentes estejam aptos para 

atuar no atendimento a crianças e adolescentes, tanto no contexto clínico, quanto 

em intuições públicas e particulares de atenção em saúde ou de educação, 
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desenvolvendo atividades que visem auxiliar no desenvolvimento dos atendidos, ou 

no auxílio aos demais colaboradores.  
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ANEXOS 

ANEXO A – Ata de Aprovação pelo colegiado do Curso de Vínculo 

A cópia da ata de aprovação do Colegiado do curso encontra-se no Projeto 

Pedagógico do curso de Pós-Graduação Lato Sensu Análises Clínicas e Gestão de 

Laboratório impresso, arquivado no setor de Pós-Graduação da Assessoria de 

Extensão da Univale. 
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ANEXO B – Ato de criação do curso e aprovação do PPC 
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Anexo C – Plano de ensino 

 

MÓDULO I: ELEMENTOS DA FUNDAMENTAÇÃO DA CLÍNICA 

 

1. DISCIPLINA 2. CH 

 
Fundamentos teóricos da Psicologia/Psicanálise 
 

40 

3. DOCENTE 

 
Robson Campos 
 

4. PERÍODO DE OFERTA  

 
2019/01 
 

5. OBJETIVOS 

 
Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:  
 

 Acompanhar o desenvolvimento dos saberes “psi” a partir do nascimento da 
psiquiatria, identificando as teorias convergentes e divergentes e seus 
respectivos autores; 

 Reconhecer a evolução da teoria e da clínica psicanalítica a partir de Freud, 
com ênfase na perspectiva lacaniana; 

 Distinguir psicanálise pura, psicanálise aplicada e psicoterapia. 

6. EMENTA 

 
Contextualização histórica das teorias e práticas “psi” que possibilite acompanhar 
as aproximações e distanciamentos entre a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise. 
A psicanálise: de Freud a Lacan. A psicanálise na contemporaneidade. 

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade I – Do nascimento da psiquiatria à psicanálise de Freud 
Unidade II – A psicanálise lacaniana: do significante ao gozo 
Unidade III – Psicanálise pura e psicanálise aplicada 
 

8. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
- Videoaulas; 
- Leitura de textos; 
- Documentários e vídeos; 
- Participação em fóruns de discussão; 
- Exercícios de fixação de aprendizagem. 
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9. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
As atividades avaliativas estão distribuídas em um total de 100 pontos, sendo 60 
pontos de atividades no AVA e 40 pontos para atividades presenciais. 
 
Atividades avaliativas no AVA UNIVALE: 60 pontos 
- Fórum de apresentação - 1 ponto 
- Exercício de Associação - 12 pontos Conteúdo 
- Exercício de múltipla escolha - 2 pontos  
- Exercícios de Associação - 12 pontos  
- Fórum - 14 pontos 
- Fórum - 04 pontos  
- Fórum - 15 pontos  
 
Atividades presenciais: 40 pontos 
- Roda de conversa – Valor: 40 pontos 

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARRETO, Francisco Paes. Como vejo a psiquiatria hoje – entre as aves e as 
feras. In: Ensaios de psicanálise e saúde mental. Belo Horizonte: Scriptum 
Livros, 2010, p. 143-159. Disponível em: 
https://pt.scribd.com/document/257034849/Francisco-Paes-Barreto-Como-vejo-a-
psiquiatria-hoje-pdf (Acesso em 06/03/2019) 

FORBES, Jorge. Emprestando consequência (quando Freud não explica). In: Você 
quer o que deseja? 7ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2008, p. 194-205. Disponível 
em: http://www.jorgeforbes.com.br/br/artigos/emprestando-
consequencia.html#.XH_g0KGDPlk.mailto (Acesso em 06/03/2019) 

MILLER, Jacques-Alain. Psicanálise pura, psicanálise aplicada & psicoterapia. In: 
Opção lacaniana online. Nova série. Ano 8. Número 22. Março 2017. Disponível 
em: 

http://www.opcaolacaniana.com.br/pdf/numero_22/Psicanalise_pura.pdf (Acesso 
em 06/03/2019) 

11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BARRETO, Francisco Paes. A psicanálise aplicada à saúde mental. Colóquio 
dos residentes em psicologia clinica e saúde mental do Hospital Juliano Moreira, 
2007. 

