EQUIPE REGINA PONTES
1. Funcionamento
Local: SPA PUC-RJ
Horários de supervisão: segundas-feiras de 13:00 às 17:00 horas no SPA da PUC-Rio.
Os horários dos atendimentos podem ser fixados pelo estagiário contanto que haja
disponibilidade de sala, horário de funcionamento: de 07:00 às 17:00.
Clientela: população atendida pelo SPA da PUC
2. Caracterização da equipe
2.1 Atividades do estagiário
a) atender na abordagem de Psicoterapia Psicodinâmica Breve Integrada 2 pacientes
encaminhados no período.
b) articular a teoria da Psicoterapia psicodinâmica Breve Integrada com a vivência
prática dos casos atendidos.
c) entrar em contato com outros profissionais envolvidos no caso sempre que assim
mostrar-se necessário para o bom encaminhamento do trabalho interdisciplinar.
d) relatar as sessões em supervisão semanal, em grupo, quando poderá discutir sua
atividade como terapeuta.
e) pesquisar e discutir textos que forem recomendados na supervisão.
f) ao estagiário será exigido o registro das sessões de atendimento por meio de gravador
ou vídeo, salvo não concordância do cliente.
g) em todas as atividades acadêmicas será exigida a frequência de 75%, (atendimento
100%) assim como uma postura profissional e ética do estagiário em suas atividades
dentro da instituição.

2.2. Objetivos
a) treinar o futuro psicólogo em atividade interdisciplinar no atendimento de adultos em
Psicoterapia Psicodinâmica Integrativa individual.
b) torná-lo sensível às necessidades dos pacientes que procuram atendimento
psicoterápico, treinando-o em uma compreensão empática dentro do contexto social,
cultural e econômico que se apresenta, para adequada avaliação do potencial de
transformação e promoção da saúde emocional do atendido.

c) orientá-lo e familiarizá-lo com a crescente literatura em Psicoterapia Psicodinâmica
Breve e a variedade de recursos técnicos utilizados.
3. Seleção de estagiários
A equipe terá 4 participantes que serão selecionados a partir de:
- histórico escolar
- currículo
- considerações por escrito sobre um caso clínico que será apresentado no dia da
seleção. Estas considerações deverão conter uma hipótese diagnóstica e outra
psicodinâmica assim como uma ideia do que o estagiário consideraria relevante para a
atuação clínica.
- entrevista.
Será solicitado ainda que o estagiário esteja em processo psicoterápico pessoal.

