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Objetivos:
Produzir conhecimento e reflexão sobre as práticas do psicólogo em Instituições de Saúde e
Projetos Psicossociais, bem como propiciar ao acadêmico uma leitura crítica e contextualização
das práticas realizadas e dos campos de atuação a serem preenchidas pelo profissional psicólogo.
Objetivos Específicos: Possibilitar ao acadêmico identificar possibilidades, limitações e
implicações da atuação profissional na instituição, abordando os aspectos e normas éticas, bem
como a análise das relações que permeiam e interferem na sua atuação.
Garantir um espaço de troca entre acadêmicos para compartilhamento dos dados coletados por
meio da observação.
Facilitar a compreensão do papel do psicólogo pelos acadêmicos, favorecendo a integração da
teoria e prática na elaboração de propostas de intervenção.
Ementa: Práticas integrativas em projetos psicossociais e da saúde (Sistema Único de SaúdeSUS). Levantamento, descrição, compreensão de dados em projetos. Elaborar programas de
intervenção com enfoque integrativo e preventivo, relatórios de observações parcial e final.
Descrição do Programa: Unidades de Ensino
A prática da observação e suas metodologias;
A linguagem científica e técnica e sua importância para o psicólogo;
Ética e sigilo profissional;
Documentação para atividade de estágio.
Intervenção do psicólogo em instituições de saúde.
Atenção Primária: Estratégias de Saúde da Família e Unidades Básicas de Saúde.
Diretrizes e princípios do Sistema Único de Saúde;
Registros das observações;
Análise dos dados observados à luz das bibliografias exploradas;
Elaboração do Relatório Final.
A prática da observação e suas metodologias;
A linguagem científica e técnica e sua importância para o psicólogo;
Ética e sigilo profissional;
Trabalho do psicólogo em projetos psicossociais em instituições;
Documentação para a atividade de estágio.
Registros das observações;
Análise dos dados observados à luz das bibliografias exploradas;
Elaboração do Relatório Final.

Prazo

1º BM

2º BM

3º BM

4º BM

Faculdade da Alta Paulista
Credenciada no MEC – Portaria 1377 – DOU de 13 de maio de 2002
IDOBOEC – CNPJ 72.557.721/0001–08
Rua Mandaguaris, 1010 – centro – (14) 3404-3862 – Tupã/SP – 17600-050

TEMPO DE ESTUDO DISCENTE (TED)

Prazo

Leituras, pesquisas e práticas de observação.
Leituras, pesquisas e práticas de observação.
Leituras, pesquisas e práticas de observação.
Leituras, pesquisas e práticas de observação.
Acessibilidade Pedagógica

1º BM
2º BM
3º BM
4º BM
Prazo

Leituras orientadas, correções semanais dos registros e fichamentos e supervisões.
Leituras orientadas, correções semanais dos registros e fichamentos e supervisões
Leituras orientadas, correções semanais dos registros e fichamentos e supervisões
Leituras orientadas, correções semanais dos registros e fichamentos e supervisões
Atividades Práticas de Estudo e Pesquisa

1º BM
2º BM
3º BM
4º BM

Leituras, realização de sínteses e resenhas críticas e pesquisa de campo.
Leituras, realização de sínteses e resenhas críticas e pesquisa de campo.
Leituras, realização de sínteses e resenhas críticas e pesquisa de campo.
Leituras, realização de sínteses e resenhas críticas e pesquisa de campo.
Procedimentos de Ensino e Aprendizagem

1º BM
2º BM
3º BM
4º BM

Serão realizadas semestralmente 12 horas de supervisões obrigatórias com discussões de textos,
análise e implicações na prática, bem como apresentações das observações com discussões em
grupo e sugestões de leituras específicas para cada campo de estágio.
Os estagiários cumprirão semestralmente 20 horas obrigatórias na Instituição de Saúde e projetos
psicossociais concedente ao estágio, realizando observações.
Supervisões semanais.
Relatos da prática semanal.
Produção de relatórios parciais e finais da prática institucional.
Atividades Avaliativas
A aprovação do estagiário se dará mediante ao cumprimento da carga horária
dividida entre supervisão e observação/atuação na instituição, ao cumprimento das
atividades propostas no decorrer do estágio (observação, leitura e discussão de
textos, participação em sala de aula emitindo opinião crítica acerca do contexto),
aprofundamento dos tema afins e entrega do relatório final em cada semestre.
Serão entregues dois relatórios das observações: no primeiro semestre da Instituição
de Saúde e no segundo semestre do Projeto Psicossocial.
Monitoria

1º BM
2º BM
3º BM
4º BM

Grupo de Iniciação Científica
Projetos:
Projeto Interdisciplinar Integrador do Curso
Projeto Sustentabilidade Socioambiental de Gestão da IES, no Ensino, Pesquisa e extensão
Projeto de Extensão Fadap/FAP.
Temas Obrigatórios: Educação Ambiental
Educação em Direitos Humanos
Relações Étnico-Raciais dos Afrodescendentes e Indigenistas
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