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0904.000.072-2 Estágio Obrigatório Básico em Psicologia I 

 

Turma 1 - Ana Luiza Bossolani Martins - Quarta (07:15 às 09:15) 

O estágio estará vinculado à linha de pesquisa: “Transtornos do Espectro do Autismo 

(TEA)”. A detecção precoce para o risco de TEA é um dever do Estado, pois, em 

consonância com os princípios da Atenção Básica, contempla a prevenção de agravos, 

a promoção e a proteção à saúde, propiciando a atenção integral, o que causa impacto 

na qualidade de vida das pessoas e de suas famílias. As diretrizes do SUS preconizam a 

essencialidade de políticas de prevenção e intervenções para crianças em situações de 

risco e vulnerabilidade, o que é o caso das crianças com alterações na interação e na 

comunicação, porque isso pode representar, além de outras dificuldades para o 

desenvolvimento integral da criança, o risco para TEA. Os estagiários, inicialmente 

terão uma formação básica sobre TEA, após isso, deverão elaborar um projeto de 

pesquisa que contemple uma forma de avaliação de sinais precoces/riscos para o TEA, 

incluindo escalas como M-CHAT (instrumento de rastreamento precoce de autismo), 

que visa identificar indícios desse transtorno em crianças entre 18 e 24 meses. 

 

Turma 2 - Ana Luiza Bossolani Martins - Quarta (09:25 às 11:25)  

O estágio está vinculado à linha de pesquisa: “Transtornos do Espectro do Autismo”. 

Os estagiários inicialmente terão uma formação básica sobre TEA, desenvolverão 

atividades de pesquisa bibliográfica, buscas em banco de dados como Embase, 

Pubmed Medline, Lilacs, etc. Após isso, deverão elaborar um projeto de pesquisa que 

contemple os temas "Depressão Materna e Autismo" ou sobre "reconhecimento de 

sinais precoces do TEA", que revise a mesma no formato sistemático ou integrativo. 

Observação: Nesse caso, os alunos inscritos deverão trabalhar em duplas. 

 

Turma 3 - Camila Bellini Colussi Macedo - Quinta (07:15 às 09:15) 

Psicanálise Extramuros: A proposta de Estágio Básico visa realizar pesquisas 

acadêmicas no âmbito da Psicanálise, vinculando-a a temas relativos à esfera social, 

educacional, cultural, entre outros. 

 

Turma 4 - Cíntia Carvalho - Quarta (09:25 às 11:25)  

Proposta envolve estudo sobre o desenvolvimento social e emocional de bebes até 24 

meses. O objetivo: possibilitar maior contato dos estudantes sobre especificidades 
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dessa faixa etária. Pesquisa bibliográfica/construção de revisão de literatura com o 

proposito de conhecer os estudos mais atuais e pertinentes. 

 

Turma 5 - Hélio Roberto Braunstein - Quarta (09:25 às 11:25) 

Compreender teoricamente e através de visita técnica não interventiva, por meio de 

prática de estágio envolvendo visitas sistemáticas pedagogicamente orientadas, os 

processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento humano como instituições de 

cuidado numa perspectiva crítica, antimedicalizante, intersetorial e multidisciplinar. 

 

Turma 6 - Jeferson Camargo Taborda - Segunda (15:25 às 17:25) 

Diversidade humana e produção de subjetividades: corpos, afetos e a circulação por 

espaços públicos e privados. Os projetos de pesquisa desenvolvidos neste estágio irão 

investigar as articulações entre a diversidade humana (marcadores sociais da diferença 

como gênero, classe, raça e etnia) e a produção de subjetividades. Para tanto, serão 

realizados estudos sobre o tema do corpo e dos afetos (emoções e sentimentos) e o 

modo como eles produzem efeitos na circulação por espaços públicos e privados, 

principalmente no preconceito, discriminação e violações de direitos humanos. O 

referencial teórico irá articular textos da psicologia social e da saúde e ciências sociais 

como antropologia e sociologia. A pesquisa estará vinculada ao projeto de pesquisa 

atualmente desenvolvido pelo docente “Revelação da homoafetividade no contexto 

familiar: levantamento e análise da literatura científica e de instituições de 

acolhimento”. 

