PROGRAMAÇÃO DA SEMANA DE INTEGRAÇÃO
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS E DA SAÚDE

DE 03 A 08 DE NOVEMBRO DE 2014
CAMPUS MONTE ALEGRE
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA - BRINCAR OU BRINCAR, EIS A
QUESTÃO
Exposição - Segunda a Sexta-feira
Descrição: A primeira edição do Concurso de Fotografia da Disciplina de
Psicobiologia do Curso de Psicologia da FaCHS-PUCSP tem como tema o
comportamento lúdico sob a perspectiva da psicologia evolucionista. O
objetivo é proporcionar a oportunidade de registrar, por meio de imagens, os
principais critérios identificadores do brincar: os “Big Five” e os “sinais de
Brincadeira”. Regras e programação específica no site:
http://psicobiobiologia.wordpress.com/concurso-de-fotografia-2014/
Proponente: Prof. Mauro Lanztman
Local: T.53 (Térreo do Prédio Velho)

SEGUNDA-FEIRA (03.11)
10h30 às 12h30

DIAGNÓSTICO PSICANALÍTICO FREUDIANO
Descrição: Discutir a questão do diagnostico em Psicanálise, das diferentes
organizações psíquicas – neuroses, psicoses, perversões e melancolia, a
partir de referencial freudiano e das contribuições de Piera Aulagnier.
Proponente: Profª Paula Peron
Palestrante: Profa. Maria Lucia Vieira Violante, do Programa de Psicologia
Clínica da Pós-Graduação, PUC/SP
Sala: 134C (1º andar do Prédio Novo)

CONVERSANDO COM EX-ALUNOS SOBRE A PSICOLOGIA
Descrição: Alunos que falem sobre como veem a psicologia hoje e o que
pensam que deva estar presente na formação. Também contará com
professores da mesma área, ou próxima do aluno convidado.
Proponente: Marcia Almeida Batista
Palestrante: Raul Araújo, Renata Marmelsztejn, Meca Andrade
Sala: 62 (Térreo do Prédio Novo)
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A PUBLICIDADE INFANTIL E O CONSUMISMO
Descrição: Palestra sobre publicidade infantil e sua influência na formação
da sociedade. Sob o argumento de "liberdade de expressão", podemos
permitir que o mercado atue livremente na construção do imaginário da
criança, seus valores e desejos? O interesse das empresas pode estar acima
dos valores humanos? Uma conversa do ponto de vista de mães e pais que
atuam no Movimento Infância Livre de Consumismo (MILC) e defendem a
Regulamentação da Publicidade Infantil.
Proponente: MILC (Movimento Infância Livre de Consumismo)
Palestrante: Taís Pileggi Vinha, (formada em Propaganda e Marketing, com
Mestrado em Mass Communication pela University of Georgia, EUA.
Trabalhou mais de 10 anos em agências de publicidade em São Paulo e
lecionou Redação, Criação e Planejamento Publicitário. É autora do blog
Ombudsmãe e uma das colaboradoras do MILC)
Auditório: 117A (1º andar Prédio Novo)

SEGUNDA-FEIRA (03.11)
13h30 as 15h30

MESA DE ABERTURA- SAÚDE MENTAL, REABILITAÇÃO E O CUIDADO
NO TERRITÓRIO: APRENDER COM/NO SUS
Descrição: Os cursos de Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia e Serviço
Social têm um convênio com o Ministério da Saúde visando o aprimoramento
da formação profissional em saúde, bem como a integração ensino-serviço.
Esse convênio abarca três diferentes projetos: programa de reorientação da
formação profissional em saúde II; Pet-saúde mental; Pet-Redes Reabilitação;
ProPet Saúde. Neste seminário propomos a apresentação dos projetos de
educação pelo trabalho em Saúde que engajaram até o momento mais de 60
alunos como bolsistas num pesquisa-ação e numa formação em saúde na
rede de serviços de saúde mental, reabilitação e atenção básica deste
território de saúde do município.
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Proponente: Pró- saúde II, Propetsaúde III, Pet-Redes e Pet-Saúde mental
Palestrantes:

Pró-Reitoria

de

Extensão

e

Graduação,

Direção

e

Coordenações de Cursos; Comitê Gestor Local do Prosaúde II e do
ProPetSaúde III e profa Ana Cecília Sucupira (avaliadora do Ministério da
Saúde/ Secretaria da Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde)
Auditório: 333 (3o andar do Prédio Novo)

SEGUNDA-FEIRA (03.11)
16h00 as 18h00

O SUS E A CONSTRUÇÃO DO COMUM: A POLÍTICA NACIONAL DE
HUMANIZAÇÃO
Descrição: Apresentação da Política Nacional de Humanização do SUS
(Sistema Único de Saúde) e das ações que se realizam no território da
FÓ/Brasilândia no seu âmbito, de forma a propiciar aos alunos e professores
o conhecimento de outras dimensões das políticas de saúde do território em
que trabalhamos, bem como ampliar os conhecimentos em torno do SUS.
Palestrante: Cleusa Pavan (consultora do
Ministério da Saúde para a Política Nacional de Humanização-PNH)
Proponentes: Profas Cecília Bonini Trenche, M. Cristina G. Vicentin, Elisa
Zaneratto Rosa, Edna Kahalle e Laura Martz
Auditório: 201 (2º. andar do Prédio Novo)