BARROSO, Adriane de Freitas. Lacan: entre linguagem e pulsão, por uma 
psicanálise do sujeito. Revista Mal Estar e Subjetividade, v. 15, n. 1, p. 57-66, 
2015. 

MILNER, Jean Claude. A obra clara: Lacan, a ciência, a filosofia. Rio de Janeiro: J. 
Zahar, 1996. 

RAFFAELLI, Rafael. Freud: questões epistemológicas. Cadernos de pesquisa 
interdisciplinar em ciências humanas, v. 7, n. 80, p. 2-19, 2006. 

 

 

https://pt.scribd.com/document/257034849/Francisco-Paes-Barreto-Como-vejo-a-psiquiatria-hoje-pdf
https://pt.scribd.com/document/257034849/Francisco-Paes-Barreto-Como-vejo-a-psiquiatria-hoje-pdf
http://www.jorgeforbes.com.br/br/artigos/emprestando-consequencia.html#.XH_g0KGDPlk.mailto
http://www.jorgeforbes.com.br/br/artigos/emprestando-consequencia.html#.XH_g0KGDPlk.mailto
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1. DISCIPLINA 2. CH 

 
Estudos Clínicos 
 

40 

3. DOCENTE 

 
Sandra Athayde Silva 
 

4. PERÍODO DE OFERTA  

 
2019/01 
 

5. OBJETIVOS 

 
Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:  
 

 Refletir sobre a construção do caso em psicanálise como meio de pesquisa, 
transmissão e trabalho interdisciplinar; 

 Conhecer e discutir casos clínicos em Freud; 

 Apontar os fundamentos teóricos de caso em estudo; 

 Estabelecer relações dos estudos de casos com a prática clínica com 
crianças e adolescentes. 

6. EMENTA 

 
O que se escuta na clínica. A escrita de casos clínicos. A construção do caso 
clínico. Fragmento da análise de um caso de histeria (1905). Notas sobre um caso 
de neurose obsessiva (1909). 
 

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade I - O que se escuta na clínica. A escrita de casos clínicos. A construção do 
caso clínico. 
Unidade II - Fragmento da análise de um caso de histeria (1905). 
Unidade III - Notas sobre um caso de neurose obsessiva (1909). 

8. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
- Análise de vídeos 
- Construção de textos (dissertativos / argumentativos) 
- Fórum de participação AVA UNIVALE 
- Análise de textos 
 

9. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 
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As atividades avaliativas estão distribuídas em um total de 100 pontos, sendo 60 
pontos de atividades no AVA e 40 pontos para atividades presenciais. 
 
Atividades avaliativas no AVA UNIVALE: 60 pontos 
- Fórum de “Caso clínico e pesquisa” – 5 pontos 
- Argumento do texto lido - 5 pontos 
- Fórum do Caso Dora – 10 pontos 
- Adoro cinema - Comentário do filme com articulação teórica - 10 pontos 
- Resumo científico - 30 pontos 
 
Atividades presenciais: 40 pontos 
- EMDiálogos na Pós - 20 pontos 
- Produção de texto dissertativo articulado com Diálogos na Pós - 20 pontos 

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

COSTA, Alexandre; LIMA, Mônica Assunção C. A construção do caso clínico como 
forma de pesquisa em psicanálise. Ágora. Rio de Janeiro, v. XVII, jan/jun, 2014. 99-
115. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-
14982014000100007 

BROUSSE, Marie-Hélène. Por que é que ele vem? Opção Lacaniana online, nova 
série, ano II, número 4, março 2011. Disponível em: 
http://www.opcaolacniana.com.br/nranterior/numero4/texto3.html.dhttp:// 

FREUD, Sigmund. (1905). Fragmento da análise de um caso de histeria. Obras 
completas, ESB v. VII. Rio de Janeiro: Imago, 1972, 1-76. Disponível em: 
http://conexoesclinicas.com.br/wp-content/uploads/2015/01/freud-sigmund-
obrascompletas-imago-vol-07-1901-1905.pdf 

LACAN, Jacques, 1901-1981 Ll29e Escritos I Jacques Lacan; tradução: Vera 
Ribeiro-Rio de Janeiro: Jorge Zabar Ed., 1998. (Campo Freudiano no Brasil), p. 
215-226. Disponível em: http://downloadsdetextos.blogspot.com/2014/05/lacan-j-
escritosdownload.html 

