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Relatório Anual – Edição 6, Janeiro de 2010. 
 

EDITORIAL 

 

 

Muitas foram as conquistas alcançadas pelo Curso de Psicologia e pela Faccat durante o ano 
de 2009. Esse crescimento deu-se em diferentes aspectos. No tocante ao ensino, observamos a 
continuidade do ciclo de palestras e visitas técnicas, do oferecimento de monitorias e 
aconselhamentos curriculares, de estágio e de Trabalhos de Conclusão. Além disso, organizamos o I 
Encontro de Saúde mental do Vale do Paranhana e Região das Hortênsias e o II Encontro de 
Coordenadores dos Cursos de Psicologia do Rio Grande do Sul, colocando a IES em evidência no 
Estado. Também foram ampliados os espaços físicos do Centro de Serviços em Psicologia, 
possibilitando o crescimento e diversificação das atividades lá realizadas. Com o apoio da Direção-
Geral, realizamos a maior atualização já feita no acervo da biblioteca, impulsionando 
significativamente a qualidade e a quantidade de materiais oferecidos aos alunos do Curso de 
Psicologia. No que se refere às atividades de extensão, foram oferecidos sete cursos de extensão, 
além da implementação da Escola de Formação de Conselheiros Tutelares. Outra grande conquista 
foi alcançada na área ligada à investigação científica, com a implementação de novos grupos de 
pesquisa. Tais grupos tiveram marcante participação dos alunos do curso, o que resultou num 
acréscimo muito grande no número de trabalhos apresentados em congresso e salões de iniciação 
científica, assim como no desenvolvimento de ações de extensão junto à comunidade e melhorias na 
qualidade dos Trabalhos de Conclusão.  

Todas essas realizações são descritas neste relatório anual. Porém, acima de tudo, o 
principal objetivo alcançado este ano foi, sem dúvida, o crescimento significativo da participação de 
professores e acadêmicos nas decisões e no planejamento do Curso. Os exemplos maiores disso 
foram a criação do Núcleo Docente Estruturante e a construção do Projeto Pedagógico do Curso, 
fruto de mais de dois anos de reflexões, avaliações e sínteses quanto às diretrizes principais que 
orientam a formação de psicólogos na Faccat. Em razão destas conquistas, agradeço a equipe da 
Coordenação do Curso, aos professores, alunos e aos colegas da instituição por mais um ano de 
intenso e prazeroso trabalho!  

Prof. Jefferson Silva Krug 
Coordenador do Curso 
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corpo Docente 
 
 

Profª. Cármen Marilei Gomes, Bióloga (UFRGS), Mestre em Neurociências (UFGRS), Doutora 
em Neurociências (UFRGS), Pós-Doutora em Fisiologia (USP). 
 

Profª. Ceres Berger Faraco, Médica Veterinária (UFRGS), Mestre em Psicologia Social e da 
Personalidade (PUCRS), Doutora em Psicologia (PUCRS). 
 

Profª. Débora Staub Cano, Psicóloga (UNISC), Mestre em Psicologia (UFSC). 
 

Prof. Fernando Dewes, Psicólogo (PUCRS), Mestre em Psicologia (UNB), Doutor em Psicologia 
(PUCRS). 
 

Prof. Giovanni Pergher, Psicólogo (PUCRS), Mestre em Psicologia Social e da Personalidade 
(PUCRS). 
 

Prof. Jefferson Silva Krug, Psicólogo (PUCRS), Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS), 
Doutorando em Psicologia (UFRGS). 
 

Prof. José Luis Puga,  Psicólogo (PUCRS), Mestre em Psicologia Social e da Personalidade 
(PUCRS). 
 

Profª. Laíssa Eschiletti Prati, Psicóloga (UFRGS), Mestre em Psicologia Social e Institucional 
(UFRGS), Doutora em Psicologia (UFRGS). 
 

Profª. Luciane Piccoloto, Psicóloga (ULBRA), Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS). 
 

Profª. Maria Isabel Wendling, Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Social e da 
Personalidade (PUCRS). 
 

Profª. Mariana Gonçalves Boeckel, Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Social e da 
Personalidade (PUCRS), Doutoranda em Psicologia (PUCRS). 
 

Prof. Neri Maurício Piccoloto, Médico Psiquiatra (UFRGS), Mestre em Psicologia Clínica 
(PUCRS). 
 

Profª. Paula Grazziotin Silveira, Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Social e da 
Personalidade (PUCRS), Doutoranda em Psicologia (UFRGS). 
 

Profª. Silvia Dutra Pinheiro, Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS). 
 

Prof. Silvio Vasconcellos, Psicólogo (UNISINOS), Mestre em Ciências Criminais (PUCRS), 
Doutor em Psicologia (UFRGS). 
 

Profª. Simone Isabel Jung, Psicóloga (UNISINOS), Mestre em Psiquiatria (UFRGS), Doutoranda 
em Psiquiatria (UFRGS). 
 

Profª. Vanessa Beckenkamp Lopez, Psicóloga (PUCRS), Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS). 
 

Prof. Wilson Vieira Melo, Psicólogo (PUCRS), Mestre em Psicologia Clínica (PUCRS), 
Doutorando em Psicologia (UFRGS). 

 

ENSINO 
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Aulas Magnas 
 

“A prática do psicólogo na área esportiva”  
 

"A prática do psicólogo na área esportiva” foi o tema 
escolhido em consulta aos acadêmicos para a palestra ministrada na 
Aula Inaugural do Curso Psicologia no dia 3 de março, no auditório 
do campus da Faccat. O assunto foi apresentado pelos palestrantes 
Nara Schmidt de Lima (psicóloga na área de Psicologia do Esporte, 
especialista em Psicologia Social e Doutora em Psicologia) e Lucas 
Elias Rosito (psicólogo que atua na área da Psicologia do Esporte e 
do Exercício). 

Na atividade que abriu oficialmente o semestre letivo, os 
participantes forneceram maiores explicitações aos acadêmicos 
sobre este segmento de atuação profissional dos psicólogos. Na 
oportunidade, o acadêmico do Curso de Psicologia Gabriel Feiten 
contou sua experiência nas Paraolimpíadas de Pequim no ano 
passado, quando pode conviver de perto com profissionais de 
Psicologia do Esporte. 

 

“Ser (recém) psicólogo: vivências do período de 
inserção no mercado de trabalho” 

 

  A aula magna do segundo semestre do Curso de Psicologia 
da Faccat, realizada dia 22 de julho, abordou a inserção no mercado 
de trabalho. O encontro teve a participação de Nádia Marques 
(psicóloga e Mestre em Psicologia), de Jenny Moscovics (psicóloga e 
Doutora em Psicologia) e de Roberta Simon (psicóloga com atuação 
na área de Psicologia Organizacional), que falaram sobre suas 
atividades, desde o início de sua inserção no mercado de trabalho. 
  As dicas serviram de orientação para os novos acadêmicos, 
principalmente, com o objetivo de esclarecer sobre a profissão de 
psicólogo e sobre as atividades que exercerão depois de formados. 
Na mesma ocasião, o Núcleo de Integração dos Alunos de 
Psicologia (NIAP) apresentou sua nova diretoria, que passou a ter 
como presidente a aluna Roberta Salvador, sucessora de Jean Von 
Hohendorff na presidência do NIAP. 

 

ENSINO 
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Reuniões de Colegiado de Curso  
 

No sábado dia sete de março, ocorreu no campus a 
primeira reunião do Colegiado de Psicologia. No encontro, o 
Coordenador do Curso Prof. Jefferson Krug  salientou a 
implantação do NDE – Núcleo Docente Estruturante  que visa 
prioritariamente às adequações do Projeto Pedagógico do Curso. 
Além disso, os docentes do Núcleo Estruturante passaram a contar 
com quatro horas semanais para o desenvolvimento de pesquisas. 
Compondo o referido Núcleo estão os docentes Carmem Gomes, 
Silvia Pinheiro, Giovanni Pergher, Mariana Boeckel, Laíssa Prati, 
Ceres Faraco, Silvio Vasconcellos e Juliana Schoffen. Os integrantes 
do grupo conhecem a fundo o Projeto do Curso e são docentes com 
alta titulação (no mínimo 30% com doutorado e demais mestrado, 
em consonância com as exigências pontuadas pelo MEC no 
estabelecimento dos critérios de avaliação dos cursos).  

