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Estão abertas as inscrições aos estudantes de Psicologia, interessados 
em estagiar na junto a DERDIC/PUC-SP. Estágio II: “Clínica psicanalítica 
com crianças que apresentam atrasos no desenvolvimento (psicose e 
autismo)”  

  
INSCRIÇÃO: Até 5 de maio de 2015 
 
Documentos exigidos: Pequeno texto com as expectativas em relação a este estágio, currículo 
atualizado e Histórico de Notas (rendimento acadêmico). 
 
LOCAL DE INSCRIÇÃO: CGE - COORDENADORIA GERAL DE ESTÁGIOS - subsolo do prédio 
novo ou pelo site http://oportunidades.pucsp.br/empregos/vaga/169755/estagio-em-
psicologia.html  

 
DIRIGIDO A: Alunos matriculados que cursarão o 5º ano do Curso de Psicologia da 
FACHS/PUC-SP em 20145. 

 
Ementa: Este estágio visa complementar a formação de alunos da Psicologia da PUC-SP 
na área clínica com especificidade no atendimento a crianças com atrasos globais no 
desenvolvimento (autismo e psicose infantil). 
 Os Seminários Teóricos seguem o referencial da Psicanálise e fundamentam a clínica 
com crianças com sintomas de fala e linguagem. Objetivam a formação do estagiário para 
elaboração de hipóteses diagnósticas bem como para a direção e os dispositivos do 
tratamento, incluindo o trabalho como AT (Acompanhante Terapêutico). Os módulos 
subdividem-se em: entrevistas preliminares, a escuta de pais, sintoma e transferência na 
clínica com crianças, o brincar na direção do tratamento e o dispositivo do AT. 
 A Supervisão Clínica objetiva desenvolver atividades de atendimento terapêutico 
individual a pacientes da fila de espera, supervisionados em grupo semanalmente. O 
estágio engloba discussões e atendimentos interdisciplinares com a equipe de 
profissionais da DERDIC.  
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SELEÇÃO: Com todos os inscritos consta de: Entrevista Grupal: dia 7 de maio de 2015 a partir 
das 13h 
LOCAL: Clínica DERDIC. Rua Neyde Aparecida Solitto, 435 Vila Clementino – 2º andar 
VAGAS: 05 alunos com 08 horas semanais 
 
HORÁRIO: Horário: As 08h serão distribuídas em 2 períodos realizando as seguintes atividades:  
 
2:00 hrs: supervisão para 8 casos 
1:00 hrs: Seminário teórico  
4:00 hrs: Atendimento clínico individual de pacientes para diagnóstico e terapia e Avaliação 
psicodiagnóstica de pacientes da fila de espera 
1:00hrs:  Discussão interdisciplinar e observação do fluxograma de entrada na Clinica da DERDIC 
 
 
CARGA HORÁRIA: 08h semanais 
Trata-se de estágio remunerado. 
Supervisores: Carina Faria e Ana Carolina Dias 
 

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