EQUIPE MONAH WINOGRAD
1. Caracterização da equipe
1.1. Considerações Gerais:
O estágio se desenvolverá considerando-se os seguintes aspectos:
a) O caráter institucional do SPA: as adequações necessárias do enquadre, a frequência
semanal, o ano acadêmico (tempo de atendimento e rotatividade dos estagiários) e a
função da secretaria (marcação de sessões e recebimento dos pagamentos etc.)
configuram uma prática psicoterapêutica inserida na instituição, com suas
especificidades e suas limitações.
b) As especificidades da população atendida: questões de demanda, expectativas quanto
ao tratamento, código linguístico, código de expressão de emoções, valores,
expectativas, demandas e ideais etc. Pretende-se estimular o desenvolvimento, no
estagiário, de uma postura e uma escuta relativizadas, evitando etnocentrismos, mas
considerando as resistências à psicoterapia, os processos de negação, etc.
d) Os atendimentos e as elaborações a seu respeito terão como referência teórica
fundamental a teoria freudiana, embora outros referenciais teóricos possam ser levados
em consideração para o aprofundamento das reflexões conceituais e relativas aos casos,
da experiência clínica e da aprendizagem da técnica.
e) Inicialmente esta equipe será composta por 2 estagiários.
1.2. Objetivos:
São nossos objetivos principais:
a) Possibilitar ao estagiário uma prática clínica supervisionada que lhe permita integrar
a teoria e a técnica psicanalíticas. A singularidade de cada estagiário, ou seja, o
desenvolvimento de um estilo próprio de escuta terapêutica será uma preocupação
fundamental, bem como o sentido da ética profissional.
b) Formar profissionais reflexivos e críticos, capazes de inserção na rede pública de
saúde mental e de reflexão a respeito da mesma. Neste sentido, o estágio é um espaço de
elaboração das dificuldades encontradas, tendo em vista a consideração da teoria e da
prática psicanalíticas e das possibilidades do seu exercício dentro de uma instituição
universitária.
1.3. Atribuições dos estagiários
Os estagiários devem se comprometer a:
a) Fazer as entrevistas de plantão ou triagem: ainda quando a equipe não tiver mais
disponibilidade para iniciar nenhum novo atendimento, o estagiário ainda é responsável
pelo encaminhamento adequado do paciente, a ser discutido com a supervisora.
b) Realizar os atendimento psicoterápicos.
c) Participar das supervisões, apresentando relato escrito da entrevista ou sessão
realizada. A partir disso, são analisados aspectos relacionados à prática clínica, às
características do cliente (inclusive tipo de psicopatologia) e serão recomendadas
bibliografias pertinentes aos aspectos relevantes do caso.

d) Elaborar trabalho de final de curso, constando de estudo de um caso a ser escolhido
pelo aluno.
1.4. Atribuições da supervisora:
São atribuições da supervisora:
a) Orientar e instrumentar o aluno, através de subsídios teórico e clínico para sua
capacitação profissional dentro dos objetivos propostos.
c) Supervisionar as entrevistas e os atendimentos realizados, auxiliando na elaboração
do contrato terapêutico ou, quando necessário, na condução dos encaminhamentos.
Importa destacar que a equipe não atenderá crianças, casos de psicose, dependência
química, distúrbios neurológicos ou emocionais graves por exigirem, a nosso ver, um
tipo de atendimento incompatível com as características do SPA.
d) Auxiliar na compreensão teórica dos casos atendidos e estimular a autonomia na
pesquisa bibliográfica pelo estagiário, além da bibliografia recomendada pela
supervisora.
e) Orientar a elaboração do trabalho de final de curso, discutindo as diversas formas de
relato de caso clínico, enfatizando as questões éticas envolvidas.
2 - Seleção de Estagiários:
A seleção para esta equipe se dará através de entrevista individual e análise do currículo
e do histórico escolar do candidato.
2.1. Critérios de Seleção:
Nossos critérios de seleção serão os seguintes:
a) Bom desempenho acadêmico.
b) Interesse pela linha de trabalho desenvolvida pela equipe (demonstrada, entre outros,
pelo currículo do candidato, seu percurso, as escolhas feitas e seus motivos).
c) Características pessoais: responsabilidade e autonomia (inclusive relativamente ao
estudo), capacidade de reflexão crítica e de reflexão sobre si mesmo, disposição para o
trabalho em equipe..
d) Estar em análise individual.
e) Empatia pessoal da supervisora com o candidato (considerando-se ser este um
aspecto determinante na escolha das equipes pelo candidato).
3 - Funcionamento da Equipe
3.1. Horários:
Nossos horários serão confirmados em função do planejamento acadêmico:
o
o

supervisão: 2as.-feiras das 13hs 15hs
plantão: a definir posteriormente

Plantão:
O plantão consiste no horário em que 2 membros da equipe devem estar no SPA, tanto
para atender aos clientes de primeira entrevista (triagem), já marcada pela secretaria,
quanto para estar disponíveis, caso chegue alguma pessoa que busque atendimento.