 

Turma 7 - Juliano Setsuo Violin Kanamota - Segunda (09:25 às 11:25) 

Relações entre Análise do Comportamento e Medicalização. 

 

Turma 8 - Silvia Maria Bonassi - Segunda (07:15 às 09:15) 

Psicologia e saúde. Desenvolvimento humano na perspectiva da psicanalise. Psicologia 

hospitalar. 

 

Turma 9 - Vinicius Santos Ferreira - Quarta (09:25 às 11:25) 

Estágio em pesquisa teórico-conceitual ou históricas sobre psicoterapias baseadas na 

Análise do Comportamento. Descrição: Os alunos desenvolverão um projeto de 

pesquisa, segundo uma perspectiva da Análise do Comportamento. O tipo de pesquisa 
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deverá ser teórico-conceitual ou histórico. A temática da pesquisa será delimitada 

dentro do campo das psicoterapias baseadas na Análise do Comportamento. 

Estágios IA 

 

0904.000.091-9 Estágio Obrigatório IA - Psicologia e Processos Educativos 

 

Turma 1 - Cíntia Carvalho - Segunda (09:25 às 11:25) 

Proposta de estudo sobre o desenvolvimento social e emocional de bebes até 24 

meses. A ação envolve construção de mini curso em instituição de acolhimento sobre 

possibilidades de brinquedos e brincadeiras com bebês. O objetivo é de possibilitar 

numero maior de interações co-reguladas, comunicação e vínculo das educadoras com 

os bebês acolhidos). 

 

Turma 2 - Hélio Roberto Braunstein - Quarta (13:15 às 15:15) 

Compreender teoricamente os processos de ensino, aprendizagem e desenvolvimento 

humano como instituições de cuidado numa perspectiva crítica, antimedicalizante, 

intersetorial e multidisciplinar. 

 

Turma 3 - Jassonia Lima Vasconcelos Paccini - Terça (07:15 às 09:15) 

Intervenção no processo ensino-aprendizagem a partir da Psicologia Histórico-Cultural. 

Objetivos: levantar e analisar problemas, demandas na educação básica da rede 

pública; fazer diagnósticos situacionais e elaborar planos de trabalho; realizar 

intervenção no processo ensino aprendizagem de alunos da educação básica da rede 

pública. Atendimento às crianças/adolescentes. Orientação a familiares e educadores 

diante de questões específicas relacionadas a educação. Realizar acolhimento, 

intervenção e fazer encaminhamentos. Planejar e conduzir intervenções no processo 

ensino aprendizagem em estrita supervisão. Sistematizar, avaliar e discutir resultados 

dos trabalhos conduzidos. Público alvo: Crianças e adolescentes da educação básica da 

rede pública que enfrentam dificuldades no processo de escolarização. Local: o estágio 

se desenvolverá na Seção de Psicologia da UFMS. 
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0904.000.095-1 Estágio Obrigatório IA - Psicologia e Processos de Saúde 

 

Turma 1 - Camila Bellini Colussi Macedo - Terça (07:15 às 09:15) 

Acolhimento e Psicoterapia de Apoio de Orientação Psicanalítica: A proposta do 

Estágio visa desenvolver atividades em Psicologia Clínica, realizando acolhimento e 

psicoterapia de apoio de orientação psicanalítica para crianças, adolescentes e adultos. 