A “PSICOLOGIA FENOMENOLÓGICA” EM HUSSERL NO CONTEXTO DA
HISTÓRIA DA PSICOLOGIA
Descrição: Apresentar as ideias centrais do pensamento de Husserl e sua
crítica à psicologia
Proponente: Profª Fabíola Freire
Palestrantes: Prof. Dr.Mario Porta (Prof do Pós graduação de filosofia da
PUC/SP) e Savio Peres, psicólogo, mestre e doutor em Psicologia pela USP,
pós doutorando no programa de Filosofia da PUC/SP
Sala: T54 (Térreo do Prédio Velho)
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RODA DE CONVERSA: CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIDISCIPLINAR
DA DEFENSORIA PÚBLICA DE SÃO PAULO – ITINERÁRIOS DE
FORMAÇÃO.
Descrição: A atividade propõe-se a narra/compartilhar experiências dos
profissionais que compõe o Centro de atendimento multidisciplinar (CAM) da
defensoria pública do Estado de São Paulo e dos alunos da disciplina de
estágio básico 2 do curso de psicologia que realizam observação neste
espaço. Pretende-se, a partir da discussão do itinerário de formação do CAM,
desenvolver reflexões críticas acerca do currículo que hoje nos é
apresentado na graduação (que ainda prioriza a formação clínica tradicional
em detrimento das outras possiblidades de atuação do psicólogo) , na busca
de respostas possíveis e de colocar em análise o lugar que a Psicologia
(assim como o Serviço Social e o Direito) está sendo chamada a ocupar.
Proponente: Aline Ferreira do Nascimento (estudante de psicologia 3° ano)
Palestrantes: Paula Rosane Calvalcante (Assessoria técnica psicossocial) e
Marília Marra de Almeida (psicóloga da defensoria)
Sala: T47 (Térreo do Prédio Velho)

SEGUNDA-FEIRA (03.11)
19h às 21h

MOVIMENTOS SOCIAIS E CÁRCERE
Descrição: Roda de conversa sobre o cárcere a partir das contribuições de
militantes de diferentes coletivos e movimentos sociais de egressos e
familiares de pessoas presas, de modo a introduzir o tema junto aos alunos
da FACHS no sentido da práxis social de enfrentamento ao encarceramento
em massa.
Proponente: Grupo de Estudos de Psicologia e Criminologia Crítica
Palestrante: Greg Andrade (Grupo de Amigos e Familiares de Pessoas em
Privação de Liberdade e Coletivo Peso), Eduardo Bustamante (Coletivo
Peso), Patrícia Candido (AMPARAR - Associação de amigos e familiares de
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presos em SP), representante do SAJU Cárcere da Faculdade de Direito da
USP – a confirmar, Lunna Lima (Centro Acadêmico de Psicologia da PUC),
Adriana Eiko Matsumoto (Grupo de Estudos de Psicologia e Criminologia
Crítica), Fernanda Emy Matsuda (União de Mulheres), Marcel Segalla Bueno
Arruda (Fórum Popular de Saúde), Dina Alves (Uneafro), Rede de 2 de
outubro (a confirmar), Comitê pela desmilitarização da polícia e da política (a
confirmar)
Auditório: 333 (3º andar do Prédio Novo)
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TERÇA-FEIRA (04.11)

10h30 às 12h30

SAÚDE MENTAL E JUSTIÇA:

A DESINSTITUCIONALIZAÇÃO DO

MANICÔMIO
Descrição:

O

Observatório

de

Saúde

Mental

e

Justiça

Criminal

(OBSERVAMJC) e o projeto de pesquisa Saúde Mental, Justiça e Direitos
Humanos do Programa de Estudos Pós-graduados da PUC-SP propõem um
espaço para conhecer e discutir os processos de desinstitucionalização dos
hospitais de custódia e tratamento e a atenção à pessoa com transtorno
mental em conflito com a Lei.
Proponente: Profª Maria Cristina G. Vicentin
Palestrantes: Alyne Alvarez - OBSERVAMJC (Pará) e Tania Kolker –
OBSERVASMJC (Rio de Janeiro. Debatedora: Adriana Eiko
Apresentação do documentário “Crônicas (des)medidas” (HCTP Pará):
O filme "Crônicas [des]medidas" é uma média metragem (28') que conta
parte da história de pessoas que estiveram internadas no Hospital de
Custódia e Tratamento do estado do Pará, antigo manicômio judiciário. São
quatro histórias marcadas no corpo que contam os efeitos de 4 a 22 anos de
institucionalização num dos espaços de clausura mais invisibilizados pelo
duplo estigma do seu público-alvo; loucos que entraram em conflito com a
lei. (Direção e roteiro: Alyne Alvarez Silva/2014)
Sala: 134C (1o andar do Prédio Novo)