Outro aspecto referenciado no encontro disse respeito à reformulação gradual das ementas 
das disciplinas, que visa complementar os procedimentos de organização e padronização que 
vinham sendo adotados para composição dos elementos vinculados ao Curso e que foram 
concluídas no final do ano letivo. Já no dia quinze de dezembro a reunião abarcou tópicos como o 
planejamento de atividades para 2010, agenda de atividades (cursos de extensão, editais de 
pesquisa, congressos, Jornada do Cesep, Trabalhos de Conclusão, atividades de integração, entre 
outros) tendo como destaque a organização dos docentes que irão compor, junto com a 
Coordenação de Curso e o Núcleo de Integração dos Alunos, a comissão da Jornada Científica a se 
realizar no referido ano. Também foi apresentado e aprovado o novo Projeto Pedagógico do Curso 
de Psicologia, fruto de um intenso trabalho de todo o corpo docente e representantes discentes. 

Neste mesmo dia, foram apresentadas as propostas de disciplinas, corpo docente e 
planejamento curricular do novo cursos de especialização oferecido pela Faccat intitulado 
“Dependência Química e Promoção da Saúde”. Foram discutidas, ainda,  questões pedagógicas 
relacionadas a trabalhos acadêmicos, métodos avaliativos, supervisões e planos de ensino. 

Reuniões do Núcleo Docente Estruturante  
 

Mantendo a proposição de estruturação do Núcleo Docente do Curso de Psicologia, as 
reuniões do referido grupo transcorreram em três oportunidades ao longo de 2009. Em 21 de maio 
houve a primeira reunião, quando se debateu acerca da implementação do Núcleo Docente, sendo 
destacada a importância deste no debate e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso. Já no dia 
29 de agosto o Núcleo reuniu-se para tratar das alterações curriculares relativas às atualizações das 
ementas das disciplinas, tema também retomado na reunião de 19 de setembro. 

 

ENSINO 
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Visitas Técnicas 
 

“Exposição Corpo Humano: real e fascinante” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A professora Cármen Gomes organizou no dia 4 de abril uma visita técnica à mostra 

“Corpo Humano: real e fascinante. A exposição é composta de 26 corpos e 225 órgãos reais. 
Segundo a ministrante da disciplina de Neuroanatomia, a mostra apresenta corpos e órgãos de 
indivíduos acometidos de morte natural, que optaram por participar de um programa de doação de 
seus próprios corpos em benefício da ciência e da educação, realizado pela República Popular da 
China. Os corpos passam por uma técnica chamada “polimerização”, em que toda a àgua de todos 
os tecidos é substituída por uma borracha de silicone, possibilitando que, assim, eles se conservem 
intactos.  

 

“Hospital Psiquiátrico São Pedro” 
 

Como ocorre tradicionalmente todo o semestre letivo, a 
turma de Psicopatologia da Infância e da Adolescência realizou 
dentre as atividades componentes da disciplina, a visita técnica ao 
Hospital Psiquiátrico São Pedro. Na ocasião, os alunos tiveram a 
oportunidade de conhecer as dependências da Instituição, bem 
como acompanhar os aspectos relativos ao manejo dos pacientes 
atendidos no local. Os acadêmicos foram acompanhados da 
docente Simone Jung. 

ENSINO 
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Palestra  
 

 “Atuação sistêmica em demandas da comunidade” 
 
 Dia 27 de abril o médico pediatra, Especialista em violência 

doméstica contra crianças e adolescentes pela USP e terapeuta de 
família, Homero Farias Eschiletti proferiu a palestra “Atuação 
sistêmica em demandas da comunidade”. Na oportunidade 
também ocorreu a eleição do NIAP, gestão 2009-2011. 

Homero explanou sobre sua experiência interventiva junto 
a um grupo de homens de rua em um Posto de Saúde de um bairro 
carente da capital gaúcha. Segundo ele, o foco principal do trabalho 
é despertar nestes indivíduos a dignidade de um ser humano. 

Com a perspectiva “da rua para terapia”, na esperança de 
poder recuperá-los, conscientizando-os de que eles mesmos 
poderão mudar de vida, o trabalho se dá fazendo uso de recursos 
diversos: a família de origem é trabalhada através de genograma; 
tocam violão e cantam em algumas oportunidades; discutem 
histórias que inventam; festejam aniversários. Além disso, 
trabalham suas perdas (geralmente o que os leva para situação de 
rua); resgatam histórias vivenciadas, trabalhando aspectos de saúde 
e enfrentamento da readaptação (estabelecendo regras como: 
obrigatoriedade do banho diário, abstinência do álcool e/ou fumo; 
horários de chegada em casa e nos albergues). 

 
 

Atividades de Monitoria 
 

Com a perspectiva de contribuir com a formação integral do aluno nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão do curso de graduação, foram realizadas em 2009 monitorias para as 
disciplinas de Metodologia Científica, Redação de Projetos e Relatórios Científicos, Análise do 
Comportamento I e II e Psicopatologia da Infância e Adolescência. Também foram realizadas em 
2009 divulgações de editais de monitoria para as disciplinas de Estatística II e Redação Científica. 
Além de representarem uma excelente estratégia de auxílio a todos os acadêmicos do Curso nas 
disciplinas às quais estão matriculados, as atividades de monitoria buscam despertar o interesse 
dos alunos na atividade docente.  

ENSINO 
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  Reunião ABEP/SUL  
 

 “2º Encontro de Coordenadores dos Cursos de 
Psicologia do Rio Grande do Sul” 

 
  Em 7 de maio, nos períodos da manhã e tarde, o campus da 
Faccat abrigou o 2º Encontro de Coordenadores dos Cursos de 
Psicologia do Rio Grande do Sul. O objetivo da iniciativa foi o 
debate das principais temáticas relacionadas à formação em 
Psicologia, como diretrizes curriculares, estágios, perfil do futuro 
profissional de Psicologia, ênfases da graduação, papel das 
Clínicas-escola, entre outras questões pertinentes. 

O evento foi organizado pela Coordenação do Curso de 
Psicologia da Faccat, em parceria com a Associação Brasileira de 
Ensino de Psicologia e Conselho Regional de Psicologia do Rio 
Grande do Sul – ABEP/SUL. Participaram do encontro 
coordenadores e docentes de vários cursos de Psicologia do Rio 
Grande do Sul como PUCRS, UFSM, UNISC, UCPel, Unisinos, 
URCAMP, FSG, UFRGS, Cesuca, entre outros, além de 
representantes regionais e nacionais da ABEP e dos docentes do 
Curso de Psicologia da Faccat Mariana Boeckel, Silvia Pinheiro, 
Laíssa Prati, Carmen Gomes e Ceres Faraco. 
  O Coordenador do Curso de Psicologia da Faccat, prof. 
Jefferson Krug, destacou a importância da reunião, proporcionando 
a troca de experiências, compartilhamento de soluções, impressões 
e medidas adotadas; somando esforços para construção de novos 
horizontes no ensino de Psicologia. 

 

Enade 2009 
 

No dia 8 de novembro, os acadêmicos ingressantes e concluintes do Curso de Psicologia 
realizaram o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, que objetiva aferir o rendimento dos 
alunos dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos, suas habilidades e 
competências. O curso de Psicologia forneceu todo suporte necessário para organização dos alunos, 
tendo disponibilizado encontros preparatórias aos formandos durante o segundo semestre letivo e 
acompanhado-os no dia da prova. 

 

ENSINO 
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Encontro de Saúde Mental 
 

 “Encontro de Saúde Mental do Vale do Paranhana e 
Região das Hortênsias”  

   

A primeira edição do Encontro de Saúde Mental do Vale do 
Paranhana e Região das Hortênsias ocorreu na noite de 7 de maio, 
no auditório do campus. O evento, dirigido a representantes de 
Centros de Atenção Psicossocial, Secretarias Municipais de Saúde, 
entidades da região, acadêmicos e professores da Faccat, contou 
com a presença de cerca de 200 participantes.  

Na ocasião, a psicóloga Renata Brasil Araújo (Doutora em 
Psicologia, supervisora de dependência química e coordenadora da 
residência multiprofissional do Hospital Psiquiátrico São Pedro) 
proferiu palestra “Desafios no trabalho com dependência química: 
os doze trabalhos de Hércules”, onde relacionou os desafios do 
trabalho da dependência química no Sistema de Saúde. 

O encontro reuniu profissionais atuantes na atenção à 
saúde psíquica da população das regiões do entorno da Faccat, 
para discussão de ações desenvolvidas no trabalho relacionado ao 
tema da dependência química.  

