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Relatório Anual – Edição 12 de janeiro de 2016

Editorial

Prof.Silvia Dutra Pinheiro Coiro
Coordenadora do Curso de Psicologia

ENSINO
CORPO DOCENTE 2015.1

Prof.ª Alessandra Rodrigues Jacoby
Psicóloga (UNISINOS), Mestre em Psicologia (UNISINOS), Especializada em MBA e
Recursos Humanos (FACCAT).

Prof.ª Ana Paula Lazzaretti de Souza
Psicóloga (UFRGS), Mestre em Psicologia (UFRGS) Doutorado em Programa de PósGraduação em Psicologia pela UFRGS, Pós-Doutora (UFRGS). Pesquisadora da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Prof.ª Cármen Marilei Gomes
Bióloga (UFRGS), Mestre e Doutora em Neurociências (UFRGS), Pós-Doutora em
Fisiologia (USP).

Prof.ª Ceres Berger Faraco
Médica Veterinária (UFRGS), Mestre em Psicologia Social e da Personalidade
(PUCRS), Doutora em Psicologia (PUCRS).

Prof.ª Débora Martinho Morsch
Ciências Biológicas (UFRGS), Mestre e Doutora em Ciências Biológicas (Fisiologia)
(UFRGS), Pós-Doutora (UFRGS).
Prof.ª Débora Staub Cano
Psicóloga (UNISC), Mestre em Psicologia (UFSC).

Prof. Giovanni Kuckartz Pergher
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Psicólogo (PUCRS), Mestre em Psicologia Social e da Personalidade (PUCRS).

Prof. Jose Luís Gobbi Lanuza Suarez de Puga
Psicólogo (PUCRS), Mestre em Psicologia Social e da Personalidade (PUCRS).

Prof.ª Laíssa Eschiletti Prati
Psicóloga (UFRGS), Mestre em Psicologia Social e Institucional (UFRGS), Doutora em
Psicologia (UFRGS).

Prof.ª Letícia Horn Oliveira
Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Social e da Personalidade (PUCRS).

Prof.ª Loiva Maria de Boni Santos
Psicóloga (UNISAL), Especialização em Psicologia social comunitária (UNIPLAC),
Especialização em Esp. em Humanização da Atenção e Gestão do SUS (UFRGS),
Mestrado em Programa de Pós graduação em Psicologia Social (UFRGS).

Profª Maíra Ainhoren Meimes
Psicóloga (UFRGS), Mestre em Psicologia Clínica (UFRGS).

Prof.ª Maria Isabel Wendling
Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS).

Prof.ª Mariana Bauermann
Psicóloga (UPF), Mestre em Psicologia (UFRGS), Especializada em Avaliação
Psicológica (UFRGS).

Prof.ª Mariana Gonçalves Boeckel
Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Social e da Personalidade (PUCRS),
Doutoranda em Psicologia (PUCRS).
Prof.ª Marilia Reginato Gabriel
Psicóloga (UFSM), Mestre em Psicologia (UFRGS), Doutoranda em Psicologia
(UFRGS).
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Prof. Mateus Luz Levandowski
Psicólogo (PUCRS), Mestre em Cognição Humana (PUCRS), Doutorando em Cognição
Humana(PUCRS).

Prof.ª Patrícia Manozzo Colossi
Psicóloga (Unisinos), Especialista em Psicoterapia Familiar e de Casal (Unisinos),
Mestre (Unisinos) e Doutoranda em Psicologia Clínica (Unisinos).

Prof.ª Paula Kegler
Psicóloga (UFSM), Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS).

Prof.ª Renata Beatriz da Silva
Psicóloga (PUCRS), Especialista em Psicoterapia Centrada na Pessoa (Delphos Instituto
de Psicologia) Mestre em Psicologia Clinica (PUCRS).

Prof.ª Silvia Dutra Pinheiro Coiro
Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS).

Prof.ª Simone Isabel Jung
Psicóloga (UNISINOS), Mestre em Psiquiatria (UFRGS), Doutoranda em Psiquiatria
(UFRGS).

Prof.ª Vanessa Beckenkamp Lopez
Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS).

Prof.ª Vivian de Medeiros Lago
Bacharel em Direito (UFPEL), Psicóloga (UFPEL), Especializada em Psicologia
Jurídica (Universidade Luterana do Brasil), Mestre em Psicologia (UFRGS), Doutora
em Psicologia (UFRGS).

Prof. Thomás Gomes Gonçalves
Mestrado em Pós Graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul (UFRGS). Comissão editorial revista Diaphora da Sociedade de
Psicologia

do

Rio

Grande

do

Sul.

CORPO DOCENTE 2015.2

Prof.ª Alessandra Rodrigues Jacoby
Psicóloga (UNISINOS), Mestre em Psicologia (UNISINOS), Especializada em MBA e
Recursos Humanos(FACCAT).

Prof.ª Ana Paula Lazzaretti de Souza
Psicóloga (UFRGS), Mestre em Psicologia (UFRGS) Doutorado em Programa de PósGraduação em Psicologia pela UFRGS, Pós-Doutora (UFRGS). Pesquisadora da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Prof.ª Cármen Marilei Gomes
Bióloga (UFRGS), Mestre e Doutora em Neurociências (UFRGS), Pós-Doutora em
Fisiologia (USP).

Prof.ª Ceres Berger Faraco
Médica Veterinária (UFRGS), Mestre em Psicologia Social e da Personalidade
(PUCRS), Doutora em Psicologia (PUCRS).

Prof.ª Débora Martinho Morsch
Ciências Biológicas (UFRGS), Mestre e Doutora em Ciências Biológicas (Fisiologia)
(UFRGS), Pós-Doutora (UFRGS).
Prof.ª Débora Staub Cano
Psicóloga (UNISC), Mestre em Psicologia (UFSC).

Prof.ª Gabriela Dal Forno Martins
Psicóloga (UFSC), Mestre em Psicologia (UFSC), Doutora em Psicologia (UFRGS),
Integra o Núcleo de Infância e Família (NUDIF) da UFRGS e atua como psicóloga da
ZELO Consultoria em Educação e Desenvolvimento Infantil.

Prof. Giovanni Kuckartz Pergher
Psicólogo (PUCRS), Mestre em Psicologia Social e da Personalidade (PUCRS).
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Prof. Jose Luís Gobbi Lanuza Suarez de Puga
Psicólogo (PUCRS), Mestre em Psicologia Social e da Personalidade (PUCRS).

Prof.ª Letícia Horn Oliveira
Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Social e da Personalidade (PUCRS).