FREUD, Sigmund. (1909). Notas sobre um caso de neurose obsessiva (1909). In: 
Edição Standard Brasileira das Obras Completas de Sigmund Freud, v. X. Rio 
de Janeiro: Imago. Disponível em: 
https://www.valas.fr/IMG/pdf/Freud_portigaisB_10-19_pdf.pdf, 1996 

11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

COUTO. Luiz Flávio S. Dora, uma experiência Dialética. Ágora (Rio Janeiro) 
[online]. 2004, vol.7, n.2, pp.265-278. Disponível em: 
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ROUDINESCO, Elisabeth, 1944 —R765d Dicionário de psicanálise/Elisabeth 
Roudinesco, Michel Plon; tradução Vera Ribeiro, Lucy Magalhães; supervisão da 
edição brasileira Marco Antonio Coutinho Jorge. — Rio de Janeiro: Zahar, 1998. 
Disponível em: 
https://monoskop.org/images/c/c9/Roudinesco_Elisabeth_Plon_Michel_Dicionario_d
e_psicanalise_1998.pdf 

SAFATLE. Vladimir. Permanecer histérica: sexualidade e contingência a partir do 
caso Dora. Rio de Janeiro: Ágora v. XIX n. 3 set/dez 2016 377-391. Disponível em: 
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1. DISCIPLINA 2. CH 

 
Psicopatologia 
 

40 

3. DOCENTE 

 
Elisa Rodrigues Seabra 
 

4. PERÍODO DE OFERTA  

 
2019/01 
 

5. OBJETIVOS 

 
Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:  
 

 Compreender os critérios diagnósticos dos transtornos; 

 Identificar sinais e sintomas dos transtornos de humor; 

 Avaliar a direção do tratamento; 

 Avaliar situações críticas de emergência em relação ao suicídio. 

  

6. EMENTA 

 
Transtorno de Ansiedade Generalizada e Transtorno do Pânico (definição, 
prevalência, critérios diagnósticos, sintomas, fatores de risco e tratamento.) 
Transtornos do Humor (Transtorno Bipolar tipo I, tipo II e Transtorno Depressivo). 
Suicídio e automutilação. Situações de risco. 
 

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade I - Transtorno de Ansiedade Generalizada e Transtorno do Pânico. 
(definição, prevalência, critérios diagnóstico, sintomas e fatores de risco e 
tratamento.) 
Unidade II - Transtornos do Humor (Transtorno Bipolar tipo I, tipo II e Transtorno 
Depressivo) 
Unidade III - Suicídio e automutilação. Situações de risco. 
 

8. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
- Análise de vídeos 
- Construção de textos (dissertativos / argumentativos) 
- Fórum de participação AVA UNIVALE 
- Análise de textos 
- Exercícios de aprendizagem 
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9. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
As atividades avaliativas estão distribuídas em um total de 100 pontos, sendo 60 
pontos de atividades no AVA e 40 pontos para atividades presenciais. 
 
Atividades avaliativas no AVA UNIVALE: 60 pontos 
- Participação em fóruns de discussão. Valor: 30 pontos; 
- Exercícios de fixação de aprendizagem. Valor: 30 pontos; 
 
Atividades presenciais: 40 pontos 
- Em diálogo com a Pós. Valor: 40 pontos (Encontro presencial) 
 

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DALGALARRONDO, Paulo. Psicopatologia e semiologia dos transtornos 
mentais. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

UCHÔA, Darcy de Mendonça. Psiquiatria e psicanálise. 2. ed. rev. e aum. São 
Paulo: Sarvier, 1968. 

SADOCK, Benjamin J.; SADOCK, Virginia A.; RUIZ, Pedro. Compêndio de 
psiquiatria: ciências do comportamento e psiquiatria clínica. Porto Alegre: 
Artmed, 2017. 

11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DOR, JOEL. Estruturas e clínica psicanalítica. Rio de Janeiro: Taurus, 1996. 

FERREIRA, Tânia; VORCARO, Angela (orgs.) Pesquisa e Psicanálise: do campo 
à escrita. Belo Horizonte: Autêntica, 2018. 

GRÜNSPUN, Haim. Distúrbios neuróticos da criança: psicopatologia e 
psicodinâmica. São Paulo: Atheneu, 2003. 

