
EQUIPE SILVIA ABU-JAMRA ZORNIG 

1. Caracterização da equipe 

Partindo do pressuposto de que a adolescência, longe de se caracterizar apenas como um 

tempo cronológico de desenvolvimento, coloca o sujeito frente ao impasse de assumir o 

próprio sexo e de ter que realizar um trabalho de destituição dos pais idealizados da 

infância para poder crescer, o estágio tem como objetivo sensibilizar o estagiário para a 

singularidade desta clínica, onde o sintoma do púbere e do adolescente traz a marca 

simbólica dos pais, embora não se limite ao discurso parental. Neste sentido, pretende-

se desenvolver um trabalho clínico informado pela psicanálise, através do atendimento 

aos adolescentes e acompanhamento a suas famílias (quando necessário). Ao mesmo 

tempo, o estagiário pretende se constituir em um espaço de reflexão sobre a 

especificidade do atendimento institucional (tempo limitado pelo ano acadêmico, 

rotatividade de estagiários, setting, transferência institucional, tipo de população 

atendida) e as questões éticas daí decorrentes. 

1.1 Objetivo: 

Oferecer ao estagiário uma prática clínica supervisionada, propiciando a reflexão 

sobre a posição do psicoterapeuta e a construção de um estilo próprio.  

Critérios de Seleção: 

 

- Interesse pela clínica com adolescentes 

- Currículo e histórico escolar 

- Estar em análise pessoal 

- Familiaridade com conceitos básicos da Psicanálise 

 

1.2 Seleção 

A seleção dos estagiários será realizada através da análise do currículo e de 

entrevista individual. 

1.3 Atribuições do estagiário 

a) Fazer as entrevistas de plantão ou triagem 

b) Atendimento psicoterápico com a frequência de uma vez por semana, sendo de 45 

minutos o tempo de duração da sessão. 

c) Participação nas reuniões da equipe. O estagiário deverá trazer para a supervisão o 

relato escrito da entrevista ou sessão realizada com suas observações pessoais e 

impressões sobre a sessão. 

d) Leitura de textos relacionados ao trabalho desenvolvido. 

e) Elaboração de trabalho clínico no final de cada semestre sobre um dos casos 

atendidos. 

f) Participação dos eventos e reuniões organizados pelo S.P.A. 

1.4 Atribuições do Supervisor 

a) Discutir a prática clínica, medos e ansiedades do grupo e ressaltar alguns aspectos 

fundamentais da clínica com púberes e adolescentes através de dinâmica de grupo e 

dramatizações de situações clínicas específicas desta clínica 

b) Indicar bibliografia e discutir com o grupo os textos indicados 

c) Supervisionar o trabalho dos estagiários, desde as entrevistas de triagem e avaliação 

psicodiagnóstica, entrevistas de devolução para os pais, contrato de trabalho à 



psicoterapia do adolescente e acompanhamento dos pais 

d) Orientar na elaboração dos trabalhos a serem apresentados no final de cada semestre. 

2. Funcionamento da Equipe 

Horário de Supervisão: 

Segundas e quartas-feiras de 11:00 às 13:00 horas 

 

Horário de Plantão: 

Segundas-feiras de 13:00 às 16:00 horas 

O plantão deverá ser realizado por 3 membros da equipe que devem estar no SPA para 

atender aos clientes de primeira entrevista ou para atendimentos de plantão sem hora 

marcada. Tendo em vista a especificidade da clínica com púberes e adolescentes, as 

entrevistas iniciais serão realizadas dentro de um formato de avaliação psicodiagnóstica 

compreendendo entrevistas com os responsáveis, com o adolescente e com outros 

profissionais envolvidos no encaminhamento (escola, médico, fonoaudiólogo, etc) com 

o objetivo de delimitar o tipo de atendimento a ser desenvolvido. 

A equipe não trabalha com casos de psicose, drogadição ou distúrbios que necessitem 

um atendimento mais intensivo. 

 