Prof.ª Loiva Maria de Boni Santos
Psicóloga (UNISAL), Especialização em Psicologia social comunitária (UNIPLAC),
Especialização em Esp. em Humanização da Atenção e Gestão do SUS (UFRGS),
Mestrado em Programa de Pós Graduação em Psicologia Social (UFRGS).

Profª Maíra Ainhoren Meimes
Psicóloga (UFRGS), Mestre em Psicologia Clínica (UFRGS).

Prof.ª Maria Isabel Wendling
Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS).

Prof.ª Mariana Bauermann
Psicóloga (UPF), Mestre em Psicologia (UFRGS), Especializada em Avaliação
Psicológica (UFRGS).

Prof.ª Marilia Reginato Gabriel
Psicóloga (UFSM), Mestre em Psicologia (UFRGS), Doutoranda em Psicologia
(UFRGS).
Prof. Mateus Luz Levandowski
Psicólogo (PUCRS), Mestre em Cognição Humana (PUCRS), Doutorando em Cognição
Humana (PUCRS).

Prof.ª Patrícia Manozzo Colossi
Psicóloga (Unisinos), Especialista em Psicoterapia Familiar e de Casal (Unisinos),
Mestre (Unisinos) e Doutoranda em Psicologia Clínica (Unisinos).
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Prof.ª Paula Kegler
Psicóloga (UFSM), Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS).

Prof.ª Renata Beatriz da Silva
Psicóloga (PUCRS), Especialista em Psicoterapia Centrada na Pessoa(Delphos Instituto
de Psicologia) Mestre em Psicologia Clinica (PUCRS).

Prof.ª Scheila Machado da Silveira Becker
Doutorado em Programa de Pós-Graduação em Psicologia pela Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS), Integra o Núcleo de Infância e Família (NUDIF) da
UFRGS e atua como psicóloga da ZELO Consultoria em Educação e Desenvolvimento
Infantil.

Prof.ª Silvia Dutra Pinheiro Coiro
Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS).

Prof.ª Simone Isabel Jung
Psicóloga (UNISINOS), Mestre em Psiquiatria (UFRGS), Doutoranda em Psiquiatria
(UFRGS).

Prof.ª Vanessa Beckenkamp Lopez
Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS).

Prof.ª Vivian de Medeiros Lago
Bacharel em Direito (UFPEL), Psicóloga (UFPEL), Especializada em Psicologia
Jurídica (Universidade Luterana do Brasil), Mestre em Psicologia (UFRGS), Doutora
em Psicologia (UFRGS).

Prof. Thomás Gomes Gonçalves
Mestrado em Pós Graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do
Rio Grande do Sul (UFRGS). Comissão editorial revista Diaphora da Sociedade de
Psicologia

do

Rio

Grande

do

Sul.
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AULAS MAGNAS

AULA INAUGURAL 2015.1- “Perícia Psicológica no abuso sexual
infantil: Perspectivas, possibilidades e desafios”

Na noite do dia quatro de março
ocorreu no Auditório da FACCAT a
Aula Magna de 2015.1. A aula foi
ministrada

Dra.

Luiziana

Souto

Schaefer, psicóloga perita do IGP –
Instituto Geral de Perícia, órgão que
atende a demanda de todo o estado,
localizado em Porto Alegre. Atuando no
IGP há 05 anos, Luiziana possui ampla
trajetória acadêmica, no assunto em
Dra. Luiziana falando sobre perícia psicológica

questão.

A palestrante iniciou sua fala ressaltando a importância do profissional atentarse para alguns sinais e qualquer suspeita encaminhar o sujeito para autoridades
competentes, enfocando a obrigação ética do psicólogo, inclusive no âmbito do
consultório, apesar do sigilo.
Destacou que, o trabalho de
perícia psíquica é muito importante,
pois constitui como prova crime, além
de atentar para o bem estar desse
sujeito,

fazendo

encaminhamentos

necessários. Como desafio, falou da
falta de profissionais nessa área, que a
demanda do IGP tem uma espera de
quatro meses para atender um caso.

Alunos, prestigiando a abertura da aula, realizada pelo
diretor Profº Delmae Backes
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AULA MAGNA 2015.2 - “Orientação Profissional: diversidades e
possibilidades”
Na noite do dia 27 de agosto de
2015, no auditório da FACCAT ocorreu a
aula magna do Curso de Psicologia. Essa
teve como tema: Orientação Profissional;
diversidades e possibilidades, ministrada
pela Dra. Marilu Diez Lisboa, presidente
fundadora

da

ABOP

–

Associação

Brasileira de Orientação Profissional. A

Marilu Lisboa falando sobre orientação
profissional

palestrante ministrou sobre das diferentes áreas e contextos que o Psicólogo pode atuar
como Orientador Profissional, como também sobre o avanço desse campo junto à
profissão.
Na oportunidade ocorreu a posse da nova formação do NIAP (Núcleo de
Integração dos Alunos de Psicologia), na qual a acadêmica Melissa Ohana Monteiro
Camargo assumiu a presidência até o ano de 2017.

Representantes NIAP 2013/2015

Representantes NIAP 2015/2017

FÓRUM E REUNIÕES
Fórum de supervisores e reunião de estágios (básicos e profissionais)
Os estágios em 2015.1 iniciaram no mês de fevereiro, e no dia cinco de abril
ocorreu o Fórum dos Supervisores de Estágio do Curso de Psicologia. No fórum todos
os supervisores de estagiários são convidados a participar para que possam ficar cientes
das finalidades de cada modalidade de estágio e as obrigações dos estagiários e
supervisores.
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No dia dois de junho do corrente ano, ocorreu reunião com os alunos das
disciplinas de estágio. Durante a mesma os alunos puderam tirar suas dúvidas referentes
a sua modalidade, sendo disponibilizados a estes, a relação de locais de estágios, de
cada cidade.
No segundo semestre, 2015.2, a reunião ocorreu no dia 27 de outubro, ás 21
horas, momento em que os alunos tiveram a oportunidade de esclarecer suas dúvidas, e
decidirem os locais onde iriam realiza-los, junto as professoras Alessandra Jacoby e
Patricia Manozzo. Ambas reuniões ocorreram após a Mostra de Estágio

Reunião do colegiado do curso
No dia 27 de junho de 2015 transcorreu a Reunião de Colegiado de Curso, tendo
como pauta o Vestibular de Inverno, período de rematrículas, disciplinas e agenda de
eventos de 2015/2, monitorias, uso do laboratório de testes, acervo da biblioteca, ações
promovidas pelo NIAP, processo de Internacionalização da FACCAT, obras do campus,
Licenciatura em Psicologia, Projeto Político Pedagógico do curso, ENADE 2015, Edital
de Seleção de Docentes, CESEP – Centro de Serviço em Psicologia, Trabalhos de
Conclusão, Estágios. Também se tratou da possibilidade da criação de uma Revista
Científica da Psicologia e revisão das ementas. A coordenadora do curso aproveitou
para divulgar o resultado da avaliação institucional realizada em 2014.
Na quarta-feira, dia oito
de julho de 2015, o Diretor
Delmar