SLATER, Eliot; ROTH, Martin. Psiquiatria clínica. São Paulo: Mestre Jou, 1976. 

 

 

MÓDULO II: PROCESSO PSICODIAGNÓSTICO 

 

1. DISCIPLINA 2. CH 

 
Processo Psicodiagnóstico 
 

40 

3. DOCENTE 

 
Marcela Otoni da Silva Pereira  
 

4. PERÍODO DE OFERTA  

 
2019/01 
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5. OBJETIVOS 

 
Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:  
 

 Refletir sobre o processo psicodiagnóstico na atualidade; 

 Analisar as práticas de diagnóstico na psicanálise; 

 Comparar o diagnóstico na psicanálise e na psiquiatria; 

 Discutir as práticas diagnósticas através de casos clínicos. 

  

6. EMENTA 

 
Visão crítica sobre o psicodiagnóstico na atualidade e a diferença entre o 
diagnóstico psicológico e psiquiátrico.  Diagnóstico na psicanálise e sua 
aplicabilidade clínica. 
 

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade I – O que é o psicodiagnóstico; psicodiagnóstico na atualidade. 
 
Unidade II – Diagnóstico na clínica psicanalítica; entrevistas preliminares. 
 
Unidade III – Caso Hans, diagnóstico diferencial. 
 

8. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
- Vídeo-aulas; 
- Leitura de textos; 
- Documentários e vídeos; 
- Participação em fóruns de discussão; 
- Exercícios de fixação de aprendizagem. 
 

9. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE): 

- Participação em fóruns de discussão. Valor: 30 pontos; 

- Exercícios de fixação de aprendizagem. Valor: 30 pontos;  

 

Atividades presenciais: 40 pontos 
- Diálogos na Pós (presencial) – Valor: 40 pontos. 
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10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

TRAVAGLIA, Aline Alves da Silva. Psicanálise e saúde mental, uma visão crítica 
sobre psicopatologia contemporânea e a questão dos diagnósticos. Psicologia 
Revista, São Paulo. Volume 23. Número 1. P.31-49. 2014.  

IANINI, Gilson; TEIXEIRA, Antonio. Reflexões sobre o DSM 100. Opção lacaniana 
online nova série. Ano 5. Número 14. Julho 2014.  

CUNHA, Jurema Alcides. Estratégias de avaliação: perspectivas em psicologia 
clínica. In: Psicodiagnóstico V. Porto Alegre: Artmed, 2007, p.19-31. Disponível 
em: 
https://professorsauloalmeida.files.wordpress.com/2015/02/psicodiagnc3b3stico-v-
jurema-alcides-cunha.pdf (Acesso em 06 de maio de 2019) 

MANNONI, Maud. A primeira entrevista em psicanálise. Rio de Janeiro: Editora 
Campus. 1981. 

FREUD, Sigmund (1996). Duas Histórias Clínicas (o “Pequeno Hans” e o “Homem 
dos Ratos”, v. X. In Edição standard brasileira das obras psicológicas 
completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago. (Trabalho original publicado 
em 1909). 

11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PERSICANO, Maria Luiza Scrosoppi. Reflexões sobre a importância do 
psicodiagnóstico na atualidade. Revista Latioamericana de Psicopatologia 
Fundamental. São Paulo. Volume 3. Número 2. P.88-97. 2000.  

DUNKER, Christian Ingo Lenz; NETO, Fuad Kyrillos. A psicopatologia no limiar 
entre psicanálise e psiquiatria: estudo comparativo sobre o DSM. Vinculo. São 
Paulo. Volume 8. Número 2. Dez 2011.  

CUNHA, Jurema Alcides. Estratégias de avaliação: perspectivas em psicologia 
clínica. In: Psicodiagnóstico V. Porto Alegre: Artmed, 2007, p.19-31.  

DOLTO, Françoise. Fobias. In: Seminário de Psicanálise de crianças. São Paulo: 
Editora WMF Martins Fontes, 2013. 

 

 

1. DISCIPLINA 2. CH 

 
Clínica com Crianças 
 

40 

3. DOCENTE 

 
Maria Teresa Ali 
 

4. PERÍODO DE OFERTA  

 
2019/02 
 

5. OBJETIVOS 
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Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:  
 

 Estabelecer relações entre o infantil e a criança para psicanálise; 

 Pensar o sintoma na clínica com crianças; 

 Compreender o lugar dos pais na análise da criança. 