 

Turma 2 - Jeferson Camargo Taborda - Quarta (15:25 às 17:25) 

Oficinas grupais de identidade e sexualidade. Objetivo: construir um espaço de 

acolhimento e troca de informações para pessoas interessadas em discutir temas 

relacionados à identidade e sexualidade bem como o desenvolvimento de estratégias 

de prevenção e promoção da saúde. Os encontros serão orientados a partir das 

demandas dos próprios participantes conforme o método das Oficinas de Intervenção 

Psicossocial. Objetivos Específicos: construir um ou mais grupos para atendimento de 

pais ou familiares que tenham pelo menos uma pessoa LGBTQ+ na família; construir 

um ou mais grupos para atendimento de população autodeclarada LGBTQ+. 

Observação: a formação dos grupos poderá variar, pois dependerá da demanda que 

conseguirmos. 

 

Turma 3 - Juliano Setsuo Violin Kanamota - Terça (09:25 às 11:25) 

Acolhimento sob a perspectiva da terapia analítico comportamental 

 

Turma 4 - Silvia Maria Bonassi - Quinta (09:25 às 11:25) 

Avaliação Psicológica, acolhimento psicológico, psicoterapia. Orientação familiar. 

 

Turma 5 - Vinicius Santos Ferreira - Terça (09:25 às 11:25) 

Estágio em psicoterapia clínica adulta em Análise do Comportamento. Descrição: O 

estágio ocorrerá na clínica escola do Campus de Paranaíba. O formato da psicoterapia 

será individual. O público alvo serão adultos verbalmente competentes cadastrados na 

lista de espera da clínica-escola. Os atendimentos serão conduzidos segundo modelos 

psicoterápicos baseados na Análise do Comportamento e orientado por avaliações 

funcionais de carácter discursivo e interpretativo. Os modelos psicoterápicos 

orientadores serão terapias brasileiras, como a Terapia Analítico-Comportamental, a 

Terapia por Contingências de Reforçamento e a Terapia Comportamental Pragmática. 

De forma secundária, técnicas de outras terapias comportamentais serão utilizadas, a 
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partir de uma reinterpretação analítico-comportamental, como as terapias 

comportamentais contextuais americanas (ex.: Psicoterapia Analítico-Funcional, 

Terapia de Aceitação e Compromisso, Terapia Comportamental Dialética e Ativação 

Comportamental); terapias cognitivas (ex.: Terapia Cognitiva de Beck e Terapia de 

Esquemas) e terapias comportamentais clássicas (ex.: treino assertivo, técnicas de 

exposição, entre outras). As supervisões dos atendimentos ocorrerão em formato de 

grupos em um modelo de supervisão-FAP. 

 

0904.000.099-4 Estágio Obrigatório IA - Psicologia e Processos Organizacionais 

 

Turma 1 - Ana Claudia dos Santos – Segunda (15:25 às 17:25) 

Atividades de estágio em instituições e/ou organizações onde haja trabalho humano. 

Atividades de estágio no atendimento em Saúde do Trabalhador, a partir de processos 

grupais e/ou individuais; acompanhamento das atividades da área de Saúde do 

Trabalhador no município. Atividades de estágio na Penitenciária: atendimento aos 

internos e aqueles que estejam no sistema semiaberto para inserção social  e/ou 

desenvolvimento de projeto de vida; contato e atendimento as famílias dos internos. 

 

Estágios IB 

 

0904.000.093-5 Estágio Obrigatório IB - Psicologia e Processos Educativos 

 

Turma 1 - Hélio Roberto Braunstein - Quarta (15:25 às 17:25) 

Compreender teoricamente e através de visita técnica não interventiva, os processos 

de ensino, aprendizagem e desenvolvimento humano como instituições de cuidado 

numa perspectiva crítica, antimedicalizante, intersetorial e multidisciplinar. 