Henrique

Backes

convocou todos os professores
para uma reunião pensando na
qualidade

de

ensino

da

instituição. Os docentes do
Curso

de

Psicologia

se

Professores do Curso na reunião do dia 08 de julho de 2015

reuniram para discutir questões institucionais e didáticas.
A segunda Reunião de Colegiado do Curso ocorreu dia cinco de dezembro de
2015, na qual os docentes do curso de Psicologia se reuniram, para tratar de assuntos
referentes ao próximo ano letivo, além de estágios, trabalhos de conclusão de curso, PPI
– Projeto Pedagógico Institucional, CESEP – Centro de Serviço em Psicologia, PósGraduação, NIAP – Núcleo de Integração dos Alunos de Psicologia e demais assuntos
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envolvendo a organização de extensões, laboratório de avaliação psicológica, seleção de
docentes, formandos, licenciatura, editais de pesquisa, ENADE 2015 e a avaliação do
curso.

Assembleia geral dos alunos de Psicologia
Mantendo a ideia de oportunizar um espaço de escuta e debate entre os
acadêmicos do Curso, transcorreu em 26 de abril mais uma edição da Assembleia Geral
dos Acadêmicos de Psicologia, atividade coordenada pelo Núcleo de Integração dos
Alunos – NIAP. A atividade reuniu acadêmicos do curso, os quais elencaram as
principais demandas relacionadas à sua percepção sobre o Curso. Os aspectos
mencionados no encontro do corpo discente foram relacionados pelo NIAP para
posterior apresentação à Coordenação e apreciação do Colegiado de Curso. Na
oportunidade ocorreu a eleição da nova chapa do NIAP 2015/2017.

Representantes do NIAP, juntamente com a Professora Silvia

Aconselhamento e reuniões preparatórias

A condução dos aconselhamentos (Curricular, de Estágios e de Trabalhos de
Conclusão de Curso) seguiu com expressiva adesão dos acadêmicos em 2015. AO
propósito deste tipo de atividade refere-se ao acompanhamento dos alunos nos
processos de rematrícula e inserção nas experiências de estágio e de Trabalho de
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Conclusão de Curso. As reuniões preparatórias para estágios e Trabalhos de Conclusão
de Curso ocorrem em 27 de outubro e 11 de novembro, respectivamente.
Este ano, no dia 22 de novembro, ocorreram as provas do Enade (Exame
Nacional de Desempenho de Estudante), que tem como objetivo aferir o desempenho
dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes
curriculares do respectivo curso de graduação, e as habilidades e competências em sua
formação. No mês de julho foram convocados os 37 alunos do curso s para realizariam a
prova. Esses foram convidados a responderam à prova do Enade 2012, para que fosse
realizado um levantamento de erros e acertos. Diante disso, elaborou-se um cronograma
com três reuniões, ocorrendo um encontro por mês, junto a coordenadora do curso Profª
Silvia Coiro.
O primeiro encontro ocorreu dia 19 de agosto e teve como objetivo realizar uma
sensibilização ao Enade, orientar e explicar sobre a importância, o seu papel, e o
funcionamento do Exame, portaria, e solicitou-se que os alunos respondessem à prova
de 2009. O segundo encontro ocorreu no dia 21 de setembro, nesse abordou-se o
levantamento das provas respondidas, feedback do Congresso da ABEP – Associação
Brasileira de Ensino de Psicologia e sobre o ranking estadual e nacional do nosso curso.
E a terceira e última reunião, ocorreu dia 20 de outubro, na mesma os acadêmicos foram
orientados quanto as respostas do questionário do estudante.

Coordenadora do curso, Professora Silvia, com um grupo de
acadêmicas após a realização da prova do Enade 2015

MONITORIAS
No primeiro semestre do ano letivo de 2015 o Curso disponibilizou o serviço de
monitorias de disciplinas para os acadêmicos da graduação. Na disciplina de
Neuroanatomia, a acadêmica monitora foi Bárbara Albasani; Genética Aplicada à
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Psicologia: Camila Rama; Introdução à Avaliação Psicológica: Maiara Bertuol;
Monitora de Normas ABNT: Gabrielle Krupp Sander. Os alunos que exercem monitoria
recebem orientações de professores responsáveis pela atividade, o que promoveu a
cooperação entre corpo docente e discente, contribui para a melhoria da qualidade de
ensino e dinamizou as ações didático-pedagógicas.
O serviço de monitoramento teve continuidade no semestre 2015.2, tendo como
monitores na disciplina de Neuroanatomia a acadêmica Roberta Vargas da Silva;
Monitora de Normas ABNT: Gabrielle Krupp Sander; Neuropsicologia: Júlio Cesar
Travi Wortmann ; Técnicas Projetivas II: Augusto Fabrício Dias; a acadêmica Luzia de
Souza Francisco realizou monitoria na disciplina de Estatística II de forma voluntária.

TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO
As bancas de Trabalho de Conclusão de Curso em 2015 transcorreram em duas
datas. No primeiro semestre, bancas de pré-qualificação, ocorreram no dia seis de junho
e as bancas finais, segundo semestre, no dia 10 de dezembro . Entre as produções dos
alunos neste ano letivo, tivemos:

Acadêmico: Deise Danieli Hartmann da Rocha
Orientador: Prof. Maria Isabel Wendling
Título do Artigo: Percepção parental da conjugalidade após o nascimento do primeiro filho

Acadêmico: Renata Monteiro
Orientador: Prof. Renata Beatriz da Silva
Título do Artigo: Equoterapia com crianças com transtorno de espectro autista

Acadêmico: Carina Martins
Orientador: Prof. Ceres Berger Faraco
Título do Artigo: Testamento vital segundo psicólogos hospitalares da cidade de Porto Alegre-RS

Acadêmico: Renata Ramos
Orientador: Psic. Esp. Juliana da Silva Carminatti
Título do Artigo: Sentimentos e percepções de mães em relação à perda gestacional ou neonatal
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Acadêmico: Ana Paula Machado
Orientador: Prof. Gabriela Dal Forno Martins
Título do Artigo: A experiência do professor de educação infantil no contexto de inclusão

Acadêmico: Luciane Maria Scheffel
Orientador: Prof. Gabriela Dal Forno Martins
Título do Artigo: Identidade do professor de pré-escola