O CUIDADO DOS ADOLESCENTES NA POLÍTICA SOBRE DROGAS E
NOS CAPS-AD
Descrição: Espaço de debate para discutir e problematizar o cuidado dos
adolescentes na atual política sobre drogas, e, mais especificamente, o
modelo do CAPS-AD (Centro de Atenção Psicossocial – Àlcool e outras
Drogas) como local de cuidado para crianças e adolescentes.
Proponente: Luiza Ferreira (estudante de psicologia, 5º ano)
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Palestrantes: Marina Sdoia (Coordenadora do Consultório de Rua do
Município de Mauá), Claudio Loureiro (Projeto Quixote e Supervisor Clínico
do CAPS-AD São Matheus), Paulo Malvasi (Coordenador do Programa de
Mestrado Profissional Adolescente em Conflito com a Lei da Universidade
Bandeirante de São Paulo)
Mediadora: Profª Maria de Lourdes Trassi Teixeira
Auditório: 117A (1o andar do Prédio Novo)

JUNG, CORPO E SONHOS- UMA PSICOTERAPIA SUTIL
Descrição: Palestra com vivência das técnicas da abordagem corporal.
Proponente: Valéria Maria Frias Martini (estudante de psicologia, 3º ano)
Palestrante: Marianne Ligeti – Psicoterapeuta Junguiana, com formação em
Sandplay com Dora Kalff em Zurich. Há vinte anos vem ministrando cursos e
seminários no Brasil, no Instituto Jung de Zurich e Universidade de Kyoto.
Sala: A confirmar

TERÇA-FEIRA (04.11)
13h30 às 15h30

APRESENTAÇÃO: PESQUISA EM PSICOLOGIA- DIVERSIDADE A RIGOR
Descrição: Grupos de alunos da disciplina Modelos de Investigação, do
curso de Psicologia da FaCHS, apresentam pesquisas curriculares realizadas
durante o ano. Por meio de posteres e de apresentação e discussão orais,
diversos temas relativos ao assunto “jovens e juventude” compõem a
atividade.
Proponente: Professores da disciplina Modelos de Investigação: Maria da
Graça M. Gonçalves; Mônica Helena T. A Gianfaldoni; Sandra G. Sanchez,
Marcelo Sodelli; Fabíola Freire; Cecília Pescatore e Sandra M. Bettoi
Palestrantes: Convidados especialistas nos temas pesquisados
Sala: 52, 60, 62, 64, 65, 68 e 74 (Térreo do prédio Novo)
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O

PAPEL

DOS

COMPROMISSO

GRUPOS
SOCIAL

DE
DA

ESTUDO
APLICAÇÃO

UNIVERSITÁRIOS
DO

E

O

CONHECIMENTO

PRODUZIDO
Descrição: A fala tem por objetivo discutir as pr á ticas acad ê micas da
universidade quanto a seus objetivos e seus meios; e destacar o papel dos
grupos de estudo na composição das articulações entre (1) pesquisa, (2)
ensino e (3) intervenção/aplicação (extensão). Pretende-se enfatizar o papel
desses grupos como contexto de formação que propicia a s í ntese das
contribuições das atividades de pesquisa do curso de graduação (Iniciação
cientifica, Modelos de Investigação I e II e Trabalhos de Conclusão de Curso)
e p ó s-graduação (Mestrado e Doutorado), assim como dos est á gios da
graduação (Estágio Básico, Núcleos de 4o ano e Núcleos de 5º ano).
Exemplos recentes e iniciais dessas práticas articuladas serão apresentadas
e debatidas como uma forma de conciliar a formação do aluno e a
responsabilidade social da universidade.
Proponente: Prof Denigés M. Regis Neto e Profª Paola Esposito Almeida
Palestrante: Prof. Denigés M. Regis Neto e Profº Paola Esposito Almeida
Auditório: 134C

O CUIDADO INTEGRAL E COMPARTILHADO NO SUS: O PAPEL DA
FUNÇÃO-APOIO NESSE PROCESSO
Descrição: Um dos princípios doutrinários do SUS (Sistema Único de Saúde)
é a integralidade no cuidado, ou seja, a compreensão de que o homem social
é um todo indivisível, e que, portanto, a rede de saúde deve prestar
assistência integral, compartilhando o cuidado entre os serviços e seus
diversos graus de complexidade, de acordo com a necessidade dos usuários.
Contudo, na prática, esse princípio também se configura como grande
desafio do trabalho no SUS e, portanto, algumas estratégias foram criadas
com intuito de assegurar o cuidado integral. A função-apoio é uma delas, e
pode se dar de diferentes formas: NASF, Apoio Matricial, Apoio de Rede. A
mesa proposta pretende trazer e compartilhar essas diferentes estratégias de
organização do trabalho da função-apoio, procurando debater e refletir sobre
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os desafios do cuidado integral e compartilhado em rede, e a importância da
função-apoio nesse processo.
Proponente: Flavia Horta Hungria
Palestrante: Thainá Decicco Minici Greco (Fonoaudióloga do NASF), Karine
C. Castão e Ana Carolina Aguiar de Carvalho (Apoiadoras da Rede de Mauá),
Daniela Callegari (Apoiadora da Rede de São Bernardo do Campo)
Sala: T46 (Térreo do Prédio Velho)

