Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Setor de Estágios
EDITAL DE INSCRIÇÃO – DERDIC – PSICOLOGIA
Programa Bolsa Estágio

Estágio: “A clínica psicanalítica com crianças e adolescentes que
apresentam impasses no laço social e as práticas interdisciplinares na Saúde
Pública. ”
Supervisoras: Ana Carolina Afonso Lima Dias e Mariana Desenzi Silva

Ementa: Este estágio visa complementar a formação de alunos da Psicologia
da PUC/SP na área clínica com especificidade no atendimento a crianças
com impasses no laço com o outro e o trabalho realizado na Saúde Pública
contemplando as práticas institucionais através da imersão nas atividades
interdisciplinares nesta instituição. Este estágio é composto por dois eixos: a
prática clínica e o estudo teórico.
Os Seminários Teóricos seguem o referencial da Psicanálise, percorrendo o
estudo de Freud e Lacan, e fundamentam a clínica com crianças com
impasses na estruturação do laço social. 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, estudo dos conceitos fundamentais na psicanálise, de Freud
a Lacan, passando pelos temas concernentes ao infantil, campo da
psicanálise, perpassando as operações de constituição do sujeito, funções
simbólicas constituintes, as estruturas clínicas e as intervenções
institucionais, ressaltando a direção de tratamento proposta por Lacan e a
ética da psicanálise. Também teremos nos seminários teóricos o estudo do
Sistema Único de Saúde (SUS), suas premissas, diretrizes e os distintos
equipamentos que compõem a rede de cuidados.
Nas atividades que compõem a prática clínica, temos os atendimentos
individuais que visam a formação clínica e a construção do raciocínio clínico,
fundamental para pensar a direção de tratamento.
A Supervisão Clínica objetiva desenvolver atividades de atendimento
terapêutico individual a pacientes da fila de espera, supervisionados
semanalmente. O estágio engloba discussões e atendimentos
interdisciplinares com a equipe de profissionais da Clínica da DERDIC.
Nas práticas interdisciplinares, temos as atividades da imersão no cotidiano
institucional através da participação em entrevistas, avaliações e
atendimentos individuais e em grupo em parceira com o serviço de Terapia
Ocupacional (na figura da profissional Luana Moraes). Nestes espaços
podemos refletir sobre os espaços de cuidado e os possíveis operadores
presentes na construção dos Projetos Terapêuticos Singulares (PTS),
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articulando o referencial psicanalítico, a partir das leituras sobre os sujeitos
do inconsciente,e os significantes da saúde pública, possibilitando a
construção da psicanálise em extensão (Debieux, 2004).
Carga horária:10 hrs
Remuneração: R$ 292,50, acrescido de R$ 53,13 de auxílio transporte
Público: alunos de Psicologia cursando o 4º e 5º ano em 2022
Número de vagas: 1 aluno
Horário: As 10 hrs serão distribuídas em 2 períodos de 5 horas:
Segunda feira- 08:00 às 13:00
2:00 hrs: Supervisão
1:00 hr: Seminário teórico
2:00 hrs: Atendimentos clínicos individuais e grupais
Quarta feira – 12:00 às 17:00
2:00 hrs: Atendimento clínico individual de pacientes para diagnóstico e
terapia.
3:00 hrs Atividades Interdisciplinares em conjunto com a Terapeuta
Ocupacional Luana Moraes envolvendo avaliações diagnósticas,
interatendimentos e discussões clínicas.
Inscrições: Até 06/05/2022
Documentos necessários:
-Carta de intenção
-Currículo
LOCAL DE INSCRIÇÃO: SETOR DE ESTÁGIOS DA PUC-SP – por via eletrônica: encaminhe a
documentação indicada para o e-mail: asimas@pucsp.br, a/c Adriana.

Etapas: - análise do currículo
- entrevista
Seleção: 16/05/2022 às 10h00
Local: Clínica de audição, voz e linguagem Prof. Mauro Spinelli - DERDIC
Rua Estado de Israel, 1056
TEL: 5908-8017
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Pasta:1
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