Acadêmico: Tamires Andréa Kieling
Orientador: Prof. Maíra Ainhoren Meimes
Título do Artigo: Avaliação de habilidades sociais em uma criança com Síndrome Cri-du-Chat:
estudo de caso

Acadêmico: Andressa Cristina Smaniotto
Orientador: Prof. Maíra Ainhoren Meimes
Título do Artigo: O envolvimento paterno em pais que não residem com seus filhos

Acadêmico: Djoice Nayara Geib
Orientador: Prof. Vivian de Medeiros Lago
Título do Artigo: A percepção dos filhos adultos acerca do divórcio dos pais: um estudo retrospectivo

Acadêmico: Morgana Cristina Weber
Orientador: Prof. Vivian de Medeiros Lago
Título do Artigo: A qualidade da relação entre crianças abrigadas e seus cuidadores no contexto de
acolhimento em uma casa-lar

Acadêmico: Neite Liane Sperb
Orientador: Prof. Simone Isabel Jung
Título do Artigo: Sentimentos de familiares na institucionalização de idosos

Acadêmico: Márcia Prado Josefiaki
Orientador: Prof. Renata Beatriz da Silva
Título do Artigo: Violência conjugal: percepção da mulher vítima de violência
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Acadêmico: Glaucia Isabel Naumann Wirth
Orientador: Prof. Letícia Horn Oliveira
Título do Artigo: Percepções dos idosos face a institucionalização

Acadêmico: Bruna Soares
Orientador: Prof. Patrícia Manozzo Colossi
Título do Artigo: Transições no ciclo de vida familiar: a perspectiva paterna frente o processo
de transição da conjugalidade à parentalidade

Acadêmico: Tamara Lúcia Dalcarobo Canova
Orientador: Prof. Thomás Gomes Gonçalves
Título do Artigo: O papel que a droga exerce na subjetividade: uma análise biográfica de
Janis Joplin e Kurt Cobain

Acadêmico: Luciane Karpinski
Orientador: Prof. Thomás Gomes Gonçalves
Título do Artigo: E ainda se questiona sobre a sexualidade infantil? A percepção de educadores
sobre este fenômeno

Acadêmico: Luízha Asmuz Pereira de Aguiar Pinto
Orientador: Prof. Patrícia Manozzo Colossi
Título do Artigo: Práticas educativas coercitivas e a transmissão de modelos familiares

Acadêmico: Mariana Fonseca Sparremberger
Orientador: Prof. Carmen Marilei Gomes
Título do Artigo: Estresse e trabalho

Acadêmico: Manoela Nascimento Matos
Orientador: Prof. Carmen Marilei Gomes
Título do Artigo: O impacto emocional resultante da relação de cuidado na vida de familiares
cuidadores de idosos com doença de Alzheimer
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Acadêmico: Ana Lúcia da Silva Guatimosin
Orientador: Prof. Paula Kegler
Título do Artigo: O papel do brincar digital no desenvolvimento infantil contemporâneo
a partir da perspectiva psicanalítica

Acadêmico: Fernanda Tamiris Dreher
Orientador: Prof. Patrícia Manozzo Colossi
Título do Artigo: #Conectados: o uso de internet nas relações de namoro presenciais

Acadêmico: Aurea Silveira Ganzen
Orientador: Prof. Mateus Luz Levandowski

Título do Artigo: Estresse ocupacional, estratégias de enfrentamento e percepção de saúde de psicoterapeuta

Acadêmico: Aline Graziele Nunes
Orientador: Prof. Ana Paula Lazzaretti de Souza
Título do Artigo: Psicologia hospitalar: a importância da atuação do psicólogo com famílias de
dependentes químicos

Acadêmico: Gabriele Schmidt Pereira
Orientador: Prof. Mateus Luz Levandowski
Título do Artigo: Estresse e estratégias de enfrentamento utilizadas por monitores de comunidades
terapêuticas para dependentes químicos

Acadêmico: Mariana Silva de Souza
Orientador: Prof. Letícia Horn Oliveira
Título do Artigo: A decisão de ter um filho e as angústias com o retorno ao mercado de trabalho

Acadêmico: Micaela Paula Klein Carvalho
Orientador: Prof. Paula Kegler
Título do Artigo: A inserção da psicanálise no hospital: especificidades de uma escuta

Acadêmico: Júlio Cesar Góes Dinarte
Orientador: Prof. Simone Isabel Jung
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Título do Artigo: Percepções e sentimentos de idosas sobre o processo de institucionalização

Acadêmico: Janeo Antonio Pocahy
Orientador: Prof. Ana Paula Lazzaretti de Souza
Título do Artigo: Mídia e comportamento sexual na perspectiva de adolescentes de escolas públicas
da Região das Hortênsias

Acadêmico: Gabrielle Krupp Sander
Orientador: Prof. Paula Kegler
Título do Artigo: O silêncio em palavras mudas e ausentes: uma escuta psicanalítica

Acadêmico: Simone Nietzke Braga
Orientador: Prof. Giovanni Kuckartz Pergher
Título do Artigo: Dependência química: motivos para manter-se abstinente

Acadêmico: Maiane Antonia Braun
Orientador: Prof. Vanessa Beckenkamp Lopez
Título do Artigo: A vivência de pais que têm filhos com deficiência

Acadêmico: Daiana da Silva Lisboa
Orientador: Prof. Alessandra Rodrigues Jacoby
Título do Artigo: Assédio moral, eu sofri: a experiência contada

Acadêmico: Maria Inês Couto Terra
Orientador: Prof. Ana Paula Lazzaretti de Souza
Título do Artigo: A perspectiva materna acerca do futuro do filho com transtorno do espectro autista

Acadêmico: Priscila Pires Eifler
Orientador: Prof. Silvia Dutra Pinheiro Coiro
Título do Artigo: A ansiedade de separação na prática psicanalítica infantil
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Grupo de Professores e Acadêmicos nas bancas finais de TCC em 10 de dezembro

MOSTRA DE ESTÁGIOS
Ocorreu no dia dois de junho a VIII Mostra de Estágios do Curso de Psicologia,
um momento importante de troca, o qual auxilia na escolha do local de estágio. O
evento contou com a presença de um expressivo número de estagiários, que puderam
apresentar aos demais colegas suas experiências de estágios e os locais que foram
realizados, através de seus trabalhos.

VIII Mostra de Estágio

No dia 27 de outubro de 2015, ocorreu a IX Mostra de Estágios do Curso de
Psicologia. Essa contou com a presença de estagiários da modalidade básica e
profissional, além de um número expressivo de acadêmicos que vieram prestigiar o
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evento. Esse foi um momento de troca de conhecimento e experiências entre os alunos
do curso, além de conhecimento sobre as modalidades de estágios e locais.