TERÇA-FEIRA (04.11)
16h às 18h

APRESENTAÇÃO: PESQUISA EM PSICOLOGIA- DIVERSIDADE A RIGOR
Descrição: Apresentação dos trabalhos de pesquisa realizados pelos alunos
do 2o ano na disciplina Modelos de Investigação. A atividades tem duas
partes: exposição de posteres, em um primeiro momento; e apresentação
oral, seguida de debate, de trabalhos agrupados por tema. Para a
apresentação oral e o debate, haverá convidados.
Proponente: Equipe de Modelos de Investigação – Cecília Pescatore,
Fabíola Freire, Graça, Marcelo Sodelli, Mônica, Sandra Bettoi e Sandra
Sanchez
Palestrantes: Convidados para debater cada tema
Sala: 52, 60, 62, 64, 65, 68 e 74 (Térreo do prédio Novo)

TRABALHAR EM RH É TUDO IGUAL?
Descrição: Será uma mesa redonda de 1h30, aberta ao público interessado,
promovido pela 99 Jobs em parceria com a Psico Puc Jr., com a participação
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de estudantes de psicologia que fazem estágio na área de Recursos
Humanos.
A primeira parte será dedicada a uma breve introdução sobre o que é a
psicologia organizacional e as possibilidades de atual do profissional de
Recursos Humanos.
A atividade se iniciará com uma apresentação de cada estagiário na qual irão
falar seu nome, o nome da empresa, o cargo, a quanto tempo estão na
empresa e se necessário explicar o que é a empresa. Em seguida serão
destinados 40 minutos as perguntas que o público poderá fazer para cada
estagiário. Os temas sugeridos são o clima da empresa, como é trabalhar lá,
suas funções e como foi o processo seletivo.
Proponentes: Amanda Felix (Psico Puc Jr.) e Lunna Lima (Embaixadora
99Jobs)
Palestrantes: Maíra Casado (Geekie), Ana Claudia Cassanti (Leroy Merlin),
Patricia do Val (CPFL)
Sala: T54 (Térreo do Prédio Velho)

GÊNERO

E SEXUALIDADE NA ATUALIDADE:

A ATUAÇÃO

DO

PSICÓLOGO EM UMA SOCIEDADE
Descrição: A mesa irá discorrer sobre como está a questão do gênero e da
sexualidade na sociedade atualmente, quais concepções são hegemônicas e
quais críticas são feitas a elas. Para além disso, se espera que o espaço
possa avaliar qual vem sendo o papel da psicologia e do psicólogo nesse
cenário, assim como qual poderia ser ele.
Proponente: Centro Acadêmico de Psicologia da PUC-SP (CA Psico)
Palestrante: Coletivo Feminista Libertxs e convidadas(os)
Auditório: 333 (3º andar do Prédio Novo)

TERÇA-FEIRA (04.11)
19h00 às 21h00
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ECONOMIA SOLIDÁRIA: PRESSUPOSTOS E POSSIBILIDADES
Descrição: Discussão interdisciplinar entre Psicologia, Economia, Sociologia,
Rede Ecosol e ITCP-USP.
Durante

o

segundo

semestre

de

2014

ocorreram

bazares

com

empreendimentos de economia solidária participantes da rede de saúde
mental de São Paulo, na PUC. Há uma coligação entre essa feira semanal e
uma supervisão de estágio do quarto ano do curso de psicologia, pois os
campos de atuação participam da rede. Com o intuito de difundir na
universidade a temática e discutir de modo interdisciplinar essa proposta de
geração de trabalho e renda encaminhamos esse projeto de mesa-debate
para a semana acadêmica que acontecer á na semana do dia 3 a 8 de
novembro de 2014.
Proponentes: André Pimenta de Melo e Evelyn Sayeg
Palestrante:

Graça

Lima

(Psicologia),

profissional

de

Economia,

representantes da rede Ecosol e do ITCP-USP
Sala: 52 (Térreo do Prédio Novo)
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QUARTA-FEIRA (05.11)

10h30 às 21h

23º ENCONTRO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA PUC-SP
Na quarta-feira quase todas as atividades da Semana de Integração
da FACHS, serão suspensas para que a comunidade da PUC-SP possa
participar do Encontro de Iniciação Científica.
“O 22º Encontro de Iniciação Científica ultrapassa os limites das
investigações que o constituem, criando oportunidades também para que
vários cursos coloquem em prática os saberes teóricos e laboratoriais,
previstos em seus componentes curriculares na perspectiva da socialização e
democratização do conhecimento.
Neste 22º Encontro, serão apresentados pelos alunos os resultados de
323 pesquisas, na forma de pôsteres e banners, bem como de exposição oral
em salas de aula, em 35 Sessões de Comunicações Coordenadas de caráter
interdisciplinar, totalizando 462 alunos e 229 orientadores.”
Fonte: http://www.pucsp.br/iniciacaocientifica/apresentacao.html

