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

Estágio: “Multidisciplinaridade na clínica da audição. Interface da psicologia
no atendimento de pessoas surdas. ”
Supervisora: Josefina Martins Carvalho (psicanalista)

Ementa: este estágio visa complementar a formação de alunos de Psicologia
da PUC/SP no viés psicanalítico na área da surdez, especificamente no
atendimento a crianças e jovens surdos com questões relacionadas a própria
condição de surdo e seus impasses afetivos bem como na comunicação,
família e sociedade.
O trabalho multidisciplinar, especificamente com a fonoaudiologia, possibilita
outros aspectos na compreensão da surdez e promove trocas de experiência
entre áreas de conhecimento e atuação no campo da surdez.
Os encontros teóricos visam, a partir do referencial psicanalítico, discutir
textos que deem subsídios para pensar questões como: a entrevista com os
pais, os primórdios da constituição psíquica da criança, o brincar na clínica
com crianças, como também promover o encontro com profissionais que
atuam na Clínica Prof. Dr. Mauro Spinelli da DERDIC/PUCSP. O trabalho
realizado na interface com a fonoaudiologia amplia conhecimentos na área
da surdez. A participação da fonoaudióloga Ilka de Alcantara, pertencente
ao Serviço de Atendimento bilíngue para surdos da DERDIC/PUCSP,
contribui na compreensão e atuação nos casos de surdez.
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, tendo como norteador o referencial
psicanalítico; objetiva, também, promover experiências de exercício
interdisciplinar.
Carga horária:10 horas semanais
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 para 8 casos
1:00 hr: Seminário teórico
2:00 hrs: Atendimento clínico individual

Rua Monte Alegre, 984 - São Paulo/SP – CEP 05014-901 - Fone: (11) 3670-8298
http://www.pucsp.br/ - estagios@pucsp.br

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Setor de Estágios
EDITAL DE INSCRIÇÃO – DERDIC -PSICOLOGIA
Programa Bolsa Estágio
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 11/05/2022
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: 12/05/2022 às 9h
Local: Clínica de audição, voz e linguagem Prof. Mauro Spinelli - DERDIC
Rua Estado de Israel, 1056
TEL: 5908-8017
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