Estagiárias Profissional do CESEP

IX Mostra de Estágio
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EXTENÇÃO
11 de abril – “Psicodrama”
No dia 11 de abril de 2015 ocorreu no Campus da FACCAT o curso de
extensão “Psicodrama” ministrado pelo Dr. Marcio Geller Marques – Psicólogo,
Psicodramatisra IDH/RS, Doutor em Esporte e Rendimento, Professor do Curso de
Psicologia da FADERGS e da Faculdade Sogipa. O palestrante trouxe para a formação
acadêmica momentos de teoria e prática sobre umas técnicas da Socionomia, o
Psicodrama. Geller colocou que o ser humano é um ser dotado de espontaneidadecriatividade, no entanto, na sociedade, que possui conservas culturais e as que quer
conservar, o indivíduo pode perder esta capacidade diminuindo seu potencial de criação,
por isso, utilizam-se técnicas de dramatização para desenvolver o que foi “perdido”.

Acadêmicos de Psicologia junto ao palestrante

12 de maio – Visita Técnica ao Centro de Atendimento
Socioeducativo – CASE
No dia 12 de maio de 2015, os alunos da disciplina de Psicologia Jurídica
realizaram uma visita técnica à CASE – Centro de Atendimento Socioeducativo de
Novo Hamburgo, sobre orientação da Professora Vivian de Medeiros Lago. Durante a
visita os acadêmicos tiveram a oportunidade de conhecer o espaço, além de trocar
experiências com os profissionais do Centro e alguns internos.
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Alunos da disciplina de Psicologia Jurídica com a Profª Vivian em visitação

23 e 30 de maio – “Psico-Oncologia”
Nos dias 23 e 30 de meio de 2015 ocorreu no Campus da FACCAT o curso de
extensão “Psico-Oncologia”, ministrado pelo Professor Mateus Luz Levandowski e seus
auxiliares, Cristiano de Oliveira e Lucas Poitevin Bandineli. O curso trouxe grandes
aprendizados na área oncológica, além de abordar qual o papel do psicólogo ao
trabalhar com pessoas diagnosticadas com câncer. O evento foi dividido em dois
sábados.
No dia 23 foram tratados assuntos como: sintomas e transtornos psicológicos
relacionados ao câncer, riscos e vulnerabilidade, depressão, ansiedade, espiritualidade,
prejuízos cognitivos e problemas sexuais. Já o segundo momento, dia 30, foi destinado
à prática na sala de espelhos do CESEP, na qual, os alunos puderem ter a experiências
fictícia de atender pacientes oncológicos.

Grupo de alunos junto aos palestrantes

Experiência na sala de espelhos
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11 de junho – Visita Técnica ao Instituto Psiquiátrico Forense IPF
No dia 11 de junho de 2015, os alunos da disciplina de Psicologia Jurídica
realizaram uma visita técnica ao IPF – Instituto Psiquiátrico Forense de Porto Alegre,
sobre orientação da Professora Vivian Lago. Durante a visita os acadêmicos tiveram a
oportunidade de conhecer o espaço, além de trocar experiências com profissionais que
atuam no Instituto.

Acadêmicos com a Profª Vivian no IPF

14 de agosto – Rodas de Conversa
No dia 14 de agosto de 2015 foi lançado o
Projeto: “Roda de Conversa”. O projeto foi organizado
e elaborado pela professora Loiva Maria De Boni
Santos, que, desafio permanente de enfrentamento ao
problema mundial das drogas e o papel que cabe às
instituições formadoras, comprometidas com o ser
humano e com o desenvolvimento regional do Vale do
Paranhana.
Foram realizados quatro encontros em diferentes
Programação das rodas

cidades ( Taquara, Canela e Novo Hamburgo entre 14
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de agosto 08 a 13 de novembro para discutir o problema em questão com a Rede
Itersetorial (Saúde, Educação e Assistência Social).

Roda de Conversa realizada em Canela no dia
18/09

19 e 26 de setembro – “Psico-Oncologia” - Módulo II
Nos dias 19 e 26 de setembro de 2015 ocorreu nas dependências do Campus da
FACCAT o curso de extensão: “Psico-Oncologia – Módulo II”, ministrado pelo
professor Mateus Luz Levandowski e Lucas Poitevin Bandinelli. O curso teve como
objetivo aprofundar o conhecimento e a experiência acerca do papel do psicólogo no
manejo da equipe de saúde e de cuidadores, o suporte à família e aspectos relativos ao
luto. Na oportunidade, os alunos puderam vivenciar a prática desse campo de atuação
do profissional psicólogo com atividade na sala de espelhos, nas dependências do
CESEP.

Acadêmicos junto do palestrante Lucas
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24 de outubro – Atualizações no Transtorno do Espectro Autista
No dia 24 de outubro de 2015 ocorreu no Campus da FACCAT o curso de
extensão: “Atualizações no Transtorno do Espectro Autista”, ministrado pela professora
Maíra A. Meimes. O curso foi destinado aos acadêmicos do Curso de Psicologia e aos
demais da comunidade interessados na temática. Esse abordou o Transtorno do Espectro
Autista (TEA): conceituação, classificação diagnóstica atual (CID 10 e DSM V),
histórico, características e principais sinais de alerta. Além de Teoria Sociopragmática:
TEA e desenvolvimento infantil e os principais programas de intervenção clínica
(psicoterapêutica) para o TEA.

Alunos do curdo e demais profissionais com a Profª Maíra

07 e 21 de novembro – DSM 5
Nos dias 07 e 21 de novembro transcorreu no Campus da FACCAT o curso de
extensão “DSM 5”, com o objetivo de os acadêmicos obterem maiores conhecimentos
sobre as atualizações relativas ao
Manual
Estatística

de

Diagnóstico
dos

e

Transtornos

Mentais 5ª edição.
O curso foi ministrado
pelo professor Giovanni Kuckartz
Pergher, e abordou as mudanças
Acadêmicos
o ministrante,
no DSM
V em com
relação
ao DSMProfº
IV. Giovanni
Além disso, trabalhou com os Transtornos do

Neurodesenvolvimento; Espectro da Esquizofrenia e outros Transtornos Psicóticos;
Transtorno Bipolar e Transtornos Relacionados; e por fim, Transtornos Depressivos.
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11 de novembro – Visita Técnica à Thyssen Krupp Elevadores
No dia 11 de novembro de 2015, os acadêmicos da disciplina Psicologia do
Trabalho, ministrada pela professora Alessandra Rodrigues Jacoby, realizaram uma
visita técnica a empresa Thyssen Krupp Elevadores, em Guaíba/Porto Alegre. Durante a
visita os alunos puderam conhecer o ambiente da empresa , conversar com profissionais
do Recursos Humanos da empresa, afim de identificar as demandas da mesma,
relacionando com a teoria vista em sala de aula.