 

Atualização dos Laboratórios 
 
Os laboratórios do Curso tiveram ampliação de seu acervo de materiais neste ano letivo de 

2009. Dentre os novos instrumentos adquiridos para o Laboratório de Avaliação Psicológica do 
Curso tivemos o IHS - Inventário de Habilidades Sociais (cadernos de aplicação, blocos de respostas 
e de apuração, crivos de correção), IFP - Inventário Fatorial de Personalidade (cadernos de 
aplicação, blocos de respostas e de apuração), G36 (Teste de Inteligência para Adultos) (Cadernos 
de aplicação, folhas de respostas, manuais e crivos), Zulliger (conjunto de lâminas para aplicação). 
Além destes, também foram adquiridos o Inventário de Habilidades Sociais para Adolescentes, 
Teste Palográfico, Teste H-T-P, Escala de Stress Infantil (ESI), Teste de Apercepção Temática 
Profissiogame e Manuais de avaliação da Técnica de Rorschach. 

Já nos laboratórios de Neuroanatomia e Neurofisiologia, o reforço no instrumental foi 
composto pela aquisição de peças e outros materiais que servirão como recursos didáticos a serem 
empregados nas disciplinas do Curso. 

ENSINO 
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Aconselhamentos 
 

“Aconselhamento Curricular” 
 
Cerca de 300 alunos  realizaram ao menos um encontro para aconselhamento curricular 

junto da Coordenação do Curso no ano de 2009, intensificando a prática que se destina a orientar os 
alunos para um adequado encadeamento das disciplinas de forma a realizar o melhor 
aproveitamento do Curso. A sistemática de aconselhamento também oportuniza que os acadêmicos 
tirem dúvidas acerca do funcionamento das disciplinas, estágios e demais elementos constantes na 
grade curricular. 

 

“Aconselhamento para Estágios e TCC” 
 
Ao longo dos semestres letivos de 2009 seguiram ocorrendo os aconselhamentos para duas 

modalidades de atividades desenvolvidas no Curso: Trabalhos de Conclusão e Estágios 
Curriculares. Quando se deparam com estas importantes etapas da graduação, os acadêmicos 
podem contar com o agendamento de horários com os docentes coordenadores das atividades para 
dirimir dúvidas e sistematizar a condução dos projetos subseqüentes na trajetória acadêmica, tanto 
com relação ao funcionamento e áreas de abrangência dentro da Psicologia, como conhecer mais a 
fundo os trâmites que envolvem tais ações vinculadas ao Curso. 

 
 “Reunião para os Trabalhos de Conclusão” 

 
Em 11 de novembro ocorreu a reunião geral com os alunos para comunicação da 

sistemática de funcionamento para 2010 e escolha dos orientadores. Na oportunidade, os 
acadêmicos do curso puderam conhecer as linhas de pesquisa dos docentes orientadores. 

 

Formatura da Segunda Turma de Psicólogos 
 

No dia dezoito de dezembro ocorreu a cerimônia de 
colação de grau da segunda turma de psicólogos (as) da Faccat. 
Durante todo o ano letivo, os formandos estiveram mobilizados em 
ações como: Cachorro Quente Psi, Brechó em comunidade carente 
da região, Festa dos 100 dias, Passeio no Campo e Churrasco com 
os docentes na Serra.  

ENSINO 
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Atualização do Acervo da Biblioteca 
 

Durante os últimos anos, o Curso de Psicologia vem 
adquirindo mensalmente livros indicados por professores e alunos 
para o desenvolvimento das disciplinas do nosso currículo. No 
entanto, observávamos que o acervo geral da biblioteca 
encontrava-se demasiadamente desatualizado ou dispunha de 
poucos exemplares do mesmo livro, impedindo que vários alunos 
retirassem materiais semelhantes ao mesmo tempo. 

Em vista desta avaliação feita pela Coordenação do Curso, 
todos os professores foram solicitados a indicar três livros para 
cada uma das disciplinas que lecionam. Os docentes preocuparam-
se em relacionar os principais materiais utilizados em sala de aula, 
levando em conta a atualização da bibliografia, sugerindo novas 
edições ou livros dos últimos três anos.  

Após esse levantamento, solicitou-se à Direção-Geral da Faccat a aquisição dos livros, e esta 
se mostrou sensibilizada com o pedido e prontamente providenciou reuniões com as diversas 
editoras para negociar a compra dos materiais com urgência.  

Sendo assim, desde o dia 1° de setembro, começamos a receber em nossa biblioteca as 
primeiras bibliografias indicadas pelos professores. Ao todo, foram adquiridos mais de 950 títulos e 
um total de aproximadamente 160 livros, tornando a biblioteca da Faccat adequada para um melhor 
aproveitamento das disciplinas do Curso. 

 
 

Trabalhos de Conclusão de Curso 
 

O ano letivo de 2009 foi novamente abrilhantado pelo excelente desempenho dos 
acadêmicos em seus trabalhos de conclusão de curso. Diversas foram as temáticas estudadas pelos 
alunos, com implementação de metodologias também variadas e bem delineadas, conferindo 
qualidade e relevância aos estudos desenvolvidos. Os trabalhos apresentados ao Curso de 
Psicologia neste ano letivo foram: 

ENSINO 
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1) Acad. Aline Hofmann Rodrigues – “A busca pelo crack na visão de usuários” 
2) Acad. Ana Caroline Sari Vieira  – “Ninho cheio: a perspectiva de pais e filhos” 
3) Acad. Anaelisa Buffon Reis – “Câncer infantil e as estratégias de enfrentamento frente ao 

diagnóstico” 
4) Acad. Bruna Angélica Benetti – “As perspectivas de construção da carreira profissional sob a 

percepção de profissionais de nível operacional do segmento da gastronomia da cidade de Porto 
Alegre – RS” 

5) Acad. Carine Bonalume Dall'Aqua – “A adoção tardia do ponto de vista do casal adotante” 
6) Acad. Caroline Dominguez Bogado – “Repercussão da terapia mediada por animais sobre o 

comportamento pró-social em criança institucionalizada: estudo de caso” 
7) Acad. Cláudia Francisca Teixeira Lausch – “Famílias de crianças abrigadas por medida de 

proteção: percepção dos pais a cerca da instituição” 
8) Acad. Daniela Manique da Silva – “Apego com animais e desenvolvimento de empatia em 

adolescentes” 
9) Acad. Elisabeth Hens Ribas – “O impacto da entrada do filho na escola especial na visão dos 

pais” 
10) Acad. Fernanda Ritter – “Abuso sexual contra crianças e adolescentes: um estudo dos casos 

notificados no município de Igrejinha/RS” 
11) Acad. Flávia Bolognesi  -  “O processo de recaída em indivíduos alcoolistas” 
12) Acad. Gislaine Nunes – “A sucessão em empresas familiares” 
13) Acad. Isabel Martini – “Importância do período da menopausa na vida das mulheres” 
14) Acad. Jean Von Hohendorff – “Habilidades sociais e adolescência: um estudo entre classes 

econômicas” 
15) Acad. Josinéia dos Santos de Lemos Vasconcellos – “Estudo da codependência nas mulheres de 

usuários de substâncias psicoativas ilícitas” 
16) Acad. Juliana Azambuja da Silva – “Estresse e enfermagem: estudo de caso” 
17) Acad. Juliana Carvalho Reis – “A percepção de adolescentes sobre a agressividade nas 

diferentes modalidades esportivas oferecidas pela escola” 
18) Acad. Juliana da Silva Carminatti – “Repercussão da prática de canto coral para o 

desenvolvimento de habilidades sociais” 
19) Acad. Karla Rafaela Haack – “Relacionamento@amoroso.com.br” 
20) Acad. Kenny Süedekum Geib – “Satisfação conjugal e sua interface com as habilidades sociais” 
21) Acad. Laura Ostrowski Fontoura – “Estudo comparativo dos índices de depressão e ansiedade 

entre adolescentes mães e adolescentes sem filhos” 
22) Acad. Luiza Carina Sohne – “O significado da família para casais que optam não ter filhos” 
23) Acad. Michele Fernanda Haack – “Caracterização dos praticantes de equoterapia do Centro 

Gaúcho de Equoterapia” 
24) Acad. Priscila Brutschin Pereira – “Ciclo de vida familiar: a transição para A parentalidade e as 

mudanças nas relações conjugais” 
25) Acad. Silvia Schein – “Sobrecarga familiar: cuidando de um membro com transtorno mental” 
26) Acad. Queli Pereira Faiffer – “Treinamento de habilidades sociais de conversação e desenvoltura 

social em trabalhadores de setor administrativo” 
27) Acad. Rossana Andriola Pereira – “A relação entre dependência de internet e habilidades sociais 

em universitários” 
28) Acad. Valério João Noswitz – “Depressão e esquemas desadaptativos em uma amostra de 

pacientes do Centro de Atenção Psicossocial” 
29) Acad. Vanessa dos Santos Cunha – “Aspectos transgeracionais da gravidez na adolescência na 

perspectiva de mães e filhas residentes nos municípios de Parobé e Taquara- RS” 
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Acompanhamento de Alunos Egressos 
 

“Formando do Curso Obtém 1ª Colocação em 
Seleção para Mestrado na UFRGS” 

 
O acadêmico Jean Von Hohendorff foi aprovado em 1° lugar no processo seletivo para o 

Curso de Mestrado em Psicologia do Desenvolvimento da Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul. Desde o início de sua graduação, Jean evidenciou extremo engajamento em atividades de 
pesquisa, monitoria, estágios extra-curriculares e extensão, tendo sido representante dos alunos a 
frente da presidência do NIAP – Núcleo de Integração dos Alunos de Psicologia. 
 