13

QUINTA-FEIRA (06.11)

10h30 às 12h30

A DESMEDICALIZAÇÃO DA VIDA E O CONTEXTO LÚDICO
Descrição: Apresentação do documentário “Tarja Branca” seguido de
debate sobre a questão da medicalização da vida.
Proponente: Profas Lucia Masini e Vera Teixeira (Curso de Fonoaudiologia)
Palestrante: Profa Maria Cecilia Bonini Trenche, Profa Vera Regina Vitagliano
Teixeira (Núcleo Metropolitano de SP e Secretaria Executiva), Profa Monica
Helena Tiepo
Auditório: 117A (1º andar do Prédio Novo)

A NEUROSE OBSCESSIVA: DISCUSSÃO DE CASO E A QUESTÃO DO
DIAGNÓSTICO EM PSICANÁLISE
Descrição: Mesa redonda, com a participação de dois doutores, Henrique
Scatolin e João Rodrigo Oliveira e Silva. Um deles trará um caso clínico de
seu doutorado para discussão e o outro levantará questões acerca do diagnó
stico em psicanálise. Os alunos de Pesquisa em Psicanálise e da disciplina
Psicanálise VI estão interessados na atividade.
Proponente: Profa Elisa Cintra
Palestrante: Henrique Scatolin (doutorado na PUC-SP) e João Rodrigo
Oliveira e Silva (doutorado na USP)
Auditório: 134C (1º andar do Prédio Novo)

TEMAS EM PSICANÁLISE E SOCIEDADE- A CIÊNCIA E A SOCIEDADE
DO CONSUMO
Descrição:

Esta

atividade

congrega

apresentações

de

trabalhos

desenvolvidos no Núcleo de Pesquisa “Psicanálise e Sociedade” do
Programa de Estudos Pós-graduados em Psicologia Social e visa refletir
sobre a ciência e o capitalismo contemporâneo. Considerando o discurso
científico e sua copulação com o capital, pretende-se inserir na reflexão os
efeitos disso para o Sujeito no laço social, tomando como referência os
14

seguintes aspectos: 1) o saber médico e o surgimento cada vez maior de
nosografias psiquiátricas; 2) a sociedade do consumo e a estrutura do
Supereu; 3) a toxicomania como o protótipo da lógica capitalista de consumo
e 4) as principais contradições presentes nos atuais paradigmas da pesquisa
biomédica.
Proponente: Prof. Dr. Raul Albino Pacheco Filho
Palestrante: Jamile Luz Morais, Ana Paula Baima Morais, Isaias Gonçalves
Ferreira e Milton Nuevo de Campos Neto – Mestrandos e Doutorandos do
Núcleo de Pesquisa em Psicanálise e Sociedade do Programa de Estudos
Pós-Graduados em Psicologia Social da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo
Sala: T54 (Térreo do Prédio Velho)

QUINTA-FEIRA (06.11)
12h30 às 13h30

PIQUE-NIQUE DE BOAS-VINDAS A BARUERI
Descrição: Como forma de promover a integração dos estudantes do
Campus de Barueri, propomos um piquenique no Bosque com a seguinte
programação:
• O que é o CA? Vamos discutir para que ele serve e como participar.
• Qual é a atual chapa do CA? Vamos falar sobre o que a nossa chapa
defende.
• Tour pelo Campus Monte Alegre
Proponente: Centro Acadêmico de Psicologia da PUC-SP (CA Psico)
Local: Bosque (próximo a quadra, acesso pela prainha)

