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PROFESSOR

ÁREA

CONTATO

Ana Laura Schliemann

Os projetos de pesquisa tem como foco estudar assuntos relacionados à dor crônica e
suas repercussões psicossociais, a identificação das necessidades das pessoas que
sofrem com dores crônicas e a ampliar a compreensão de fatores que favorecem ou
dificultam a adesão aos tratamentos propostos para dores crônicas Para o ano de
psicologiadador@gmail.com
2016 daremos continuidade aos projetos: 1) Apresentação do Retrato da Dor como
expressão do significado da dor na população brasileira e a sua aplicabilidade nos
diversos centros de dor do país; 2) Validação de questionário de Impacto Psicossocial
da Dor Crônica; e 3) O papel dos Programas Psicoeducativos para a adesão aos
tratamentos de dores crônicas.
Psicologia da saúde e psicologia com a problemática com pessoas com deficiência
alschliemann@pucsp.br

Ana Mercês Bahia Bock

A dimensão subjetiva da desigualdade social

André Bruttin

Psicologia Organizacional; Psicologia e Gestão de Pessoas; Psicologia e Promoção de Andre.bruttin@reciprhocal.com.
saúde nas Organizações.
br
Políticas de Identidade e Políticas Públicas de Educação
cpescatore@uol.com.br

Adrianna Loduca

Cecília Pescatore Alves

anabbock@gmail.com
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Ceneide Maria de Oliveira O estudo da estrutura e dinâmica da família brasileira contemporânea por meio do ceneidecerveny@gmail.com
Cerveni
seu Ciclo Vital; Intergeracionalidade: heranças legados, crenças e mitos familiares
Cristina Gattai
Durval Luiz de Faria

Edna Kahhale

Fernanda Gouveia Paulino

Ivelise Fortim

José Geraldo Silveira Bueno

Psicologia Organizacional. Competência. Programas de estagiários e Trainess. mgattai@pucsp.br
Carreira. Qualidade de Vida no Trabalho.
Projeto: Questões do masculino, feminino e relações de gênero.
dl.faria@uol.com.br
Trabalhos sobre paternidade e masculinidade contemporânea e relacionamento
amoroso
Projeto: Psicologia analítica e arte: Música e artes plásticas
"Subjetividade na internet: relações de gênero, sexualidade e corpo presente em sites ednakahhale@pucsp.br
de relacionamento", Análise desenvolvida segundo a Psicologia Sócio-Histórica.

1-Situações envolvendo processo de adoecimento por Alzheimer. Os projetos fgouveiapaulino@uol.com.br
envolvem sempre revisão de literatura e coleta de dados em atividade prática de
intervenção com familiares–cuidadores ou pacientes com doença de Alzheimer. Para
2016 está prevista continuidade de projeto sobre adesão a tratamento.
2-Cilclo Vital – para 2016, prevista continuidade de projeto sobre prevenção de
gravidez na adolescência em população de baixa renda.
Psicologia e novas tecnologias (uso de videogames, celulares, computadores e ivelisefortim@gmail.com
internet); Psicologia e Cultura de massa (analise de espectadores de séries, filmes,
anime/ mangá, produções televisivas)
Processos de escolarização e desigualdades sociais: constituição, organização e jotage@pucsp.br
práticas educativas com foco nos problemas oriundos das condições sociais e
econômicas, tendo como foco de interesse a dupla face da escola brasileira: de um
lado, os processos de escolarização e seletividade escolar e, de outro, as políticas
educacionais e práticas de inclusão escolar, com ênfase n escolarização de alunos com
deficiência, com ênfase nos processos de inclusão/exclusão escolar de alunos com
deficiência.
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Juliana Schulze Burti