 

“Ex-Alunas do Curso Inauguram Clínica em Taquara” 
 
Egressas do Curso de Psicologia da Faccat inauguraram no dia 29 de abril de 2009, a Clínica 

Singular - Psicoterapias Cognitivo Comportamental, Sistêmica e Psicologia Organizacional, sediada em 

Taquara. A clínica é coordenada pelas psicólogas Daniela De Negri, Fabiana Bernardo, Sandra dos Santos, 

Sibele Schäfer e conta com a colaboração da acadêmica formanda de 2009 Gislaine Jardim Nunes. 
 

Aprimoramento Acadêmico 
 

“Coordenador do Curso Ingressa no Doutorado” 
 

Confirmando a política de formação continuada para o processo de aprimoramento do 
curso e das ações engendradas pelo corpo docente, o Coordenador do Curso de Psicologia, Prof. 
Jefferson Krug, obteve aprovação no processo seletivo para o Curso de Doutorado em Psicologia na 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul. O projeto a ser desenvolvido em seu Doutorado na UFRGS abordará a temática de avaliação 
psicológica, área da Psicologia sobre a qual o Coordenador do Curso leciona na Faccat desde 2005. 
 

“Coordenadora do Cesep é Selecionada em 1° lugar 
em Doutorado” 

 
A professora Mariana Boeckel foi aprovada em primeiro lugar na seleção do Curso de 

Doutorado em Psicologia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. A 
coordenadora do Cesep inicia seus quatro anos de estudos em março de 2010 e investigará em sua 
tese aspectos relacionados à Psicologia da Família. 
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“Professor do Curso Ganha Bolsa para Estudos nos 
Estados Unidos” 

 
O professor Wilson Melo foi agraciado com uma bolsa de estudos para realização de seu 

Doutorado nos Estados Unidos. O professor se ausentará no primeiro semestre de 2010 para a 
conclusão de seus estudos e retornará em 2010/2. 
 

“Assistente da Coordenação do Curso é Aprovada em 
Seleção para Mestrado” 

 
A psicóloga Alessandra Jacoby, assistente da Coordenação do Curso, foi aprovada na 

seleção para o Curso de Mestrado em Psicologia na Unisinos. Alessandra irá desenvolver sua 
dissertação sobre o tema do Assédio Moral em empresas. 
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Curso “Psicologia e Empresa” 
 

 
 No dia 28 de março, sábado, ocorreu o curso "Psicologia e 
Empresa: Teoria e Prática", ministrado pelo Prof. Ms. José Luis 
Puga, integrante da InDEEP (Instituto de Desenvolvimento de  
Empresas, Equipes e Pessoas) de Porto Alegre e professor do Curso 
de Psicologia da Faccat. O evento foi organizado pela Coordenação 
do Curso de Psicologia, juntamente com o NIAP, atendendo ao 
interesse dos alunos. O curso, que contou com a participação de 
graduandos de Psicologia e profissionais de diversas áreas, 
abordou temas como a amplitude de atuação e demandas atuais, 
conceitos fundamentais de Psicologia do Trabalho, Organizacional 
e Institucional, Empresas Familiares, papel do psicólogo em 
empresas, elaboração do diagnóstico, entre outros. 
 
 

 

 

Curso “Abordagem Centrada na Pessoa” 
 

  

 No sábado 25 de abril aconteceu o curso de extensão com 
ênfase na abordagem humanista, ministrado pela Psicóloga 
Cármen Lícia Linden, Pós-graduada em Psicossomática. No 
período da manhã, os tópicos abordados compreenderam uma 
breve introdução histórica da Abordagem Centrada na Pessoa, com 
explicitação dos conceitos fundamentais. No período da tarde, os 
participantes do curso puderam trocar impressões sobre a 
aplicabilidade da teoria vista no curso, quando a palestrante trouxe 
vivências de sua prática clínica de orientação na Abordagem 
Centrada na Pessoa. 
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Escola de Conselheiros Tutelares 
 

 

 O Curso de Psicologia e de Pedagogia da Faccat mais uma 
vez inovaram na implementação de medidas visando o 
desenvolvimento regional e promoção de saúde nas diferentes 
esferas da sociedade. No dia 6 de maio, foram iniciados os 
trabalhos vinculados a Escola de Formação para Conselheiros 
Tutelares e Operadores da Área da Infância e da Juventude, no 
campus da Instituição. A iniciativa, pioneira no âmbito nacional, é 
configurada por uma proposta que compreende 72 horas de 
atividades teóricas, acrescidas de 24 horas de prática-vivencial. Os 
encontros foram realizados às quartas-feiras até 22 de julho.  
 Alguns módulos tiveram participação dos professores do 
Curso de Psicologia como docentes. Foi o caso do módulo I, 
ministrado pelos professores Jefferson Krug, Laissa Prati e mariana 
Boeckel, que abrangeu a Dimensão Pessoal do Conselheiro e do 
Agente de Atendimento e discutiu as vivências pessoais do 
conselheiro, buscando alternativas para a solução de problemas do 
dia-a-dia de trabalho.  

 O módulo V, ministrado pela docente Laíssa Prati, teve como mote a Psicologia da Família 
em Situações de Risco e abordou o conceito de família, o ciclo vital familiar, além das diferentes 
configurações familiares. Alem disso, foram abordadas situações de risco para o ser humano 
(adições, violência, exploração sexual) e sua repercussão na família. Contamos, também, com a 
participação da docente Silvia Pinheiro, que ministrou o módulo relativo à Psicologia do 
Desenvolvimento. O último módulo da Escola de Formação foi ministrado pela Coordenadora do 
Cesep, Profa. Mariana Boeckel, centrando-se na temática da Promoção da Saúde e Intervenção 
Social-Comunitária.  

Na noite de 5 de agosto ocorreu a solenidade de conclusão dos participantes da Escola. 
Foram entregues 49 certificados aos concluintes do curso. A cerimônia foi acompanhada pelo 
presidente da Fundação Educacional Encosta Inferior do Nordeste, Sr. Nicolau da Silveira; pelo 
Diretor-Geral da Faccat, Prof. Delmar Backes; pelo Coordenador do Curso de Psicologia, Prof. 
Jefferson Krug; pela Coordenadora Regional dos Conselhos Tutelares, Sra. Solange Timm e pelo 
vereador de Parobé Sr. Cláudio da Silva, Coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da Criança 
e do Adolescente. 

Na avaliação do Coordenador do Curso de Psicologia, Prof. Jefferson Krug, a experiência 
permitiu o desenvolvimento de um trabalho que contribuirá para o aprimoramento da rede onde 
atuam os conselheiros tutelares da região. O objetivo da Escola de Formação foi a 
instrumentalização dos conselheiros e operadores da área da infância e da juventude para refletir 
sobre a sua prática, com aportes teóricos da Legislação, da Psicologia, da Pedagogia e áreas afins, 
para uma melhor atuação frente à atual realidade social. 
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Curso “Dependência Química” 
 

O Curso de Psicologia da Faccat promoveu, nos sábados 
dias 23 e 30 de maio, o curso de extensão na área de Dependência 
Química. Ministrado pela Drª Renata Brasil Araújo (Supervisora de 
Dependência Química do CEJBF e do Hospital Psiquiátrico São 
Pedro e Coordenadora da Residência Multiprofissional do Hospital 
Psiquiátrico São Pedro) e pela Profª. Ms. Maria da Graça Tanori de 
Castro (Psiquiatra, Terapeuta Cognitivo-Comportamental e 
Professora do Instituto Abuchaim), a atividade de extensão 
contemplou o aprofundamento de tópicos vistos no encontro de 
saúde mental. Dentre as questões trabalhadas, as palestrantes 
versaram sobre aspectos gerais da dependência química como:  
conceitos e diagnóstico; detalhando as especificidades de 
depressores, estimulantes e perturbadores do sistema nervoso 
central. Além disso, também foram vistos temas como craving,  
comorbidades psiquiátricas, tipos de tratamento, aspectos relativos 
aos familiares do dependente químico, tratamento 
psicofarmacológico, entrevista motivacional, terapia cognitivo-
comportamental, prevenção de recaída e redução de danos. 