Grupo de acadêmicos com a Profª Alessandra na Thyssen
Krupp Elevadores
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PESQUISA
PROFESSORES DO CURSO DE PSICOLOGIA PARTICIPAM DE
EVENTOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
Professor Giovanni Kuckartz Pergher
Durante o mês de julho, entre os dias 14 e 19, o professor Giovanni Kuckartz
Pergher participou da 13 ACBS World Conference, em Berlin na Alemanha. O tema
deste ano: Preocupações Globais da Comunidade Global convida a discussão de como
os princípios da ciência comportamental contextual pode contribuir para o
desenvolvimento das comunidades capazes de dar resposta às preocupações humanas de
importância em torno do planeta - enquanto a aplicação destes princípios localmente.

Profº Giovanni no evento

Professora Maíra Ainhoren Meimes

A professora Maíra Ainhoren
Meimes participou, representando o
Curso, do III Congresso Internacional
e XXIII Brasileiro da ABENEPI com
Clínica Interligar, entre os dias 09 e 12
de setembro de 2015 em São Paulo.
Com o tema "Saúde, Educação e
Profª Maíra em evento

Direitos: Crianças e adolescentes são

prioridades?", o Congresso contou com a presença de palestrantes nacionais e
internacionais destaques no tratamento de crianças e adolescentes.
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Professora Loiva Maria De Boni Santos

A professora Loiva Maria De Boni Santos, nos
dias 01 a 03 de dezembro de 2015, participou do V
Congresso Internacional da ABRAMD (Associação
Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas) –
Ciência e Diversidade – DROGAS E TRANSIÇÃO DE
PARADIGMAS: Compartilhando saberes e recriando
fazeres, em Brasília.
Profª Loiva prestigiando o evento

Professora Paula Kegler
A professora Paula Kegler compareceu ao
I Encontro Internacional do GT (ANPEPP):
Psicanálise,

Subjetividade

e

Cultura

Contemporânea: "Narcisismo e Sexualidade",
ocorrido entre os dias 12 e 14 de agosto na cidade
de São Paulo. Na oportunidade ela apresentou
comunicações orais e pôster relacionados ao seu
trabalho de doutorado.

Profª Paula junto aos seus pôsteres

Professora Silvia Dutra Pinheiro Coiro

Nos dias 17 a 20 de setembro de 2015 a professora Silvia
Dutra Pinheiro Coiro participou do I Congresso Ibero-Americano
de Orientação de Carreira da ABOP (Associação Brasileira de
Orientação Profissional) e XII Simpósio Brasileiro de Orientação
Vocacional & Ocupacional, na cidade de Bento Gonçalves. O
evento apresentou uma programação com mini-cursos que
oferecem ferramentas de trabalho aos orientadores, mesas
Profª Sílvia em evento
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redondas, workshop, a cerca da orientação profissional, educação para a carreira,
projetos pedagógicos e modelos de intervenção em orientação profissional, legislação
brasileira para a educação de carreira, dentre outros.

Curso de Psicologia participa do X Encontro Nacional da Associação
Brasileira de Ensino de Psicologia

Nos dias quatro a seis de setembro de 2015, ocorreu na
cidade de São Paulo o X Encontro X Nacional da Associação
Brasileira de Ensino de Psicologia. A coordenadora do curso
Silvia Dutra Pinheiro Coiro e a Professora Alessandra
Rodrigues Jacoby fizeram-se presentes.
Nesta edição, o evento incluiu debates sobre as
Professoras no evento

Diretrizes Curriculares e a
licenciatura, a participação

da Psicologia em mais um ciclo de avaliação do
SINAES, a avaliação histórica e política da formação
em psicologia, as novas demandas e a ampliação do
campo da profissão, a laicidade, a psicologia no
ensino médio, o papel da ABEP frente a essas
temáticas na atual conjuntura do país, entre outros.

Roda de conversa a cerca do
ensino em Psicologia

Professores e Acadêmicos do Curso de Psicologia participam VII
Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica

Entre os dias 30 de junho a 03 de julho
alunos e professores do Curso de Psicologia
participaram do VII Congresso Brasileiro de
Avaliação Psicológica com o tema “Avaliação
psicológica e seus desafios nas diferentes
regiões do Brasil”, em São Paulo. O congresso
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contou com a presença de profissionais e pesquisadores nacionais e internacionais e
com a apresentação de cursos, conferências, mesas-redondas e painéis, destinados a
alunos, professores, pesquisadores e profissionais da área.
Visando ao desenvolvimento da avaliação psicológica, ao compartilhamento de
informações e ao atendimento das demandas particulares de cada região do Brasil, de
forma ética e cientificamente embasada, o evento será uma oportunidade para a troca de
conhecimentos e o aprimoramento profissional.
Diante dessa oportunidade, as professoras Alessandra Rodrigues Jacoby, Maíra
Ainhorem Meimes e Vivian de Medeiros Lago apresentaram trabalhos orais e pôster
durante a realização do evento. Foi uma semana de grandes aprendizados, novos
conhecimentos e experiências válidas.
Ao lado as professoras Alessandra
Rodrigues Jacoby e Maíra
Ainhorei Meimes, com os
acadêmicos que participaram do
Congresso de Avaliação
Psicológica.
Abaixo, professoras do curso em
apresentações de trabalho. Da esq.
Para dir. Profª Viviam Lago, Profª
Alessandra Jacoby e Maíra
Meimes
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Professores participam do III Encontro Internacional e X Encontro
Nacional sobre o Bebê na PUC - Rio de Janeiro

Os

professores

Thomás

Gomes

Gonçalves e a professora Dra. Simone Isabel
Jung

participaram

do

III

Encontro

Internacional e X Encontro Nacional sobre o
Bebê na PUC do Rio de Janeiro entre os dias
30 de outubro e 02 de novembro. O encontro
teve o propósito de promover uma ampla
discussão
Profº Thomás e Proª Simone no evento

em

torno

do

tema

geral

“Permanência e Continuidade na Atenção e

nos Cuidados com os Bebês”.
Na oportunidade a professora Simone apresentou
seu artigo “De Geração a Geração: o traumático na
gestação e no nascimento" de autoria de Simone Jung,
Paula Mousquer, Beatriz Regina Neves e Maíra Noroefe.
Profª Simone com seu pôster

Professora participa do 9° Congresso Norte-Nordeste de Psicologia

A professora Loiva Maria de Boni participou do 9° COMPSI na Bahia, entre os
dias 13 e 16 de maio de 2015. Esse evento teve como meta ajudar na promoção e
difusão do conhecimento em psicologia em todo o território nacional, especialmente em
regiões onde os psicólogos e centros de formação enfrentam dificuldades de acesso
à produção científica e profissional de qualidade.

