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Estagio: “A clínica psicanalítica nas instituições com crianças que apresentam impasses no laço 
social (psicose e autismo) e as práticas interdisciplinares”     
Supervisores:  Ana Carolina Afonso Lima Dias e Débora Storni  Ragazzo  

 
 
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 (autismo 
e psicose infantil) e também na prática institucional 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, 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.    
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 em grupo 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 reuniões clínicas com equipe de saúde, avaliações e atendimentos individuais e 
em grupo. Propõe-se refletir sobre os espaços de cuidado e os possíveis operadores presentes na 
construção dos Projetos Terapêuticos Singulares-PTS, 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).  
 
Período: Março a Dezembro de 2019 
Carga horária:10 hrs   
Público: alunos de Psicologia cursando o 4º e 5º ano  
Número de vagas: 1 vaga 
Horário: As 10 hrs serão distribuídas em 2 períodos de 5 horas: 
 
Segunda feira- 08:00 as 13:00  
2:00 hrs: supervisão para 8 casos 
1:00 hrs: Seminário teórico  
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 2:00 Atendimento clínico individual  
 
Quinta feira – 12:00 as 17:00  
2:00 hrs: Atendimento clínico individual de pacientes para diagnóstico e terapia.  
3:00 hrs Observação e participação no protocolo de entrada na Clínica da DERDIC-participando de 
entrevistas, avaliações diagnósticas, interatendimentos, discussões clínicas.   
 
Inscrições: 07/03 a 13/03/2019. 
Documentos necessários:  
- Carta de intenção 
- Currículo  
- Histórico Escolar 
 
LOCAL DE INSCRIÇÃO: CGE - COORDENADORIA GERAL DE ESTÁGIOS DA PUC-SP – 
Localizado na Rua Ministro Godoi, nº 969 - Subsolo Prédio Novo - Campus Perdizes ou por via 
eletrônica: encaminhe a documentação indicada para o e-mail: estagios@pucsp.br, a/c Adriana, 
sob o título: “Estágio DERDIC-Clínica Psicanalítica”  
 
Seleção: 14 de março de 2019, às 14h na Derdic – Estado de Israel, 1056 
Etapas:  - Análise do currículo 
               - Carta de intenção 
               - Prova escrita 
               - Entrevista em grupo  
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