Curso “Inclusão Escolar do Aluno Autista” 
 

 

  No dia 06 de junho ocorreu o curso de extensão sobre a 
inclusão escolar da criança autista, ministrado pela psicóloga 
Adriane Schein. A proposta do curso foi compreender e identificar 
as características da pessoa com síndrome de autismo, através das 
principais abordagens do tema na atualidade. Nesta oportunidade 
aconteceu um debate sobre as diferentes possibilidades de 
intervenção, tratamento e manejo dessas crianças e adolescentes. Os 
participantes foram convidados a refletir sobre os aspectos 
positivos e as resistências encontradas no processo de inclusão 
escolar desses alunos, a partir da avaliação e relatos de experiências 
pesquisadas até o momento pela ministrante da atividade. O curso 
reuniu profissionais e estudantes das áreas da Psicologia, 
Pedagogia e professores. Conforme abordado no encontro, para 
que o processo de inclusão escolar do aluno autista seja efetivo é 
necessário um esforço conjunto de profissionais de diferentes áreas. 
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Curso “Separação Conjugal e Filhos” 
 

 
Ministrado pela psicóloga Sueli Souza dos Santos (Mestre 

em Psicologia Social e Institucional, Doutora em Educação) ocorreu 
nos sábados 29 de agosto e 19 de setembro o curso de extensão 
“Separação dos pais: consequências nas relações sociais e na 
aprendizagem da criança – entendimento e intervenções na clínica e 
na escola”. Dentre os conteúdos trabalhados, foi abordado pela 
palestrante o papel da família no desenvolvimento dos filhos; a 
criança e sua interação social e escolar: momento de aprendizagem 
cognitiva e relacional; Separação dos pais e o inconsciente da 
criança: implicações; contar ou não contar? A relação com os novos 
parceiros dos pais; entendimentos e intervenções: possibilidades 
inter e multidisciplinares; escola, clínica, meio social. 

 

Curso “Avaliação de Jovens Infratores” 
 

  
Ocorreu nos dias 23 e 24 de outubro o curso “Avaliação psicológica de adolescentes em 

conflito com a lei: aspectos éticos, jurídicos e sociais” ministrado pelo prof. Dr. Silvio Vasconcellos, 
abordando a avaliação psicológica de jovens infratores. Na explanação do professor do Curso de 
Psicologia, mestre em Ciências Criminais, foi contemplada a questão das medidas sócio-educativas, 
além dos princípios orientadores destas ações. 

O curso contou com a presença da equipe da CASE (Comunidade de Atendimento 
Sócioeducativo) de Novo Hamburgo, além dos acadêmicos de Psicologia. Foram trabalhados 
aspectos sobre adolescência e criminalidade, além de tópicos sobre avaliação psicológica no 
contexto forense. 
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Curso “Psicoterapia Infantil” 
 

 

No dia 14 de novembro foi ministrado o curso de extensão 
que abordou o processo psicoterapêutico na infância. A atividade 
foi desenvolvida pelas profissionais Anie Stürme (Psicóloga, 
Diretora e Docente do IPSI - Instituto de Psicologia de Novo 
Hamburgo) e Valderez Timmen (Psicóloga, Docente do IPSI) que 
explanaram sobre aspectos significativos da técnica psicoterápica 
infantil de orientação psicanalítica. O curso contou com 
explanações acerca do aporte teórico e também com estudos de 
casos clínicos. Os participantes tiveram ainda a oportunidade 
de vivenciar atividades práticas, através de jogos lúdicos.  O curso 
centrou-se principalmente no significado do brincar e na 
compreensão das formas comunicativas próprias da infância, bem 
como os princípios da técnica lúdica. 

 

Orientação Profissional na Comunidade 
 

No sábado dia 24 de outubro, o Curso de Psicologia 
marcou presença em mais uma edição do Sábado Show, evento 
promovido pelo Grupo Sinos – Jornal NH. A cidade de Rolante 
sediou o evento, que contou com a participação de acadêmicos do 
curso no comando da atividade “Profissiogame”, um jogo sobre as 
profissões. 

Enquanto disputavam o game, os jovens tinham a 
oportunidade de tirar dúvidas sobre as diferentes profissões e 
etapas da vida profissional, além de especificidades do mundo do 
trabalho e da formação acadêmica, contemplados no jogo. 

Esta nova modalidade de ação figura uma intervenção 
lúdica e bastante interativa para orientação profissional dos jovens. 
Além das explanações dos acadêmicos do Curso, também propicia 
a interação entre os participantes, trocando impressões acerca do 
tema. 
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Palestra sobre Estresse 
 

Em 21 de novembro, as acadêmicas do Curso de Psicologia 
Aniéla Prezinwski e Mara Terezinha Dos Santos realizaram uma 
palestra sobre Estresse em Profissionais da Educação, na Escola 
Estadual de Ensino Fundamental Bernardo Lemke, localizada em 
Nova Hartz. Na explanação, as alunas foram acompanhadas pela 
docente do Curso e coordenadora do Grupo de Pesquisa 
Neurobiologia do Estresse, profª Carmen Marilei Gomes. 
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Consolidação dos Grupos de Pesquisa 
 

A partir da implantação do NDE em 2009, os docentes do Núcleo Estruturante passaram a 
dispor de quatro horas semanais para o desenvolvimento de pesquisas, que compilaram as 
temáticas norteadoras das investigações desenvolvidas através dos grupos supervisionados por 
estes professores. Dentre os grupos criados e estruturados neste ano letivo tivemos: Avaliação 
Psicológica: instrumentos e contextos, supervisionado pelo Coordenador do Curso, Prof. Ms. 
Jefferson Silva Krug; INTERHA - Estudos da Relação Humano-Animal, coordenado pela Profa. 
Doutora Ceres Faraco; o grupo Neurobiologia do Estresse ficou sob o comando da Profa. Doutora 
Carmen Marilei Gomes; a temática da Psicologia Jurídica será investigada no grupo do Prof. Doutor 
Sílvio Vasconcellos, enquanto que a área da Psicologia da Saúde passou a ser contemplada nos 
estudos desenvolvidos sob coordenação da docente Doutora Laíssa Prati, através do grupo 
Saúde.com. 

Iniciação Científica 
 

A produção científica dos alunos do Curso de Psicologia da Faccat em 2009 teve um grande 
crescimento em relação aos anos anteriores. Neste ano, vários trabalhos de alunos e professores 
foram aceitos para apresentação e publicação em diferentes eventos da área cientifica, como os 
abaixo relacionados: 

XXI Salão e XVIII Feira de Iniciação Científica UFRGS (Porto Alegre-RS) 
“Investigando a adolescência resiliente através da inserção ecológica” de Acad. Roberta 

Salvador Silva, Acad. Karla Rafaela Haack, Acad. Rosiane de Andrade, Acad. Natália Debarba, 
Acad. Sheila De Negri, Profa. Dra. Laissa Eschiletti Prati 

“Habilidades Sociais de homens e mulheres em situação de desemprego” de Acad. Kamêni 
Iung Rolim, Acad. Karla Rafaela Haack, Acad. Camila Roberta Lahm, Psic. Esp. Alessandra  
Rodrigues Jacoby, Prof. Me. Jefferson Silva Krug  

Feira de Iniciação Científica - Inovamundi Feevale (Novo Hamburgo-RS) 
“Mapeamento da Saúde Mental de Taquara: um estudo exploratório”, de Acad. Rossana 

Andriola Pereira, Acad. Silvia Schein, Profa. Dra. Laissa Eschiletti Prati 
“Autoestima em adolescentes: uma proposta de pesquisa/intervenção”, de Acad. Roberta 

Salvador Silva, Acad. Karla Rafaela Haack, Acad. Rosiane de Andrade, Acad. Natália Debarba, 
Acad. Sheila De Negri, Profa. Dra. Laissa Eschiletti Prati 

“Elaboração e validação de um software para avaliar a capacidade de identificar emoções 
expressas pela face”, de Acad. Rossana Andriola Pereira, Acad. Roberta Salvador Silva, Acad. Karla 
Rafaela Haack, Prof. Dr. Silvio José Lemos Vasconcellos 

“Características de habilidades sociais de pessoas em situação de desemprego de diferentes 
faixas etárias”, de Acad. Karla Rafaela Haack, Acad. Kamêni Iung Rolim, Acad. Camila Roberta 
Lahm, Psic. Esp. Alessandra Rodrigues Jacoby, Prof. Me. Jefferson Silva Krug 
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IV Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica (Campinas–SP) 
“Avaliação de Sintomas Depressivos através do Teste Bender Gestáltico: estudos 

preliminares”, de Prof. Me. Jefferson Silva Krug, Psic. Egressa Fabiana Santos Gediel Bernardo, 
Psic. Egressa Sandra Luiza dos Santos, Prof. Dra. Denise Ruschel Bandeira 