  

6. EMENTA 

 
O infantil e a criança; A criança como sujeito de um sintoma na análise; Como o 
sintoma da criança se apresenta na clínica; Clínica analítica com crianças e o lugar 
dos pais. 
 

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade I – O Infantil e a Criança. A criança como um sujeito de análise. 

Unidade II – O sofrimento da criança e suas apresentações clínicas. 

Unidade III – Transferência na clínica com crianças e o lugar dos pais. 

 

8. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
- Vídeo-aulas; 
- Leitura de textos; 
- Vídeo; 
- Participação em fóruns de discussão; 
- Exercícios de fixação de aprendizagem. 
 

9. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE): 

- Participação em fóruns de discussão. Valor: 30 pontos; 

- Exercícios de fixação de aprendizagem. Valor: 30 pontos;  

 

Atividades presenciais: 40 pontos 

- Diálogos na Pós (presencial) – Valor: 40 pontos. 

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CIRINO, Oscar. A Psicanálise, a Infância e o Infantil. In: Psicanálise e Psiquiatria 
com crianças: desenvolvimento ou estrutura. Belo Horizonte: Autêntica, 2001, p. 
49-64 

FERREIRA, Tânia. Os pais na Clínica com crianças neuróticas – Uma relação de 
extimidade. In: A escrita da Clínica: Psicanálise com crianças. Belo Horizonte: 
Autêntica Editora, 2017, p 134-138. 
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JERUSALINSKY, Alfredo. O sujeito Infantil e a Infância do Sujeito. Estilos 
Clínicos, volume 3. São Paulo, 1998. Disponível em: 
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-
71281998000100019 

11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

Freud, S. (1976b). Sobre as teorias sexuais das crianças (J. Salomão, Trad.). 
Edição 

Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud 
(Vol. IX). Rio de Janeiro: Imago. (Original publicado em 1908). 

LACAN, Jacques. Notas sobre a criança (1969). In: Outros Escritos. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed, 2003. 369-370 p. 

DOLTO, Françoise. A criança sintoma dos Pais. In: Seminário de Psicanálise de 
crianças. São Paulo. Editora WMF Martins Fontes, 2013. 

VAINER, Alain. A criança entre sujeito e objeto. Ágora: Estudos em teoria 
psicanalítica, volume 20. Rio de janeiro, 2017. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-14982017000100135 

 

1. DISCIPLINA 2. CH 

 
Clínica com adolescentes 
 

40 

3. DOCENTE 

 
Glória Maria Duarte dos Santos 
 

4. PERÍODO DE OFERTA  

 
2019/02 
 

5. OBJETIVOS 

 
Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:  
 

 Refletir sobre adolescência e psicanálise levando-se em conta a puberdade, 
sintoma e o real; 

 Aplicar fundamentos teóricos sobre adolescência em Freud e Lacan, sobre a 
adolescência; 

 Refletir à luz da psicanálise, sobre adolescentes no ciberespaço; 

 Estabelecer relações de estudo de caso da prática clínica e a escuta com 
adolescentes. 
 

6. EMENTA 



48 

 
Adolescência para a Psicanálise. Adolescente freudiano. Adolescente lacaniano. O 
adolescente na clínica contemporânea. A escuta e a prática clínica com 
adolescentes. 
 

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade I – “Adolescência” em psicanálise 

Unidade II – Despertar da sexualidade 

Unidade III – O adolescente na clínica contemporânea 

 

8. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
- Análise de vídeos 
- Construção de textos (dissertativos / argumentativos) 
- Fórum de participação AVA UNIVALE 
- Análise de textos 
- Exercícios de aprendizagem 
 

9. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 

Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE): 

- Atividades na Plataforma AVA: Valor: 60 pontos;  

 

Atividades presenciais: 40 pontos 

- Diálogos na Pós (presencial) – Valor: 40 pontos. 

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

FERREIRA, Tânia; VORCARO, Angela (orgs.). Pesquisa e Psicanálise: do campo 
à escrita. Belo Horizonte: Autêntica, 2018. 

FREUD, S. Transformações da puberdade. In: Edição Standard Brasileira das 
Obras Completas de Sigmund Freud, v. 13. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 

LACAN, Jacques. Escritos. Rio de Janeiro: J. Zahar, 1998. 