QUINTA-FEIRA (06.11)
13h30 às 15h30
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ENCARCERAMENTO EM MASSA E A GUERRA CONTRA AS DROGAS:
UM DEBATE A PARTIR DA QUESTÃO DE GÊNERO
Descrição: Mesa redonda para apresentar a guerra contra as drogas como
dispositivo central das políticas de encarceramento em massa, a partir do
debate sobre as políticas proibicionistas e políticas criminais e penais,
também a partir do recorte de gênero (debate sobre o fenômeno do
encarceramento feminino a partir da reflexão sobre a situação das presas
estrangeiras no Estado de São Paulo).
Proponente: Grupo de Estudos de Psicologia e Criminologia Crítica
Palestrante: Elisa Crema (Coordenadora da mesa) (membro do Grupo de
Estudos de Psicologia e Criminologia Crítica e aluna do curso de Psicologia
da PUC/SP), Sarah Gimbernau (membro do Grupo de Estudos de Psicologia
e Criminologia Crítica e aluna do curso de Psicologia da PUC/SP), Isabela
Cunha (Graduada em Direito pela Universidade de São Paulo e graduanda
em Ciências Sociais pela mesma Universidade. Atua há quatro anos em
projetos de pesquisa, assistência e educação em direitos realizados junto a
pessoas em privação de liberdade. Participou do Projeto Tecer Justiça, do
ITTC, e integra atualmente a equipe do Projeto Estrangeiras do mesmo
Instituto), Nathalia Duó (Graduada em Relações Internacionais pelo Instituto
de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo (IRI-USP) com
formação focada em Sociologia e Ciências Políticas pela Faculdade de
Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP (FFLCH-USP). Participou por
três anos do coletivo de extensão universitária “Educar Para o Mundo”,
projeto focado na popularização dos direitos humanos para pessoas
migrantes. Atua no âmbito do Projeto Estrangeiras do ITTC há quase dois
anos) e Rafael Presto (membro do Coletivo DAR - Desentorpecendo a Razão,
Teatrista do Coletivo de Galochas, grupo de teatro de rua ligado ao
movimentos e lutas sociais. Oficineiro do CAPS Infantil Sé, onde anima, junto
com outros trabalhadores, a Rede dos Fazedores de Arte na Atenção
Psicossocial. Também atua como Artista Orientador do Programa Vocacional
dentro do Programa De Braços Abertos. E escreve livros didáticos para
Editora Abril Educação).
Auditório: 239 (2º andar do Prédio Novo)
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ATIVIDADE E TERAPIA ASSISTIDA POR CÃES: EXPERIÊNCIA DE ONG
EM INSTITUIÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO
Descrição: Apresentação e discussão dessa modalidade de intervenção.
Proponente: Profa Rita C. F. Rosa
Palestrante: Tatiane Ichitani e Prof. Mauro Lantzman
Sala: 60 (Térreo do Prédio Novo)

WORKSHOP SOBRE NEGÓCIOS DE IMPACTO SOCIAL
Descrição: Acreditamos que o empreendedorismo é importante em qualquer
área. E o empreendedorismo social mais ainda, principalmente na psicologia.
Nós fazemos parte do movimento CHOICE, a maior rede de universitários
engajados em negócios de impacto social do Brasil. E nosso objetivo é
disseminar, através de workshops, esse conceito nas universidades, pois
acreditamos que muitas das lideranças que irão mudar o Brasil estão nas
universidades.
Proponente: Elisa e Maíra, alunas do quarto ano de psicologia da PUC;
Artemisia

(O

CHOICE

é

uma

iniciativa

da

Artemisia:

http://www.artemisia.org.br/)
Palestrante: Elisa Pires e Maíra Pessanha
Sala: 319 (3º andar do Prédio Novo)

QUINTA-FEIRA (06.11)
16h às 18h

CORPO E EXPERIÊNCIA- O PROCESSO FORMATIVO DE STANLEY
KELEMAN
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Descrição: Uma aula teórico-prática apresentando o processo formativo de
Stanley Keleman, uma abordagem que pensa e pratica o corpo como uma
anatomia emocional, relacional, viva.
Proponente: Profª Flávia Hime e Paula Sizenando
Palestrante:

Paula

Sizenando

(Psicóloga-

PUC-SP,

atua

como

psicoterapeuta corporal do processo formativo e coordenadora de grupos de
movimento. Participa de trabalhos e pesquisas junto ao Laboratório do
Processo Formativo de Regina Favre desde 2008. Dedica-se à pesquisa de
corpo e movimento desde 2003, através de formações e prática em
massagem, teatro, dança, yoga, Butoh, renascimento. Atualmente em
formação em Rolfing pela ABR.)
Sala: 527 (5º andar do Prédio Novo)

O LABORATÓRIO DE PSICOPATOLOGIA FUNDAMENTAL- DO CASO
CLÍNICO À PESQUISA
Descrição: O Laboratório de Psicopatologia Fundamental do Programa de
Estudos Pós-Graduados em Psicologia Clínica da PUC-SP é um grupo que
reúne profissionais, que desenvolvem trabalhos de investigação sobre o
sofrimento psíquico. Desse modo, as questões ligadas à Psicopatologia
Fundamental

serão

explicitadas

pelos

profissionais,

bem

como

as

experiências vivenciadas no âmbito do Laboratório e da clínica. Para isso, os
trabalhos intitulados “De Narciso esfacelado à Édipo apaixonado: A negação
do terceiro”, “A triagem como instrumento de comunicação entre Psicanálise
e Psiquiatria”, “A clínica das psicoses: um estudo sobre o amor na relação
transferencial” e “O encontro da esquizofrenia com a oralidade: uma
oralidade esquizofrênica” serão apresentados com base nos seus respectivos
casos clínicos. As pesquisas visam, de maneira geral, a elaboração de um
conhecimento clínico sobre a natureza psicopatológica do ser humano.
Proponente: Prof Dr Manoel Tosta Berlink e Christiana Paiva de Oliveira
Palestrante: Christiana Paiva de Oliveira, Thaís da Silva Pereira, Thaís
Augusto Gonçales Zanoni e Vanessa Cristina de Freitas.
Sala: 60 (Térreo do Prédio Novo)
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QUINTA-FEIRA (06.11)
19h às 21h