“Habilidades Sociais e Empregabilidade: estudo sobre dificuldades de colocação no 
mercado de trabalho”, de Prof. Me. Jefferson Silva Krug, Psic. Esp. Alessandra Rodrigues Jacoby, 
Acad. Karla Rafaela Haack, Acad. Kamêni Iung Rolim, Acad. Camila Roberta Lahm 

“Elaboração de um Software para Avaliar a Percepção das Emoções Básicas Expressas pela 
Face”, de Prof. Dr. Silvio José Lemos Vasconcellos, Atila Jungblut, Acad. Roberta Salvador 

“Ordem do Nascimento e Abertura à Experiência”, de Prof. Dr. Silvio José Lemos 
Vasconcellos, Vanusa Lílian Poganski, Rubia Calgarotto, Sidnei Branco, Denise Bernardi, Acad. 
Laura Ostrowski Fontoura, Acad. Vanessa Cunha, Priscilla Konazori, Cláudio Simon Hutz 

“Avaliação de Traços de Psicopatia: reações emocionais do avaliador à entrevista”, de Prof. 
Dr. Silvio José Lemos Vasconcellos, Rita Davoglio, Guinter Luring, Gabriel José Chittó Gauer, 
Jandyra Maria Guimarês Fachel 

 

Mostra de Iniciação Científica da Faccat 
 

No dia 6 de outubro ocorreu a VII Mostra de Iniciação 
Científica da Faccat, que contou com expressivo contingente de 
trabalhos do curso de Psicologia. Os alunos tiveram a 
oportunidade de trocar impressões acerca do que vem sendo 
desenvolvido em termos de pesquisa, análise e produção científica 
na graduação. Ao total, foram apresentados 12 comunicações orais 
e 17 pôsteres, ampliando significativamente a participação dos 
alunos do curso no evento. 

Dentre os pôsteres, tivemos as seguintes produções: “Vivências da Adolescência narradas 
através de um “blog”: Um método de acesso aos participantes do Projeto EBA”, “Previne aí”, “As 
perspectivas de construção da carreira profissional: um estudo de caso múltiplo sob a percepção de 
profissionais de nível operacional do segmento da gastronomia”, “Estresse e enfermagem: estudo 
de caso”, “Apego os animais e desenvolvimento de empatia em adolescentes”, “Tradução e 
validação de uma escala que avalia a interação humano-animal”, “Abuso sexual infantil: um estudo 
dos casos notificados no município de Igrejinha/RS”, “Conhecendo os adolescentes do projeto 
EBA”, “Interesses profissionais e maturidade para escolha da profissão de jovens do Vale do 
Paranhana”, “Estudo correlacional entre alexitimia e dependência química”, “Adolescentes em 
vulnerabilidade social e a temática “drogas”: resultados obtidos no projeto EBA”, “Adoção tardia: 
implicações psicológicas na criança institucionalizada”, “O processo de recaída em indivíduos 
alcoolistas”, “Repercussão da terapia mediada por animais sobre o isolamento social em criança 
institucionalizada: estudo de caso”, “O significado da família para casais que optam não ter filhos”, 
“Crime e Loucura no Rio Grande do Sul (1870-1925)” e “Avaliação de sintomas de estresse em 
crianças na idade escolar”. 
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Na modalidade de apresentação oral, os acadêmicos 

explanaram sobre trabalhos científicos empregando diferentes 
metodologias e demonstrando o enriquecimento conferido pela 
produção de conhecimento aliada à vivência prática e investigação 
do aporte trabalhados em sala de aula. Dentre as apresentações, 
tivemos: “Psicopatia e semi-imputabilidade sob o enfoque da 
neurociência cognitiva”, “Caracterização dos usuários do 
ambulatório de saúde mental de Taquara/RS”, “Com habilidades, 
mas sem emprego: reflexões acerca da empregabilidade”, “Terapia 
mediada por animais e saúde mental: um programa no centro de 
atenção psicossocial da infância e adolescência em Porto Alegre”, 
“Projeto Eba: inserção ecológica com grupo de adolescentes em 
vulnerabilidade social”, “Capacidade para identificar emoções 
expressas pela face: um estudo exploratório comparando homens e 
mulheres”, “Trabalhando a sexualidade dos adolescentes através 
das estratégias de intervenção do Projeto Eba”, “Estereótipos na 
adolescência: intervenção do Projeto Eba”, “Importância do 
período da menopausa na vida das mulheres”, “Estudo da 
codependência nas mulheres de usuários de substâncias 
psicoativas ilícitas”, www.relacionamento_amoroso.com.br/ 
uma_possibilidade“ e “Caracterização dos praticantes da 
equoterapia do centro gaúcho de equoterapia”. 
 

Publicações dos Grupos de Pesquisa 
 

A produção científica dos alunos do Curso de Psicologia da FACCAT tem extrapolado as 
fronteiras do Brasil. O artigo “Caracterização do Perfil Sócio-Demográfico de Gestantes 
Adolescentes: Revisão da Literatura Brasileira", resultante de um projeto incentivado pela Faccat 
através de um de seus editais de pesquisa no ano de 2007, foi aceito para compor o número 50 da 
Revista Psychologica, da Universidade de Coimbra (UC), Portugal. O estudo foi desenvolvido sob 
orientação da Profª Daniela Levandowski e tem como autores os acadêmicos Bruna Benetti, Laura 
Fontoura e Jean Von Hohendorff, além da docente do Curso, Profª Drª Laíssa Eschiletti Prati. 

O artigo Intervenção Comunitária com Grupo de Adolescentes: Relato de Experiência do 
Projeto EBA, desenvolvido pelas alunas Karla Rafaela Haack e Roberta Salvador Silva, sob 
orientação das docentes Laíssa Eschiletti Prati e Mariana Gonçalves Boeckel foi aceito pelo 
Interamerican Journal of Psychology (Revista Interamericana de Psicologia). Trata-se de um relato 
que apresenta a experiência de estágio no Centro de Serviços em Psicologia (CESEP), do Curso de 
Psicologia das Faculdades Integradas de Taquara (Faccat). 
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Nos mesmos moldes, as acadêmicas Camila Lahm, Fernanda Ritter, Laura Fontoura e Luíza 

Sohne, relataram a experiência do estágio profissionalizante junto ao Serviço-escola do Curso e sua 
interface com a consolidação do Projeto Pedagógico do mesmo. Orientadas pelos docentes Jefferson 
Krug e Mariana Boeckel, tiveram o artigo O papel do serviço-escola na consolidação do Projeto 
Pedagógico do Curso: relato e reflexões sobre estratégias adotadas para a formação aceito para o 
primeiro número da Revista Psicologia Ensino & Formação, da ABEP – Associação Brasileira de 
Ensino de Psicologia. 

O artigo Assédio Moral: uma guerra invisível no contexto empresarial, de autoria das 
graduandas Camila Lahm e Gislaine Jardim, acompanhadas pelas Psicólogas Alessandra Rodrigues 
Jacoby e Drª Denise Falcke será publicado na Revista Mal-estar e Subjetividade, da Universidade de 
Fortaleza. 

Por fim, destaca-se o artigo A Semi-Imputabilidade Sob o Enfoque da Neurociência 
Cognitiva publicado na Revista de Estudos Criminais. O referido trabalho foi desenvolvido junto ao 
grupo de pesquisa de Psicologia Jurídica e tem como autores o docente coordenador do grupo Prof. 
Dr. Silvio José Lemos Vasconcellos, as acadêmicas Roberta Salvador Silva, Rossana Andriola 
Pereira e Karla Rafaela Haack, contando também com a participação do psiquiatra e Dr. em 
Medicina e Ciências da Saúde Gabriel José Chittó Gauer. 

