EQUIPE REGINA MURAT

1. Objetivos
1.1. Objetivo geral:
1) Possibilitar o conhecimento de um tipo específico de atendimento psicoterápico,
baseado nos pressupostos teóricos, metodológicos e técnicos da Psicanálise, adequandoos às características peculiares da Instituição e da clientela.
1.2. Objetivos específicos:
1) Promover discussões que levem em consideração as questões ético-profissionais.
2) Promover meios que favoreça um desenvolvimento do processo de aquisição de uma
identidade profissional.
3) Promover a articulação entre teoria e prática clínica.
4) Estimular a capacidade criativa de modo a contribuir para o surgimento de novas
ideias e/ou projetos de trabalho.
5) Estimular a elaboração de trabalhos escritos.
2. Pré-requisito
Estar em atendimento psicoterápico.
3. Critérios de Seleção
A dinâmica do processo de seleção depende do número de candidatos inscritos.
Levo, no entanto, em consideração a análise do curriculum vitae e do histórico escolar
relativo ao curso de Psicologia; a capacidade criativa; o interesse pelo estudo teórico,
metodológico e técnico da psicoterapia de orientação analítica, assim como pela sua
prática clínica; a aptidão no desempenho de uma atividade clínica num contexto
institucional; a preocupação com as interferências sócio-político-econômicas e culturais
em nosso dia-a-dia de modo a facilitar o atendimento a uma população de baixa renda.
Observação: Caso o aluno queira algum esclarecimento sobre o resultado do processo
de seleção solicito que entre em contato comigo.
4. Atribuições do aluno durante o estágio
1) Cumprir as solicitações administrativas do Serviço de Psicologia Aplicada.
2) Fazer as entrevistas de plantão ou triagem.
3) Fazer o atendimento utilizando como referencial teórico à psicoterapia de orientação
analítica.
4) Participar das supervisões.
5) Apresentar relatório resumido de cada atendimento.
6) Aprofundar conhecimentos teóricos através de estudo individual e em grupo.
7) Elaborar, para apresentação no final do 2º semestre, um trabalho teórico-clínico sobre
um dos casos atendidos.
8) Participar dos eventos organizados pelo S.P.A.

5. Prováveis critérios para avaliação dos alunos no final de cada semestre
1) Frequência, pontualidade, interesse.
2) Compreensão teórica: leitura, discussão e análise de textos.
3) Prática clínica: desempenho nas entrevistas e na psicoterapia propriamente dita.
4) Participação, comunicação e relacionamento com a equipe de trabalho (colegas e
supervisora).
5) Apresentação e elaboração de trabalho no final do estágio
6. Funcionamento da Equipe
Horário de supervisão:
Quartas-feiras das 13:00 às 17:00 horas
Horário de Plantão:
Sextas-feiras das 08:00 às 10:00 horas
Horário do grupo de estudo:
A ser resolvido com os estagiários
7. Observação
Estas são apenas as diretrizes básicas que nortearão o trabalho. Acredito que com
o decorrer das supervisões devem surgir outras sugestões mais adequadas às
necessidades específicas do grupo de alunos.