Fisioterapia na saúde da mulher e fisioterapia no envelhecimento

juschulze@gmail.com

Léslie P. Ferreira

Voz; voz profissional; a voz na clinica psicológica;

lesliepf@pucsp.br

Liliana Liviano Wahba

Psicologia e cultura: O estudo da contrassexualidade por meio do desenho da figura lilwah@uol.com.br
humana em pessoas que se identificam como homossexuais e transexuais
“Panoramas da infância e adolescência: um estudo fenomenológico sobre ações lucianaszymanski@gmail.com
psicoeducativas em instituições”. Área e abordagem: Fenomenologia e educação.
Trata-se da implementação e análise de ações psicoeducativas a partir da perspectiva
da pesquisa-intervenção. Local: instituições educacionais e comunidades (ZN). Público
envolvido: grupos de gestores, educadores, crianças, adolescentes e famílias.
Psicopatologia Fundamental. A histeria antes, durante e depois de Freud e o ser.
mtberlin@uol.com.br

Luciana Szymanski

Manoel Tosta Berlinck
Marcia Almeida Batista

Psicodrama (psicodrama aberto e grupos)
Papéis familiares
Maria Cecília de Moura
Linguagem e Surdez. Língua de Sinais (Libras). Processos linguísticos e o indivíduo
Surdo. Leitura e escrita e surdez (Libras). Identidade, cultura e comunidade Surdas.
Inclusão do Surdo. Educação bilíngue para Surdos. Representação social do Surdo.
Fonoaudiologia e Libras. A família e o Surdo. Impacto do diagnóstico da
surdez. Psicologia e Surdez. Comunicação aumentativa. Inclusão e o indivíduo Surdo.
Inclusão e o indivíduo com deficiência intelectual. Teoria da Mente relacionada ao
indivíduo Surdo.
Maria Cristina da Cunha Linguagem e surdez. Aquisição da Língua Brasileira de Sinais. Ensino/aprendizagem da
Pereira Yoshioka
Língua Portuguesa para/por surdos. Leitura e surdez. Escrita e surdez. Interação pais
ouvintes-crianças surdas (aspectos linguísticos). Interação professor-aluno surdo.
Inclusão escolar e social de pessoas surdas. Aspectos linguísticos da Língua Brasileira
de Sinais.

mab5151@hotmail.com
alce55@uol.com.br
(11)99217-8424

crispereira@pucsp.br
11- 998006272
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Maria Cristina Petroucic Transtorno obsessivo compulsivo, de testes psicológicos, de aspectos relacionados à siguicris@gmail.com
Rosenthal
cultura.
Maria da Graça Gonçalves
A dimensão subjetiva da desigualdade social
grajota@uol.com.br
Maria Helena P. Franco

Luto e cuidados paliativos; luto normal e luto complicado, emergências e desastres.

Maria Laura Wey Märtz

Voz, arte e linguagem; relações corpo e voz; voz em contextos artísticos e culturais; laumartz@uol.com.br
poéticas da voz
Temas afeitos ao desenvolvimento humano (infantil, adolescente e adulto), às p_macieljr@pucsp.br
relações de gênero e aos trânsitos entre gêneros.
Interfaces Educação, Psicanálise e Fonoaudiologia. Indicadores clínicos de risco para a freireregina@uol.com.br
linguagem oral e escrita.
Clínica fonoaudiológica: finalidade, estrutura e objeto. Saúde coletiva: prevenção e
promoção de saúde.

Plínio Maciel Jr
Regina Maria Freire

mhfranco@pucsp.br

Regina
Sonia
Gattas Avaliação Psicológica, Método de Rorschach, Escolha de Profissão, Orientação rrecnascimento@uol.com.brr
Fernandes do Nascimento
Vocacional (perspectiva psicanálise).
ou
rsnascimento@pucsp.br
Renato Mezan

Psicanálise

rmezan@uol.com.br

Ricardo Monezzi

1) Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS); 2) PICS e Educação
popular em saúde; 3) Fisiologia do comportamento

rmonezi@pucsp.br

Rita de Cassia Ferrer da Questões de gênero e sexualidade – Uma abordagem junguiana
Rosa
Atualizado em 10/12/15

ou

profricardomonezi@outlook.com
rita8rosa@gmail.com