APRENDIZAGEM EXISTENCIAL EM DIFERENTES CONTEXTOS DE VIDA:
HEIDEGGER E MORENO
Descrição: A atividade se propõe a realizar um psicodrama com os
participantes e, depois, discutir teoricamente, a partir das teorias de
Heidegger e Moreno, o que foi vivido.
Proponente: Profª Marília Marino
Palestrante: Profª Marília Marino (professora do curso de pedagogia da
PUC-SP)
Sala: Prainha e sala 52 (Térreo do Prédio Novo)
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SEXTA-FEIRA (07.11)

10h30 às 12h30

PSICANÁLISE, CIÊNCIA E INSTITUIÇÕES: RESPOSTAS DIANTE DO
SINTOMA
Descrição: Esta mesa pretende discutir a resposta da psicanálise e a
resposta da ciência para a relação do sujeito e o seu sintoma, especialmente
dentro da instituição. Estes campos operam a partir de diferentes concepções
acerca de saber, de verdade, e de sintoma, já que a psicanálise nasce a
partir de um corte epistemológico em relação a certo modelo de ciência, e
isso nos permite identificar uma tensão entre ambas, marcada pela presença
de diferentes discursos. Enquanto a ciência se ancora em um saber sobre
uma única verdade, a psicanálise sustenta que nenhum saber responde
sobre a verdade do sintoma, acessível apenas por um semi-dizer, o que
denota o comparecimento do sujeito do inconsciente e do real foracluído pelo
discurso científico, discurso também presente dentro da instituição.
Conduzidos pela ética da psicanálise em suas práticas em instituições de
saúde e de ensino e pesquisa, os palestrantes interrogam essa noção de
sintoma da resposta científica, apontando os limites da articulação com
outros campos, como o direito, a universidade, etc.
Proponente: Prof Dr Raul Albino Pacheco Filho
Palestrante: Ingrid Ventura, Joana Penteado, Leonardo Lopes e Rebecca
Loise - Mestrandos e Doutorandos do Núcleo de Pesquisa em Psicanálise e
Sociedade do Programa de Estudos Pós-Graduados em Psicologia Social da
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Auditório: 117A (1º andar do Prédio Novo)

A PSICOLOGIA AS RELAÇÃO COM A ESPIRITUALIDADE E A RELIGIÃO:
AMEAÇAS E OPORTUNIDADES NUM ESTADO LAICO
Descrição: A matriz cultural do povo brasileiro é impregnada pela
religiosidade de diversas origens: indígenas, africanas, europeias e asiáticas.
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Toda religião possui importantes elementos psicológicos que, normalmente
são desconhecidos das(os) profissionais da Psicologia. A Organização
Mundial de Saúde (OMS) enfatiza a importância da espiritualidade na
manutenção da Saúde. Então pergunta-se: quais as diferenças entre religião
e espiritualidade? Como as/os profissionais da Psicologia podem lidar com
essas diferenças? Como essas questões se relacionam com a Psicologia e o
fundamento laico da Ciência e do Estado? Como o fundamentalismo religioso
ameaça as relações da psicologia com essas dimensões?
Proponente: Profa. Dra. Marina Bocalandro – Conselho Regional de
Psicologia de São Paulo – Grupo de trabalho- Diversidade Epistemologia
não hegemônica em Psicologia, Laicidade e o Diálogo com os Saberes
Tradicionais (GT DIVERPSI)
Palestrante: Prof. Dr. Luiz Eduardo V. Berni, Prof. Dra Ronilda Iyakemi
Ribeiro, Prof. Dr. Ênio Brito Pinto
Sala: T54 (Térreo do Prédio Velho)

SEXTA-FEIRA (07.11)
13h30 às 15h30

LEITURAS POÉTICAS PARA COMPREENSÃO DO HUMANO
Descrição: Apresentar as ideias centrais de dois filósofos (Bachelard e Peter
Sloterdijke) e suas contribuições para a psicologia.
Proponente: Profa Fabíola Freire
Palestrante: Prof. Nichan Dichtchekenian (a poética como constituição da
intimidade-mundo em Bachelard) e Juliano Pessanha (Sloterdijk e a poética
do começo)
Mediação: Profa Fabíola Freire
Sala: T47 (Térreo do Prédio Velho)

INTRODUÇÃO SOBRE ANÁLISE DE SONHOS SOB A PERSPECTIVA
BEHAVIORISTA RADICAL
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Descrição: Objetivo é uma introduzir o estudante de Psicologia a uma
possibilidade de análise de sonhos sob a perspectiva Behaviorista Radical.
Será realizada uma introdução teórica para tal análise, com citações de
Skinner e outros autores, e em seguida serão discutidos exemplos reais de
análise de sonhos e sua importância para a prática clínica.
Proponente: Prof Marcos Alexandre de Medeiros
Palestrante: Prof Marcos Alexandre de Medeiros
Sala: 74 (Térreo do Prédio Novo)
O COMPORTAMENTO DO BRINCAR NA PERSPECTIVA DA PSICOLOGIA
EVOLUCIONISTA
Descrição: Palestra sobre comportamento lúdico
Proponente: Prof Mauro Lanztman
Palestrante: Tania Kiehl Lucci e Ana Karina Santos.
Sala: T48 (Térreo do Prédio Velho)

