EQUIPE REGINA JARDIM
1. Caracterização da Equipe
Tipo de clientela: Criança
1.1. Objetivo:
Proporcionar atendimento clinico supervisionado a crianças e seus responsáveis,
incentivando o aluno na integração da teoria com a prática e desenvolvendo a reflexão
crítica sobre seu estilo próprio de conduta terapêutica e ética.
1.2. Tipo de trabalho - Avaliação diagnóstica das habilidades e competências das
crianças e seus familiares na compreensão e administração dos problemas que os
afligem. Atendimento psicoterápico da criança com acompanhamento de pais e/ ou
responsáveis.
1.3. Linha teórica: Construcionismo social com ênfase na abordagem terapêutica da
terapia narrativa. A Terapia Narrativa é uma forma de psicoterapia pós-moderna e
colaborativa que entende que as pessoas são os maiores especialistas em suas próprias
vidas e que seus problemas são decorrência dos significados atribuídos por elas aos
fatos da vida e do modo como organizam suas vidas em torno desses fatos. A premissa
principal é de que todo ser humano é maior do que qualquer problema e de que toda
pessoa, independente de idade, gênero, cultura e condição social, possui habilidades e
competências que permitem mudar a relação dela com seus problemas.
2. Funcionamento da equipe
2.1 - Funções dos Estagiários:
Dedicar o mínimo de 12hs semanais aos trabalhos do SPA. Participar das sessões de
supervisão. Trazer os relatórios de cada sessão digitalizados para serem lidos em
supervisão. Manter os registros institucionais. Aprofundar seus conhecimentos teóricos
e técnicos de terapia narrativa, preferencialmente organizando um grupo de estudo da
equipe. Relacionar-se com colegas e funcionários do SPA, bem como atender os
clientes da Instituição com rigor profissional de horário, apresentação e conduta ética.
2-2 - Horário de supervisão:
Quartas-feiras de 13 às 18horas.
2.3 - Horário de plantão:
Sextas-feiras de 10 às 12hs e 14 às 16hs .
Obs.: O estagiário deve estar ciente de que a carga horária é de 12 horas semanais e ele
deve deixar horário disponível para os atendimentos bem como estudo de textos,
confecção de laudos, visita a escolas, etc.
3. Critérios de Seleção
Serão levados em consideração: o rendimento escolar do aluno (como medido pelo seu
histórico escolar), o interesse pela área, o ano de formatura, a quantidade de créditos

ainda por cumprir e a performance em dinâmica de grupo e entrevista. Estar em terapia
é desejável.