 
 

Produção Científica Docente 
 

“Artigos Publicados” 
Os docentes do Curso de Psicologia, dando notoriedade a seus estudos, publicaram 

diversos artigos científicos neste ano. A produção científica (artigos) de cada professor encontra-se 
relacionada abaixo:   

 
Profª. Ceres Berger Faraco 

• FARACO, Ceres Berger; PIZZINATO, A.; CSORDAS, M. C.; CALESSO MOREIRA, M; 
ZAVASCHI, M. L. S.; SANTOS, T.; OLIVEIA, V. L. S.; BOSCHETTI, F. L.; MENTI, L. M. 
Terapia mediada por animais e Saúde Mental: Um programa no Centro de Atenção 
Psicossocial da Infância e Adolescência em Porto Alegre. Saúde Coletiva (Barueri), 2009. 
(aceito para publicação) 

 
Profª. Débora Staub Cano 

• CANO, Débora Staub; GABARRA, L. M.; Moré, Carmen L. O. O.; CREPALDI, M. A. As 
transições familiares do divórcio ao recasamento no contexto brasileiro. Psicologia: 
Reflexão e Crítica (UFRGS), v. 22, p. 214-222, 2009. 
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Prof. Jefferson Silva Krug 

• BOECKEL, M. G.; KRUG, Jefferson Silva; LAHN, Camila Roberta; RITTER, Fernanda; 
FONTOURA, Laura Ostrowski; SOHNE, Luiza Carina. O papel do serviço-escola na 
consolidação do Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia: reflexões sobre estratégias 
adotadas para a formação. Psicologia: ensino e formação, 2009. 

 
Profª. Laíssa Eschiletti Prati  

• ESCHILETTI PRATI, Laíssa; PAULA COUTO, Maria Clara P. de; KOLLER, Sílvia Helena. 
Famílias em vulnerabilidade social: rastreamento de termos utilizados por terapeutas de 
família. Psicologia: Teoria e Pesquisa (UnB), v. 25, p. 402-408, 2009. 

• LEVANDOWSKY, D. C.; BENETTI, B.; FONTOURA, L. O.; VON HOHENDORFF, J.; 
ESCHILETTI PRATI, L. Caracterização do perfil sócio-demográfico de gestantes 
adolescentes: revisão da literatura brasileira (prelo). Psychologica (Coimbra), 2009. 

• VON HOHENDORFF, J. ; ESCHILETTI PRATI, L. Re-escolha profissional: relato de 
experiência de orientação profissional com estudantes do Curso Normal. Contextos 
Clínicos, 2009. 

• ESCHILETTI PRATI, Laíssa; KOLLER, Sílvia Helena. Relacionamento conjugal na 
construção da relação de coparentalidade: implicações clínicas na abordagem da psicologia 
positiva (prelo). Psicologia Clínica (PUCRJ. Impresso), 2009. 

• HAACK, Karla R.; SILVA, Roberta S.; ESCHILETTI PRATI, Laíssa; BOECKEL, Mariana. 
Intervenção Comunitária com grupo de adolescentes: relato de experiência do projeto EBA 
(prelo). Interamerican Journal of Psychology, 2009. 

 
Profª. Mariana Gonçalves Boeckel 

• HAACK, K. R.; SILVA, R. S.; PRATI, L. E.; BOECKEL, Mariana Gonçalves. Intervenção 
Comunitária com grupo de adolescentes: relato de experiência do projeto EBA. 
Interamerican Journal of Psychology, 2009. 

• ROLIM, Kameni Iung; BOECKEL, Mariana Gonçalves. Polícia Civil: Algumas reflexões 
sobre trabalho e Síndrome de Burnout. Aletheia (ULBRA), 2009. 

• BOECKEL, M. G.; KRUG, Jefferson Silva; LAHN, Camila Roberta; RITTER, Fernanda; 
FONTOURA, Laura Ostrowski; SOHNE, Luiza Carina. O papel do serviço-escola na 
consolidação do Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia: reflexões sobre estratégias 
adotadas para a formação. Psicologia: ensino e formação, 2009. 

 
Profª. Paula Grazziotin Silveira  

• Freitas, L. B. L.; SILVEIRA RAVA, P. G.; PIETA, M. A. M. O desenvolvimento do 
sentimento de gratidão: um estudo com crianças de 5 a 12 anos. Psicologia em Estudo, v. 4, 
p. 243-250, 2009. 

• SILVEIRA RAVA, P. G.; FREITAS, L. B. L.; PIETA, M. A. M. Um estudo sobre o 
desenvolvimento da gratidão na Infância. Interamerican Journal of Psychology, v. 43, 2009. 
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Prof. Silvio Vasconcellos  

• VASCONCELLOS, S. J. L. ; SILVA, R. S. ; PEREIRA, R. A. ; HAACK, K. R. ; GAUER, G. J. C. 
A semi-imputabilidade sob o enfoque da neurociência cognitiva. Revista de Estudos 
Criminais, v. 34, p. 57-67, 2009 

• VASCONCELLOS, Silvio José Lemos; JAEGER, Antonio; PARENTE, Maria Alice; HUTZ, 
Cláudio Simon. A Psicologia Evolucionista e os domínios da cognição social. Psicologia: 
Teoria e Pesquisa (UnB. Impresso), v. 25, p. 434-439, 2009. 

 
Prof. Wilson Vieira Melo  

•  MELO, Wilson Vieira; FAVA, D.C. A Psicologia sob um olhar evolucionista. Viver Mente e 
Cérebro Especial, v. 195, p. 70-73, 2009. 

• FAVA, D.C.; KRISTENSEN, C. H.; MELO, Wilson Vieira; BIZARRO, L. Construção de 
tarefa de Stroop Emocional para avaliação de viés atencional em mulheres com transtorno 
de ansiedade generalizada. Paidéia (USP. Ribeirao Preto. Impresso), v. 19, p. 159-165, 2009. 

• VON HOHENDORFF, J.; MELO, Wilson Vieira. Compreensão da morte e desenvolvimento 
humano: contribuições à psicologia hospitalar. Estudos e Pesquisas em Psicologia (UERJ. 
Impresso), v. 9, p. 480-492, 2009. 
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“Livros e Capítulos de Livros Publicados” 
Durante o ano de 2009, vários professores do Curso de Psicologia lançaram livros em 

diversos eventos científicos como congressos, mostras e feiras de livros. Abaixo segue a lista de 
publicações em formato de livro dos docentes neste ano:  
 
Profª. Ceres Berger Faraco  

• CAMPOS, Júlio; FARACO, Ceres Berger; SOUZA, Denise Martinez; ENCK, Eluza Nardino; 
LITVIN, Ester Malque; VASCONCELLOS, Nazur Aragonez. A maternidade no Século XXI: 
destino e vicissitudes. In: Febrapsi. (Org.). Reflexões Psicanalíticas 2009. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 2009, p. 199-212. 

 
Prof. Giovanni Pergher  

• PERGHER, G. K. ; OLIVEIRA, Rodrigo Grassi. Implicações Clínicas das Falsas Memórias. 
In: Lilian Milnitsky Stein. (Org.). Falsas Memórias: Fundamentos Científicos e suas 
Implicações Clínicas e Jurídicas. 1 ed. Porto Alegre: Artmed, 2009, v. 1, p. 219-230. 

• PERGHER, G. K. Falsas Memórias Autobiográficas. In: Lilian Milnitsky Stein. (Org.). Falsas 
Memórias: Fundamentos Científicos e suas Implicações Clínicas e Jurídicas. 1 ed. Porto 
Alegre: Artmed, 2009, v. 1, p. 95-109. 

• FEIX, L. F.; PERGHER, G. K. Memória em Julgamento: Técnicas de Entrevista para 
Minimizar as Falsas Memórias. In: Lilian Milnitsky Stein. (Org.). Falsas Memórias: 
Fundamentos Científicos e suas Implicações Clínicas e Jurídicas. 1 ed. Porto Alegre: 
Artmed, 2009, v. 1, p. 202-218. 

 
Prof. Jefferson Silva Krug  

• KRUG, Jefferson Silva; VERAS, Joana; MACEDO, Mônica Medeiros Kother. Os labirintos 
psíquicos da neurose obsessiva. In: Mônica Medeiros Kother Macedo. (Org.). Neurose: 
leituras psicanalíticas. 3 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009, v. 1, p. 209-235. 

• FALCÃO, Carolina Neumann de Barros; KRUG, Jefferson Silva; MACEDO, Mônica 
Medeiros Kother. O corpo como expressão do enigmático. In: Mônica Medeiros Kother 
Macedo. (Org.). Neurose, leituras psicanalíticas. 3 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2009, v. 1, 
p. 155-182. 

• FALCÃO, Carolina Neumann de Barros; KRUG, Jefferson Silva; MACEDO, Mônica 
Medeiros Kother. Do passado à atualidade: a psique pede passagem. In: Mônica Medeiros 
Kother Macedo. (Org.). Neurose: leituras psicanalíticas. 3 ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 
2009, v. , p. 29-59. 

