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Estão abertas as inscrições aos estudantes de Psicologia, interessados 
em estagiar na DERDIC/PUC- Estágio I: “Introdução à clínica 
psicanalítica no campo das alterações da audição, voz e linguagem”.  
  

INSCRIÇÃO: Até 05 de maio de 2015 
 
Documentos exigidos: Currículo atualizado e Histórico de Notas (rendimento acadêmico) e 
pequeno texto sobre as expectativas em relação a este estágio. 
 
LOCAL DE INSCRIÇÃO: CGE - COORDENADORIA GERAL DE ESTÁGIOS - subsolo do prédio 
novo ou pelo site http://oportunidades.pucsp.br/empregos/vaga/169758/estagio-em-
psicologia.html  
 
DIRIGIDO a: Alunos matriculados e que cursarão o 5º ano do curso de Psicologia da PUC-SP 
em 2015. 

 Ementa: Este estágio visa complementar a formação de alunos de Psicologia da PUC-
SP, na área clínica, no campo específico das alterações da audição, voz e linguagem 
especificidade da clínica da DERDIC o que nos possibilita uma interlocução 
interdisciplinar. O estágio segue o referencial teórico da Psicanálise, privilegiamos o aluno 
com interesse voltado ao estudo teórico e a prática clínica nesta direção, principalmente o 
aluno do 4º ano que realizou o estágio “O psicodiagnóstico na clínica das alterações de 
audição, voz e linguagem” em 2014 na DERDIC, assim dará continuidade no atendimento 
psicoterapêutico individual com os mesmos pacientes e promover o encontro com 
profissionais que atuam na Clínica Prof. Dr. Mauro Spinelli da DERDIC/PUCSP. Os 
seminários teóricos visam, a partir do referencial psicanalítico, discutir textos que dêem 
subsídios para pensar questões como: a entrevista com os pais; os primórdios da 
constituição psíquica da criança; o brincar na clínica com crianças. A supervisão clínica 
visa constituir um espaço de construção e compreensão do caso atendido pelo estagiário, 
numa perspectiva de promover o desenvolvimento do raciocínio clínico do aluno. Este 
estágio oferece ao aluno com interesse no atendimento a  crianças e jovens surdos a 
realização do curso Introdutório de LIBRAS.   
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SELEÇÃO: os inscritos participarão de entrevista grupal, com a supervisora no dia 7 de maio 
de 2015 a partir das 13h.  
LOCAL: Clínica – DERDIC – 2º andar 
VAGAS: 05 alunos com 08 horas semanais 
CARGA HORÁRIA: 08h semanais  
 
Horário: As 08h serão distribuídas em 2 períodos realizando as seguintes atividades: 
  
2:00 hrs: supervisão  em grupo dos casos em atendimento 
1:00 hrs: Seminário teórico  
4:00 hrs: Atendimento clínico individual de pacientes para diagnóstico e psicoterapia  
1:00hrs: Discussão interdisciplinar, acompanhamento e participação dos atendimentos em grupo na 
área da Surdez.  
 
Coordenação/Supervisão: Josefina Martins Carvalho e Maria Tereza F. G. Muratori 

 
Profa. Dra. Maria Cristina P. Gattai 
Coordenadora Geral de Estágios 

 