Profª Loiva no evento
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ACADÊMICOS PARTICIPAM DE EVENTOS NACIONAIS

Aluna do Curso apresenta trabalho na III Jornada de Psicologia
Escolar do CAPE

A acadêmica do Curso Ana Paula
Machado, no dia 12 de setembro de 2015,
apresentou

seu

Educação
governamentais

trabalho:

“Inclusão

Infantil:
que

na

documentos

apoiam

a

prática

profissional”, sob orientação da professora
Scheila Machado da Silveira, na III Jornada
de
Cerificado de participação da acadêmica
Ana Paula

Psicologia

do

CAPE

(Centro

em

Aperfeiçoamento em Psicologia Escolar).

GRUPOS DE PESQUISA

Grupo de Pesquisa OPPA – Orientação Profissional em Pauta

O grupo de pesquisa OPPA caracteriza-se pela pesquisa e aplicação de teorias e
técnicas de orientação e reorientação profissional. O grupo é coordenado pela professora
Silvia Dutra Pinheiro Coiro e conta com uma bolsista Morgana Konrath. Com o
objetivo de estudar, intervir e pesquisar sobre orientação profissional o grupo participa
de diversos eventos e pesquisas na região.
No primeiro semestre de 2015 o grupo participou da Feira de Profissões da
Escola Neusa Mari Pacheco - CIEP, de Canela e da Feira de Profissões do Colégio
Cenecista Visconde de Mauá, de Gramado. No segundo o grupo marcou presença na
Semana do Estudante da Escola Presidente Vargas, de Campo Bom, na Feira de
Profissões do Hospital Regina, de Novo Hamburgo, na Feira das Profissões da Escola
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Danton Corrêa da Silva, de Canela, no Conexão FACCAT e na MOSTRATEC 2015,
Novo Hamburgo.

Estudantes do ensino médio sendo orientados
profissionalmente

Grupo de Pesquisa INTERHA

O Grupo de Pesquisa INTERHA (Interação Humano Animal), coordenado pela
Professora Ceres Faraco, vem atuando no meio acadêmico com o objetivo de
desenvolver estudos relacionados à compreensão e impacto da relação humano animal
sobre o desenvolvimento infantil e outros estágios do ciclo de vida humana. Desde
2009, o INTERHA passou a desenvolver terapias
e atividades mediadas por animais em Saúde
Mental, Educação e área de Habilidades sociais.
Há

interesse

nos

fatores

ligados

ao

comportamento humano e dos demais animais
que afetam esta interação sob a perspectiva da
Etologia,
Prof. Ceres com acadêmicos membros do
grupo

Antrozoologia

e

Psicologia

Evolucionista. Destaca-se, como apoio teóricometodológico, a base biológica do comportamento

e a aplicação de metodologia observacional para instrumentalizar e apoiar nossas
pesquisas.
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Grupo de Pesquisa Neurobiologia do Estresse

O grupo de pesquisa Neurobiologia do Estresse tem por objetivo desenvolver
estudos relacionados à aplicação de conhecimentos de neurociências e psicologia. Os
estudos desenvolvidos procuram integrar essas diferentes áreas de conhecimentos e
possibilitar ao acadêmico participante o contato com essas duas abordagens. Têm sido
realizados projetos que incluem pesquisa e extensão, envolvendo a avaliação de
sintomas de estresse, ansiedade e fatores neuroendócrinos associados, assim como, a
análise de comportamentos.
No ano de 2015 o grupo contou com a participação da nutricionista Jana
Teixeira Arsego e acadêmicos do Curso de Enfermagem da FACCAT. Juntos,
realizaram encontros com funcionários, acadêmicos da FACCAT e comunidade geral
para dialogar sobre o gerenciamento do estresse. Os encontros realizados foram
pensados na qualidade de vida, portanto, abordaram assuntos como: relaxamento,
arteterapia, prevenção a doenças do inverno, exercício físico, sono, alimentação e dança.

Grupo Neurobiologia do Estresse dialogando
sobre Arteterapia

Grupo Neurobiologia do Estresse dialogando
sobre Alimentação
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APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO
04 de abril – Ciclo de Estudos: Considerações sobre o trauma a partir
das proposições psicanalíticas de Sándor Ferencz
O Ciclo de Estudos: Considerações sobre o trauma a partir das proposições
psicanalíticas de Sándor Ferencz teve dez encontros semanais que abordaram temas
como: exclusão de Sándor Ferenczi; A criança mal acolhida e sua pulsão de morte;
Análise de crianças com adultos; Confusão de língua entre os adultos e a criança; e a
Negação da gravidez: um estudo psicanalítico. Esse foi ministrado pelo Professor
Thomás Gomes Gonçalves (Psicólogo (PUC), Mestre em Pós-Graduação em Psicologia
(PUC)) e teve como público-alvo acadêmicos e egressos do Curso de Psicologia.

09 de maio – Grupo de Estudos em Psicologia Humanista
O Grupo de Estudos em Psicologia Humanista foi ministrado pela Professora
Renata Beatriz da Silva (Psicóloga (PUCRS), Especialista em Psicoterapia Centrada na
Pessoa (Delphos Instituto de Psicologia), Mestre em Psicologia Clinica (PUCRS)). Esse
teve início no dia 05 de maio de 2015 e contou com quatro encontros quinzenais, todos,
nas dependências das Faculdades Integradas de Taquara. Teve como objetivo aprimorar
o conhecimento e experiência acerca da abordagem Centrada na Pessoa, de Carl Rogers,
sendo que seu público-alvo foram os acadêmicos do curso de Psicologia.

Participantes do Grupo de Estudos juntamente com a Prof. Renata
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24 de junho - Projeto Escola que Protege
No dia 24 de junho de 2015, iniciou-se nas dependências da Faccat o Projeto
Escola que Proteje. O projeto caracteriza-se em um curso sobre o enfrentamento das
situações de violação de direitos, violência contra crianças e adolescentes e estratégias
para a mediação/resolução de conflitos. Tendo como principal objetivo prevenir e
romper o ciclo da violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Pretende-se,
portanto, que os profissionais sejam capacitados para uma atuação qualificada em
situações de violência identificadas ou vivenciadas no ambiente escolar. Constituído por
11 encontros o curso foi ministrado por diversos profissionais que atuam com essa
tema, dentre eles: Ana Paula Lazzaretti de Souza, Bruna Seibel, Vanessa Beckenkamp
Lopez, Loiva Maria De Boni Santos, Jean Von Hohendorff, Mauricio Marques
O público alvo foram profissionais da educação (professores e demais
profissionais da rede pública e privada de ensino), operadores do direito e demais
profissionais que atuam no meio.

