EQUIPE SANDRA SALOMÃO
1. Caracterização da equipe
Este estágio caracteriza-se como um atendimento psicoterápico institucional, à
população de baixa renda, e insere-se junto às atividades do SPA. O estágio mantém os
objetivos acadêmicos de estudo, pesquisa, articulação teórico-prática e uma atuação
reflexiva, crítica e ética, como as demais equipes do SPA.
1.1 - Objetivos
1.1.1 - Propiciar que estudantes de psicologia da PUC/Rio, matriculados no SPA,
possam aprofundar o conhecimento sobre os pressupostos teóricos, a metodologia e as
técnicas da Gestalt-Terapia.
1.1.2 - Acrescentar ao trabalho de articulação da teoria com a prática clínica, o
aprofundamento de cunho terapêutico/didático, oferecido nos laboratórios de enfoque
instrumental, que abordam os aspectos emocionais que surgem no atendimento à
clientela e/ou no relacionamento da equipe.
1.1.3 - Possibilitar ao grupo de estagiários uma vivência institucional do trabalho como
psicólogo, bem como o exercício de uma reflexão crítica sobre a práxis da psicoterapia
e a pertinência de um agir ético.
2. Clientela
Adolescentes com suas famílias/responsáveis, adultos e 3ª idade
3 - Funcionamento da equipe
Nº de estagiários – 4 alunos
3.1 - Definição das Funções
3.1.1 - Triagem
Tem como finalidade, a coleta de dados acerca do atendido e também informá-lo sobre
o SPA. Comunica-se o resultado da avaliação, que pode ser desde o encaminhamento
para terapia em nosso serviço como também a outros locais de atendimento.
3.1.2 - Atendimento ao cliente: um atendimento semanal por cliente. Será realizado em
co-terapia no caso de adolescentes e suas famílias.
3.1.3 - Supervisão
Duas reuniões semanais com objetivo de acompanhar o atendimento aos clientes e
propiciar a evolução do trabalho do estagiário. Estimula o funcionamento como equipe,
cria um espaço para a aprendizagem do modelo de atendimento concomitantemente
com o desenvolvimento da autonomia e estilo do estagiário. O supervisor sugere
bibliografia, orienta, acompanha e discute semanalmente as entrevistas de triagem, as
entrevistas iniciais e de desenvolvimento do trabalho. Percebe os aspectos teóricos,

técnicos e pessoais que devem ser desenvolvidos e cria um ambiente de interação,
reflexão crítica e respeito ético.
3.1.4 - Grupo de Estudos: textos selecionados previamente e/ou de acordo com a
necessidade da equipe. Acontece ao longo do estágio.
3.1.5 - Laboratório Instrumental: trabalho terapêutico que visa dar continente e elaborar
aspectos emocionais e conflitos que emergem na experiência do estágio. É realizado na
supervisão quando o caso exige o trabalho emocional do terapeuta para identificação e
ajuda em seus pontos cegos.
4. Seleção dos Estagiários
É realizada em grupo.
Os critérios são: Interesse pela atuação clínica.
Estar motivado a participar do processo que envolve estudo, disponibilidade para
crescimento pessoal e profissional, capacidade de interação grupai.
Ter realizado a disciplina Gestalt-Terapia ou Ciclo Vital
5. Horário de supervisão e plantão
3as e 5as feiras de 09:00 às 11:00 - Supervisão, Grupo de Estudo, Laboratório
Instrumental.
O horário de plantão é escolhido pelo aluno.
Os demais horários de estágio são de escolha do aluno e da disponibilidade da clientela
e do espaço físico.