 

Turma 2 - Jassonia Lima Vasconcelos Paccini - Quarta (07:15 às 09:15) 

Orientação à Queixa Escolar. Objetivo geral: realizar trabalho com grupo de alunos 

com queixa escolar, a partir da Psicologia Histórico-Cultural, com objetivo de recuperar 

e promover o sentido da atividade de estudo. Trata-se de atendimento breve e focado 

na intervenção específica sobre a Queixa Escolar. Objetivos específicos:  identificar os 

determinantes que participam da queixa escolar a partir da coleta de dados dos 

principais informantes que dela participam (pais, escola, criança); formular plano 

diagnóstico; organizar e planejar intervenção sobre a queixa escolar; realizar 
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atendimento às crianças/adolescentes. Descrição de atividades: realizar triagem; 

realizar entrevistas com os pais; realizar entrevistas com a criança/adolescente; 

planejar e realizar sessões de atendimento com as crianças a fim de explorar as 

dimensões envolvidas na queixa escolar e melhor avaliar as dificuldades de 

escolarização; visitar a escola e entrevistar diretor/professor responsável pela turma 

da criança/adolescente; elaborar relatórios por atendimento; elaborar relatório final. 

Público alvo: crianças e adolescentes com queixa escolar que enfrentam dificuldades 

no processo de escolarização da rede pública de ensino. Local: o estágio se 

desenvolverá na Seção de Psicologia da UFMS. 

 

Turma 3 - Jeferson Camargo Taborda - Terça (15:25 às 17:25) 

Intervenções psicossociais em saúde e educação. Objetivo geral: formular intervenções 

voltadas para atender demandas de saúde no campo da educação. A partir da 

aprovação da Lei federal 13.935/2019, que institui a inserção de serviços de psicologia 

nas redes públicas de educação, a proposta do estágio objetiva possibilitar aos 

estagiários uma experiência de intervenção psicossocial no contexto educativo. 

Tomando como base a proposta do Programa Saúde na Escola, os estagiários irão 

avaliar as demandas da instituição e formular intervenções conforme as necessidades 

encontradas.  

 

0904.000.097-8 Estágio Obrigatório IB - Psicologia e Processos de Saúde 

 

Turma 1 - Alexandre José de Souza Peres - Quinta (15:25 às 17:25) 

Estágio em avaliação psicológica e psicologia clínica na abordagem cognitivo-

comportamental. O objetivo geral do estágio é desenvolver atividades em psicologia 

clínica com crianças, adolescentes e adultos na abordagem cognitivo-comportamental, 

incluindo acolhimento, aconselhamento, avaliação psicológica, psicoterapia, 

orientação de pais e orientação de professores. Os objetivos específicos do estágio 

são: dominar fundamentos teóricos básicos da abordagem cognitivo-comportamental; 

dominar conhecimentos relacionados ao desenvolvimento humano e a psicopatologia; 

desenvolver habilidades relacionadas à avaliação psicológica clínica, incluindo 

testagem psicológica, diagnóstico psicológico e produção de documentos psicológicos; 

desenvolver habilidades e competências relacionadas ao planejamento em 

psicoterapia; e desenvolver habilidades e competências relacionadas ao uso de 

técnicas psicoterapêuticas na abordagem cognitivo-comportamental. 
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Turma 2 - Camila Bellini Colussi Macedo - Segunda (07:15 às 09:15) 

Psicoterapia de Orientação Psicanalítica: A proposta do estágio visa desenvolver 

atividades em Psicologia Clínica (psicoterapia e atendimento psicológico breve focal) 

com embasamento psicanalítico. 

 

Turma 3 - Silvia Maria Bonassi - Quinta (13:15 às 15:15) 

Avaliação Psicológica, acolhimento psicológico, psicoterapia. Orientação familiar. 

Psicanálise infantil – ludoterapia. 

 

0904.000.101-0 Estágio Obrigatório IB - Psicologia e Processos Organizacionais 

 

Turma 1 - Ana Claudia dos Santos - Quarta (15:25 às 17:25) 

Atividades de estágio em instituições e/ou organizações onde haja trabalho humano: 

saúde do trabalhador e/ou recursos humanos. Atividades de estágio na Penitenciária: 

atendimento aos internos e aqueles que estejam no sistema semiaberto para inserção 

social e/ou desenvolvimento de projeto de vida; contato e atendimento as famílias dos 

internos. 


