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Título da Modalidade: Problemáticas Contemporâneas: Atendimento Clínico na 
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Coordenadora da Modalidade: Prof. Dr. Marcos Oreste Colpo 

 

Horário de Supervisão 

5ªf das 16:00hs às 19:00hs 

 

Carga Horária:  - 300 modalidade;   

- 200 serviço;  

- 70 monografia; 

- 30 atividade acadêmico-científica. 

Duração: 13 meses 

Número de Vagas: 8  

Periodicidade: anual 

Público- alvo: psicólogos 

Modalidade: presencial 

 

Requisitos de Acesso: 

Os interessados precisarão ter algum conhecimento anterior do pensamento e da 

prática terapêutica fenomenológica existencial e disponibilidade para realizar as 

atividades práticas propostas e a leitura de textos básicos e complementares. Caso 

o interessado conheça pouco as ideias fenomenológico-existenciais será solicitado 

que acompanhe paralelamente cursos sobre esta abordagem como pré-requisito da 

sua aprovação. 

 

Introdução e justificativa: 

Trata-se de uma modalidade de aprimoramento voltada para profissionais da área 

da Psicologia e Medicina, onde se visa o exercício da compreensão e da intervenção 

fenomenológica existencial diante da experiência sadia e patológica das pessoas 

atendidas em conformidade com as suas demandas. Destacamos ainda que as 

proposições terapêuticas fundamentadas na abordagem fenomenológica existencial, 



tem se mostrado em suas diversas modalidades de atendimentos uma possibilidade 

de intervenção clínico-institucional muito importante para ajudar as pessoas que 

necessitam de acompanhamento psicológico.  

   

Objetivo Geral: 

O aprimoramento tem como objetivo possibilitar a compreensão e a intervenção por 

meio da ‘fenomenologia hermenêutica’, apresentada por M. Heidegger, cujo 

horizonte procura desvelar os sentidos das demandas dessas pessoas, ou seja, dos 

seus sofrimentos (sintomas). Essa prática compreensiva/interventiva procurará 

aprimorar os recursos metodológicos dessa abordagem e a arte do encontro na 

relação terapeuta-paciente, na psicoterapia, nas intervenções breves e na 

orientação psicológica.  

 

Objetivos específicos: 

Desenvolver competências e habilidades para a compreensão e intervenção 

clínico/institucional a partir da abordagem fenomenológica existencial, utilizando-se 

da ‘fenomenologia hermenêutica’ apresentada por Martin Heidegger na sua 

ontologia fundamental Ser e tempo (1927).   

 

Metodologia e Recursos Necessários: 

Os aprimorandos realizarão atendimentos clínicos individuais orientados pela  

abordagem fenomenológica existencial, mais especificamente utilizando-se da 

fenomenologia hermenêutica. Deverão ser atendidos pelo menos dois pacientes 

adultos no decorrer do ano, sendo que o supervisor procurará selecionar pacientes 

com problemáticas diversas, tais como questões afetivas, dificuldades no 

relacionamento interpessoal, situações de crise, psicose ou estresse pós-traumático. 

O atendimento psicológico de cada paciente será definido em função das demandas 

específicas e singulares de cada caso, podendo ser realizado nas seguintes 

modalidades: psicoterapia tradicional, psicoterapia breve, orientação ou intervenções 

breves.  

 

Requisitos de aprovação: 

- Presença de pelo de 75% nas supervisões semanais e nos atendimentos clínicos 

acordados; 



- Deverão ser apresentados relatórios referentes aos encontros semanais por escrito 

nas supervisões e um relatório final - síntese do processo de atendimento 

desenvolvido durante o estágio para cada pessoa atendida; 

- Elaboração de um trabalho de conclusão de curso, cujo tema deve estar vinculado 

aos atendimentos realizados e fundamentado na abordagem fenomenológica 

existencial que será avaliada de acordo com o regulamento do aprimoramento. 

- Participação na Atividade Acadêmico-Científica em 2019 e 2020. 

 

Certificados concedidos: Será fornecido certificado de aprimoramento. 

 

Conteúdo programático: 

- Apresentação das práticas psicológicas orientadas pela Abordagem 

fenomenológica existencial, seus fundamentos metodológicos (fenomenologia 

hermenêutica) e sobre as práticas interventivas. 

- A compreensão da condição sadia e patológica à luz das contribuições de Medard 

Boss. 

- A entrevista psicológica – Conhecer o outro na entrevista tendo por foco a narrativa 

das pessoas em consonância com suas disposições afetivas.  

- O ‘sentido do ser’, ou seja, a explicitação do sentido dessas demandas e dos 

sintomas dos pacientes é que estão em jogo nesse processo clínico.    

- Práticas orientativas reflexivas e minimamente prescritivas.  

- Atendimento clínico supervisionado nas modalidades propostas.  

 

Cronograma de aulas: conforme o calendário definido pelo regulamento do 

Aprimoramento Clínico-Institucional da Clínica Psicológica “Ana Maria Poppovic” do 

Curso de Psicologia da FaCHS. 
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