Profissionais que participaram do Projeto Escola que Protege

17 de agosto - Ciclo de estudos em Neuroeducação
A atividade caracteriza-se em um ciclo de estudos sobre Neurociências. O ciclo
contou com nove encontros (um encontro por semana), todos, nas dependências das
Faculdades Integradas de Taquara. O ciclo foi ministrado por Carmém Marilei Gomes
(Bióloga (UFRGS), Mestre e Doutora em Neurociências (UFRGS), Pós-Doutora em
Fisiologia (USP) e docente do Curso de Psicologia da Faccat), com a carga horária de
11 horas. Teve como objetivo proporcionar aos participantes a reflexão e conhecimento
introdutório sobre a neurociência e aprendizagem, assim como a compreensão sobre as
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funções executivas, múltiplas inteligências, déficit de Atenção, linguagem e dislexia,
discalculia. Além disso, como estimular o desenvolvimento das funções executivas, o
brincar na visão das neurociências e desenvolvimento de habilidades socioemocionais.
O público-alvo foram os acadêmicos do curso de Psicologia e Pedagogia, professores da
rede pública e privada de ensino.

Participantes do Ciclo em Neuroeducação juntamente com a Prof. Carmém
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AÇÕES DE INTEGRAÇÃO
13 de junho – Cine Freud – Cisne Negro
No dia 13 de junho de 2015, com o objetivo de angariar fundos para a formatura,
os formandos do curso de Psicologia, promoveram nas dependências da FACCAT, o
Cine Freud. O Cine Freud caracteriza-se por uma atividade de aprimoramento e
integração dos alunos do curso de Psicologia, em que é assistido um filme e no decorres
do mesmo, são traçados paralelos com a teoria psicanalítica. A atividade foi conduzida
pelo psicanalista João Costa Ribeiro e o filme assistido pelos acadêmicos foi Cisne
Negro.

Na foto, a comissão de formatura com o

jchohch

ministrante João Costa Ribeiro.

17 de junho - Intervalo Psi-Junino
Os formandos do curso de Psicologia
realizaram no intervalo do dia 17 de junho intervalo
Psi,

com

a

temática

das

festas

juninas

,

caracterizando-se como Psi-Junino. Com o objetivo
de juntar fundos para a formatura, os formandos
ofereceram aos acadêmicos da FACCAT lanches
típicos das festas juninas contando com doces e
Formandas no evento

salgados e também animação.
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01 e 02 de setembro - Intervalo Psi-Tchê
Nos intervalos dos dias 01 e 02
de setembro de 2015, a turma de
formandos 2015 do curso de Psicologia
do,

realizou

o

intervalo

Psi-Tchê,

alusivo a semana Farroupilha. O evento
teve como objetivo angariar fundos para
a

formatura.

Na

oportunidade,

os

formandos, ofereceram aos acadêmicos
da FACCAT lanches com a temática

Formandos assando os churrasquinhos

gaudéria contando com churrasquinho, a popular “nega-maluca” e pizza. O evento
também teve som ao vivo, realizado pelos acadêmicos Éderson da Silva e Danlei
Michaelsen que tocaram músicas tradicionalistas.
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APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO
28 de março – “Psicologia em cena”
No dia 28 de março de 2015 ocorreu
a primeira edição do “Psicologia em Cena”,
um evento promovido pelo NIAP que busca
de aprimoramento e interação acadêmica
através
Psicanalista João ministrando o evento

da

conhecimentos.

aquisição
Durante

de
o

novos

evento

o

psicanalista João Luiz Costa Ribeiro realizou comentários analíticos referente ao filme:
“Elsa e Ferd – um amor de paixão”. Após ocorreu um delicioso almoço de
confraternização.

Niap e demais acadêmicos junto do palestrante

16 de maio – “Oficina de Currículo Lattes”
No dia 16 de maio de 2015, no Campus da FACCAT, foi realizada a Oficina de
Currículo Lattes, uma promoção do NIAP juntamente com a Coordenação do Curso de
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Psicologia. A oficina foi ministrada pelo
Professor Thomás Gomes Gonçalves,
que mostrou a teoria e a prática no
momento de montarmos um currículo.

Alunos, dando inicio a construção de seu
currículo Lattes

39

AÇÕES DE INTEGRAÇÃO
10 de junho - Psi in love
Na véspera do Dia dos Namorados, 10 de
junho, a noite, o Núcleo de Integração dos Alunos
de Psicologia (Niap) promoveu o Psi in Love para
os acadêmicos da FACCAT. A atividade ocorreu
entre o bloco D e E da instituição, local onde os
estudantes se reuniram no intervalo das aulas.
Acadêmicos prestigiando o evento

Ao som de músicas românticas, tocadas pelo
acadêmico Danlei Michaelsen, os acadêmicos também
puderam degustar de algumas guloseimas. Também não
faltou um “varal do amor”, em que, os interessados,
puderam pendurar recados e mensagens destinados aos
Alunos que auxiliaram na
organização

seus “amados”.

6 de junho e 10 de dezembro - Espaço “zen”
No dia 6 de junho e 10 de dezembro de 2015 ocorreram
as bancas de Trabalho de Conclusão do Curso de Psicologia. E
durante esses dois dias o NIAP esteve presente na organização
das salas e na atividade de monitoria. Sendo que, no dia 6 de
junho também disponibilizaram do serviço de uma quiropraxista
para melhor acolher os acadêmicos nesse momento importante
de sua jornada acadêmica.
Niap no espaço”zen”
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Trote solidário
A cada início de semestre, o Nucleo de
Integração doa Alunos de Psicologia (NIAP) em
parceria com a coordenação do curso de
Psicologia, , dá as boas vindas aos calouros por
meio do trote solidário. No primeiro dia de aula
dos calouros é lançado um desafio solidário, o
Niap com as arrecadações de 2015.1

qual deve ser alcançado dentro de sete dias

pelos calouros.
No primeiro semestre de 2015, os alunos deveriam trazer livros infantis, os quais
foram doados para a biblioteca “Amigos do Livro” da cidade de Taquara. No segundo
semestre , os alunos tiveram que trazer fraldas descartáveis, essas que foram doadas ao
Lar Padilha, um abrigo localizado no
município de Taquara. O trote tem por
objetivo promover campanhas sociais, que
visam aproximar os alunos, a convivência
saudável e a prática de boas ações junto à
comunidade.

Niap realizando a entrega das arrecadações de
2015.2 ao Lar Padilha