11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ROCHA, Fernando José Barbosa. Entrevistas preliminares em psicanálise. Casa 
do Psicólogo: São Paulo, 2012. 

LAURENT, Eric. Versões da clínica psicanalítica. RJ. Zahar, 1995. 

MEZAN, Renato. Escrever a clínica. São Paulo: Quiron: Casa do Psicólogo, 1998. 

NASIO, Juan-David. Como trabalha um psicanalista? Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1999. 
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MÓDULO III: ESTUDOS CLÍNICOS 

 

1. DISCIPLINA 2. CH 

 
Metodologia de pesquisa 
 

40 

3. DOCENTE 

 
Dilemara Pinho Damasceno Sellos  
 

4. PERÍODO DE OFERTA  

 
2019/02 
 

5. OBJETIVOS 

 Interpretar os fundamentos da Pesquisa Científica numa dimensão teórico-
metodológica de sua produção; 

 Utilizar e referenciar banco de dados de pesquisas científicas; 

 Realizar um estudo sobre elaboração da pesquisa e construção do artigo 
científico; 

 Aplicar os conhecimentos construídos e competências consolidadas na 
realização do Trabalho deConclusão do Curso (TCC). 

6. EMENTA 

Fundamentos da pesquisa científica. Definiçãode parâmetros paraelaboraçãodo 
trabalho de conclusão do curso: definição do tema, dosobjetivos, metodologia e 
revisão bibliográfica. Papel do Comitê de Ética na aprovação deprojetos 
depesquisa. Acesso aos diversos bancos de dados disponíveis. Normas técnicas 
da AssociaçãoBrasileira de Normas Técnicas –ABNT e da Universidade Vale do 
Rio Doce -UNIVALE paraelaboração do Trabalho de Conclusão de Curso. 

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I: Introdução à Metodologia de Pesquisa 
 
UNIDADE II: Caminhos de elaboração da pesquisa 
 
UNIDADE III: Construção do artigo científico 

8. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

- Construção de textos (dissertativos / argumentativos) 
- Fórum de participação AVA UNIVALE 
- Análise de textos 
- Exercícios de aprendizagem 
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9. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE): 
  
- Fórum - 10 pontos 
- Atividades (tema e justificativa) - 20 pontos 
- Atividades (escrita científica) - 30 pontos 
 
Atividades presenciais: 
- Encontro presencial: diálogos com a pós (início do TCC) - 40 pontos 

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetosde pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 
2010. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de 
metodologia científica. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2017. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 22. ed. São 
Paulo: Cortez, 2002. 

11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SIQUEIRA, S. O trabalho e a pesquisa científica na construção do conhecimento. 2. 
ed.,Governador Valadares: Univale, 2005. 
CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. 7. Ed. São Paulo: 
Cortez, 2005. 
LAKATOS, Eva. Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 3ª 
Edição., rev. Empl. São Paulo: Atlas, 2000. 
MASCARENHAS, Sidinei Augusto. Metodologia Científica. São Paulo: Pearson, 
2012. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. 11.ed. São Paulo: Atlas, 2012. 

 

 

1. DISCIPLINA 2. CH 

 
Psicose e Autismo 
 

40 

3. DOCENTE 

 
Walkíria Lopes Basilato 
 

4. PERÍODO DE OFERTA  

 
2019/02 
 

5. OBJETIVOS 

 
Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:  
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 Discutir conceitos psicanalíticos sobre autismo e psicose; 

 Aplicar e interpretar os protocolos de rastreio para autismo; 

 Empregar os conceitos e técnicas na prática clínica com autistas. 
 

6. EMENTA 

Autismo, psicose e psicanálise. Protocolos de rastreio de base psicanalítica. 
Autismo e desenvolvimento infantil. Prática clínica psicanalítica com autistas. 

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE I - Autismo e Psicose na Psicologia e Psicanálise 

UNIDADE II - Protocolos de rastreio para autismo e outras dificuldades do 

desenvolvimento infantil na psicologia e psicanálise 

UNIDADE III - Aspectos práticos da clínica com Autismo e Psicose 

8. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 

- Análise de vídeos 
- Construção de textos (dissertativos / argumentativos) 
- Fórum de participação AVA UNIVALE 
- Análise de textos 
- Exercícios de aprendizagem 

9. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE): 
  
- Questionário - 31 pontos 
- Fórum de discussão - 19 pontos 
- Atividades - 10 pontos 
 
Atividades presenciais: 
- Encontro presencial: diálogos com a pós - 40 pontos 

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DOLTO, Françoise. A criança sintoma dos Pais. In: Seminário de Psicanálise de 
crianças. São Paulo. Editora WMF Martins Fontes, 2013. 

