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Ana Laura Schliemann 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 anabbock@gmail.com 
 
 

André Bruttin Psicologia Organizacional; Psicologia e Gestão de Pessoas; Psicologia e Promoção de 
saúde nas Organizações. 

andre.bruttin@reciprhocal.com.br 

Fernanda Gouveia Paulino Avaliação de Impacto (verificação de resultados efetivos) de projetos sociais 
envolvendo discriminação etária e intervenção para enfrentamento da velhice 
visando o bem envelhecer a partir do protagonismo da pessoa idosa. Os alunos terão 
atividades teórico-práticas com coleta de dados e interpretação qualitativa e 
quantitativa. 

fgouveiapaulino@uol.com.br 
 

Flavia Arantes Hime --- flaviahime@gmail.com  

Ida Kublikowski Geração canguru. 

 

kubli.i@terra.com.br 

Juliana Aparecida de Oliveira 
Camilo 

Psicologia Social do Esporte; Precarização, exploração e invisibilidade do trabalho dos 
atletas de alto rendimento. 

jacamilo@pucsp.br  
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Kathryn Marie Pacheco 
Harrison 

Linguagem e Surdez.  Língua de Sinais (Libras). Processos linguísticos e o indivíduo 
Surdo. Leitura e escrita e surdez (Libras). A Clínica Fonoaudiológica Bilíngue. 
Fonoaudiologia e Libras. A família e o Surdo. Impacto do diagnóstico da 
surdez.  Educação bilíngue para Surdos. Comunicação aumentativa. Inclusão e o 
indivíduo Surdo. 

kathyharrison@pucsp.br  

Laura Marques Castelhano Psicologia Organizacional; Psicologia médica; Gestão e desenvolvimento de Carreiras; 
A dinâmica emocional e as relações de trabalho.  

laura@gestaodesi.com.br 
 

Luciana Szymanski “Infância e adolescência em foco na pesquisa interventiva e de base fenomenológica: 
estreitando o diálogo entre Universidade e Comunidade”. 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. 

lucianaszymanski@gmail.com 
 
 

Luiz Augusto de Paula Souza 
(Tuto) 

Saúde Coletiva; Políticas Públicas de Saúde; Inteligência Coletiva; Biopolítica, 
Linguagem e Afetos; Comunicação em Saúde. 
 

luizad@uol.com.br 
 

Marcelo Sodelli Investigações na área da psicologia clínica ou na área do uso de drogas, balizadas na 
perspectiva da Fenomenologia-Hermenêutica de Heidegger. 
 

msodelli@pucsp.br 

 

Marcia Almeida Batista Psicodrama (psicodrama aberto e grupos) 
Papéis familiares 

mab5151@hotmail.com 

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. A pessoa com deficiência e a escola – inclusão. A pessoa com 
deficiência e o mercado de trabalho 

alce55@uol.com.br 
 
(11)99217-8424 
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Maria Cristina da Cunha 
Pereira Yoshioka 

 

Linguagem e surdez. Aquisição da Língua Brasileira de Sinais. Ensino/aprendizagem da 
Língua Portuguesa para/por surdos. Leitura e surdez. Escrita e surdez. Interação pais 
ouvintes-crianças surdas (aspectos linguísticos). Inclusão escolar e social de pessoas 
surdas. Aspectos linguísticos da Língua Brasileira de Sinais. Educação bilíngue para 
surdos. Ensino e aprendizagem da Língua Portuguesa por alunos surdos. Aspectos 
discursivos da Língua Brasileira de Sinais.  

crispereira@pucsp.br 
 
11- 99800-6272 

Maria Cristina G. Vicentin  Saúde Mental, Justiça e  Direitos Humanos: em 2017, mais especificamente o projeto 
Tensões entre cuidado e segurança no caso do uso de álcool e outras por crianças e 
adolescentes  

cristinavicentin@gmail.com 
 

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. mhfranco@pucsp.br 
 

Nadir Haguiara-Cervellini Práticas de Letramento na Escola, na família e na clínica fonoaudiológica. 
Música na reabilitação 
Psicodrama e desenvolvimento do papel profissional 

nadirhc@uol.com.br 
 

Patricia Jundi Penha Postura, Escoliose idiopática do adolescente, Avaliação Musculoesquelética ppenha@pucsp.br  

Paula Peron 
 
 

Psicanalise - Freud, historiografia da Psicanalise, método e teoria da Psicanalise  

 

prperon@uol.com.br 

Plínio Maciel Jr 
(projeto para 2017 está 
sendo elaborado com 2 
alunas) – não há mais vagas 

Temas afeitos ao desenvolvimento humano (infantil, adolescente e adulto), às 
relações de gênero e aos trânsitos entre gêneros. 

p_macieljr@pucsp.br 
 

Ruth Palladino Área de estudo/pesquisa: problemas em diagnóstico e terapia dos problemas de 
linguagem da infância/dispositivos terapêuticos em fonoaudiologia: a Oficina de 
Cozinha e a Intervenção Assistida por Animais/construção de instrumentos de 
rastreamento/triagem/ avaliação de quadros dos transtornos primários de linguagem 

palladinoruth@hotmail.com 
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Teresa Maria Momensohn 
dos Santos 

Saúde auditiva e aprendizagem - Implementar um programa de conscientização para 
controle da poluição sonora no ambiente escolar. 
Estudos sobre a relação entre Audição, tontura e cognição no idoso – risco de queda 
em idosos com perda auditiva. 

teresa@ieaa.com.br 

Vera Lucia Ferreira Mendes 1) Saúde Coletiva e Políticas Públicas de Saúde; 2) Produção do Cuidado e as Redes 
de Atenção à Saúde; 3) Subjetividade, Clínica e Saúde; 4) Saúde da Pessoa com 
Deficiência e Reabilitação; 5) Desenvolvimento Infantil  e Intervenção Precoce. 

veralfm@uol.com.br 
veramendes@pucsp.br 
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