SEXTA-FEIRA (08.11)
16h às 18h

INTERVENÇÃO PRECOCE EM SAÚDE MENTAL: ATENDIMENTO DE
GESTANTES E PAIS-BEBÊS
Descrição:

Apresentação

psicoprofiláticos

em saúde

da

ONG

mental,

Habitare
com

e

de

população

seus

projetos

em estado

de

vulnerabilidade social. A Instituição se dedica ao estudo da dinâmica psíquica
da gravidez e do desenvolvimento emocional do bebê e oferece
atendimentos psicológicos as gestantes e famílias com bebês de 0 a 3 anos,
em parceria com a LBV e Amparo Maternal. A atividade tem o intuito de
mostrar a relevância de um trabalho de intervenção precoce, para tal, serão
relatados atendimentos realizados em Grupo com Gestantes e Consultas
Terapêuticas pais-bebês, de fundamento teórico psicanalítico com foco nas
obras de Winnicott e Lebovici.
Proponente: ONG Habitare
Palestrante: Nádia R. Prando – Psicóloga Clínica graduada pela PUC-SP,
Psicanalista Infantil e Perinatal, Especialista em Psicanálise das Crianças e
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Especialista no atendimento pais-bebês: da observação à intervenção, ambos
pelo Instituto Sedes Sapientiae. Membro da ONG Habitare, Mestranda em
Psicologia Clínica pela PUC-SP e Nelma Cecília Madeira – Psicóloga Clínica
graduada pela PUC-SP, Acompanhante Terapêutica- AT, Membro da ONG
Habitare.
Auditório: 333 (3º andar do Prédio Novo)

(DES)PATOLOGIZAÇÃO DAS IDENTIDADES TRANS*
Descrição: A palestra-debate procurará elucidar os pilares históricos que
sustentaram a patologização das identidades Trans* abordando os diversos
dispositivos de controle e regulação de corpos considerados abjetos, bem
como discutirá recentes políticas e movimentos sociais em direção à
despsiquiatrização e à garantia de direitos da população Trans*.
Proponente: Luiza Linardi e Betina Ticoulat
Palestrante: Hailey Kaas
Sala: T47 (Térreo do Prédio Velho)

PREMIAÇÃO: CONCURSO DE FOTOGRAFIA - BRINCAR OU BRINCAR,
EIS A QUESTÃO
Descrição: A primeira edição do Concurso de Fotografia da Disciplina de
Psicobiologia do Curso de Psicologia da FACHS-PUCSP tem como tema o
comportamento lúdico sob a perspectiva da psicologia evolucionista. O
objetivo é proporcionar a oportunidade de registrar, por meio de imagens, os
principais critérios identificadores do brincar: os “Big Five” e os “sinais de
Brincadeira”.
Proponente: Prof. Mauro Lanztman
Local: T.53 (Térreo do Prédio Velho)

XXII SEMINÁRIO DE VOZ DA PUC-SP E LANÇAMENTO DO LIVRO
DISTÚRBIOS DE VOZ RELACIONADO AO TRABALHO: PRÁTICAS
FONOAUDIOLÓGICAS
Proponente : Leslie P Ferreira
Sala: 239
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Inscrição: http://www.pucsp.br/laborvox/cuidados_vocais/ficha_inscricao_voz
-2014.html
Entrada franca. Maiores informações: seminariodevoz2014@gmail.com
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SÁBADO (08.11)
10h às 12h

ENCONTRO DE GRUPOS PET/ PSICOLOGIA PUCSP, PET/ PEDAGOGIA
PUCSP, PET/ FONOAUDIOLOGIA FOUSP/ BAURU
Descrição: Encontro dos grupos PET conforme previsto no Planejamento de
Atividades 2014, para elaboração de projetos e participações em comum nas
reuniões regionais e nacionais
Proponente: PET Psicologia e Pedagogia PUCSP
Palestrante: Tutoras e bolsistas PET
Sala: P65 (1º andar do Prédio Velho)

SÁBADO (08.11)

13h30 às 14h

ENCONTRO DE GRUPOS PET/ PSICOLOGIA PUCSP, PET/ PEDAGOGIA
PUCSP, PET/ FONOAUDIOLOGIA FOUSP/ BAURU
Descrição: Encontro dos grupos PET conforme previsto no Planejamento de
Atividades 2014, para elaboração de projetos e participações em comum nas
reuniões regionais e nacionais
Proponente: PET Psicologia e Pedagogia PUCSP
Palestrante: Tutoras e bolsistas PET
Auditório: 134C (1º andar do Prédio Novo)

25