FERREIRA, Tânia; VORCARO, Angela. O tratamento psicanalítico de crianças 
autistas: Diálogo com múltiplas experiências. Autêntica, 2017. 

FERREIRA, Tânia. A escrita da clínica: psicanálise com crianças. Autêntica 
Editora, 1999.  

11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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ABERASTURY DE PICHÓN RIVIÈRE, Arminda. Psicanálise da criança: teoria e 

técnica. 8. ed. Porto Alegre: Artes Médicas, 1992. 

CAMINHA, Vera Lucia et al. AUTISMO: vivencias e caminhos. BLUCHER., 2016. 

CIRINO, Oscar. Psicanálise e Psiquiatria com crianças: desenvolvimento ou 

estrutura. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 

JÚNIOR, Francisco Baptista Assumpção; KUCZYNSKI, Evelyn. Autismo infantil: 

novas tendências e perspectivas. Atheneu, 2007. 

 

1. DISCIPLINA 2. CH 

 
Psicanálise e Educação 
 

40 

3. DOCENTE 

 
Marcus Macedo  
 

4. PERÍODO DE OFERTA  

 
2019/02 
 

5. OBJETIVOS 

 
Ao final da disciplina os alunos deverão ser capazes de:  
 

 Apontar os fundamentos teóricos da interface psicanálise e educação 

 Estabelecer relações do estudo de casos com a prática  

 Aplicar os principais conceitos psicanalíticos no campo da educação  
 

6. EMENTA 

 
Psicanálise e educação. Contribuições da teoria psicanalítica para a educação; 
psicanálise aplicada ao campo da educação; o psicólogo no trabalho 
interdisciplinar/institucional. 
 

7. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
Unidade I - Interface da Psicanálise e educação 

Unidade II - Psicanálise e as dificuldades de aprendizagem 

Unidade III - Psicanálise aplicada no campo socioeducativo 

8. METODOLOGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
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- Análise de vídeos 
- Construção de textos (dissertativos / argumentativos) 
- Fórum de participação AVA UNIVALE 
- Análise de textos 
- Exercícios de aprendizagem 
 

9. PROCESSO DE AVALIAÇÃO 

 
Atividades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA UNIVALE): 
 - Questionário - 20 pontos 
- Fórum de discussão “Caso Clínico” - 20 pontos 
- Fórum discussão – Filme Querô - 20 pontos 
 
Atividades presenciais: 
- Encontro presencial: conversações em psicanálise - 40 pontos 
 

10. BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DIAS, Fabio Wallace de Souza. Querô – Uma Leitura Possível na Perspectiva da 
Psicanálise CliniCAPS, Vol 4, nº 10 (2010) – Conexão Cultural. 

MILLOT, Catherine. A crítica freudiana a educação. In: MILLOT, Catherine. Freud 
antipedagogo. Jorge Zahar: Rio de Janeiro, 1982. 

SANTIAGO, Ana Lydia. Menina imatura, infantil ou Ariane: "boneca da mamãe" 
(5p). In: SANTIAGO, Ana Lydia; ASSIS, Raquel Martins. O que esse menino tem? 
Sobre alunos que não aprendem e a intervenção da psicanálise na escola. Belo 
Horizonte: Editora Sintoma, 2015. 

11. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

BELLEMIN-NOËL, Jean. Psicanálise e literatura. São Paulo: Cultrix, 1983. 

DOLTO, Françoise. Psicanálise e pediatria: as grandes noções da psicanálise, 

dezesseis observações de crianças. 4. ed. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 

Científicos, c1988. 

FERREIRA, Tânia; VORCARO, Angela (orgs.)  Pesquisa e Psicanálise: do campo 

à escrita. Belo Horizonte: Autêntica, 2018.    

NERY, Eliene (Org.). Psicanálise, educação, sexualidade. Belo Horizonte: Mazza, 

2000. 

 