• VASCONCELLOS, Silvio José Lemos; KRUG, Jefferson Silva; SILVA, Roberta Salvador. A 
avaliação psicológica na esfera do Direito Penal: para que serve e a quem serve?. In: Fayet 
Júnior, N. e Maya, F. M.. (Org.). Ciências Penais e Sociedade Complexa. Porto Alegre: Núria 
Fabris, 2009, v. 2. 
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Profª. Laíssa Eschiletti Prati  

• Eschiletti Prati, Laíssa. O término do tratamento nas diferentes clínicas em Psicologia: a 
visão sistêmica (prelo). In: PET Psicologia da UFRGS. (Org.). Fóruns de práticas 
terapêuticas. Porto Alegre: UFRGS, 2009. 

• Eschiletti Prati, Laíssa . Servizi di salute mentale: vincoli e (s)vincoli (prelo). In: Barbetta, 
Pietro; Erba, Gabriella. (Org.). Il Self e l'Ombra. Bergamo, Itália: Meltemi, 2009. 

 
Prof. Silvio Vasconcellos  

• VASCONCELLOS, S. J. L.; KRUG, J. S.; SILVA, R. S. A Avaliação Psicológica na Esfera do 
Direito Penal: Para que Serve e a Quem Serve?. In: Fayet Júnior, N. e Maya, F. M. (Org.). 
Ciências Penais e Sociedade Complexa (Vol. 2). Porto Alegre: Núria Fabris, 2009, v. 2, p. 
393-407. 

 
 

Editais FACCAT e FAPERGS 
 

 
  O ano de 2009 representou o reconhecimento da excelência dos projetos de 

pesquisa vinculados ao Curso de Psicologia. O projeto EBA – Encontro de Bate Papo com 
Adolescentes, coordenado pela docente Laíssa Prati, foi aprovado através do edital da Faccat e 
receberá incentivos para implementação em âmbito regional, como já ocorreu a partir da seleção do 
projeto como principal ação da Rede de Saúde do Município de Três Coroas, objetivando 
capacitação de multiplicadores através da composição do Manual para implementação e 
manutenção do projeto. Também o professor Silvio Vasconcellos obteve aprovação do projeto ¨ A 
percepção do conteúdo emocional presente em campanhas preventivas ao uso de drogas: 
comparando adolescentes com e sem tendências à psicopatia¨ através do edital da FAPERGS 
Recém-doutor, onde destaca-se a aquisição de diversos materiais que servirão também para estudos 
posteriores dos grupos de pesquisa do Curso. 
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Participação em Eventos 
 
Durante o ano de 2009, os docentes do Curso de Psicologia da Faccat buscaram 

aperfeiçoamento em eventos nacionais e internacionais, alguns contanto com apoio financeiro da 
Faccat, contribuindo para seu aperfeiçoamento e atualização. Abaixo são apresentados os eventos 
que contaram com a participação dos docentes do Curso em 2009:  
 
Profª. Ceres Berger Faraco,  

• 34th World Small Veterinary Association Congress.  
• I Encontro Internacional de Saúde Pública Veterinária e III Congresso Nacional de Saúde 

Pública Veterinária, Etologia e Saúde Mental Humana.  
• I Oficina Desafios do Programa de Proteção e Bem-Estar de Cães e Gatos da Cidade de São 

Paulo. 
• II Seminário de Capacitação Interna do Hosp. Vet Lorenzoni.Comportameto Animal. 
• Reunião Científica Contemporâneo Instituto de Psicanálise e Transdisciplinaridade. A 

maternidade: instinto e vicissitudes.  
• International Pet Meeting. Pets na terapia humana. 
• III Fórum sobre Controle de populações de cães e gatos do estado de São Paulo.  
• II Encontro da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia - ABEP-Sul. Discussão sobre as 

Diretrizes Curriculares para Cursos de Graduação em Psicologia.  
 

Prof. Giovanni Pergher  

• II Jornada WP - TCC para casos refratários: o que fazer quando não há o que fazer?  
 

Prof. Jefferson Silva Krug  

• I Congresso Brasileiro de Psicodinâmica e Clínica do Trabalho.  
• IV Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica, V Congresso da Associação Brasileira de 

Rorschach e Métodos Projetivos, XIV Conferência Internacional de Avaliação Psicológica: 
Formas e Contextos.O Teste Bender na Avaliação Maturacional e Projetiva.  

• II Encontro da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia - ABEP-Sul. Discussão sobre as 
Diretrizes Curriculares para Cursos de Graduação em Psicologia.  

• VII Encontro Nacional da ABEP - Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. 
• Fórum de Coordenadores dos Cursos de Psicologia.  
• Fórum Estadual do Ano da Psicoterapia. O ensino de psicoterapia nos cursos de graduação 

e de especialização.  
• II Jornada WP: TCC para casos refratários. 
• IV Congresso Multidisciplinar de Saúde Comunitária do Mercosul. 
 

Profª. Laíssa Eschiletti Prati  

• IV Congresso Multidisciplinar de Saúde Comunitária do Mercosul. 
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Profª. Maria Isabel Wendling  

• Seminário Aprendizagem e Qualificação das Pessoas com Deficiência.  
• XV Encontro de Terapia Familiar com Dra. Ester Shapiro.  

    

Profª. Mariana Gonçalves Boeckel  

• VII Encontro Nacional da ABEP - Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. 
• II Encontro da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia - ABEP-Sul. Discussão sobre as 

Diretrizes Curriculares para Cursos de Graduação em Psicologia.  
• IV Congresso Multidisciplinar de Saúde Comunitária do Mercosul. 

 
Profª. Sílvia Dutra Pinheiro  

• II Encontro da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia - ABEP-Sul. Discussão sobre as 
Diretrizes Curriculares para Cursos de Graduação em Psicologia.  

• IV Congresso Multidisciplinar de Saúde Comunitária do Mercosul. 
 

Prof. Silvio Vasconcellos  

• IV Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica, V Congresso da Associação Brasileira de 
Rorschach e Métodos Projetivos, XIV Conferência Internacional de Avaliação Psicológica: 
Formas e Contextos.O Teste Bender na Avaliação Maturacional e Projetiva.  

 
Profª. Vanessa Beckenkamp Lopez  

• XXII Congresso Brasileiro de Psicanálise.  
 
Prof. Wilson Vieira Melo  

• Experiential technichs in CBT with youth with Robert Friedberg.  
• Novas técnicas em TCC.  
• XX Jornada Paulo Guedes. Memória e Trauma.  

• II Jornada WP - TCC para casos refratários: O que fazer quando não há o que fazer?.    
        

    

Evento sobre Inclusão Social 
 

No domingo, 29 de março, a estagiária de Psicologia 
Camila Lahm participou, juntamente com a Psicóloga Maria Lúcia 
Yunes Vieira, de uma atividade organizada pelo CTG Passos dos 
Tropeiros, no município de Rolante. O tema do evento centrou-se 
na Inclusão Social, abarcando tanto aspectos relativos à inclusão 
escolar e social dos portadores de necessidades especiais, como a 
importância do respeito à diversidade cultural e social. 
Participaram da atividade as prendas, peões do CTG, familiares, 
membros da comunidade e representantes da Secretaria de 
Educação do município. 
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Jornada sobre TCC 
 

Nos dias 03 e 04 de abril de 2009, cerca de 30 alunos e ex-
alunos do Curso de Psicologia da Faccat participaram da II Jornada 
WP, evento realizado na capital no anfiteatro da Faculdade Federal 
de Ciências da Saúde de Porto Alegre. O encontro contou com a 
presença de Robert Friedberg, psicólogo americano, especialista em 
TCC Infantil, além de várias autoridades em TCC do Brasil.  

A Jornada teve a organização dos professores do Curso de 
Psicologia da Faccat Neri Piccoloto, Giovanni Pergher, Luciane 
Piccoloto e Wilson Melo, além da presença do Coordenador do 
Curso, Prof. Jefferson Krug. Os acadêmicos Jean Von Hohendorff e 
Kenny Geib, estagiários da Clínica WP, também estiveram 
presentes como organizadores do evento. Além deles, participaram 
como ouvintes os acadêmicos Roberta Salvador Silva, Rosiane de 
Andrade, Kelly Mattos, Natália Debarba, Valério Noswitz, Rossana 
Andriola, Jaqueline de Jesus, Isabel Martini, Marlene Busanello, 
Juliana Reis, Alexandre Port, André Strassburguer, Clauda Lausch, 
Rejane Roos, Michel Haack, Luzia Matte, Bruno Bortolini, Silvia 
Schein, Indiara Saldanha, Rejane Beltrão, Carine Dall’Aqua e Lílian 
Lerner. Também estiveram no evento as psicólogas Sandra Luiza 
dos Santos, Vanessa Marmitt e Carla Camila Lenhen, ex-alunas da 
Faccat, que mantém o espírito de constante atualização científica 
que herdaram durante a formação no curso. 

Os alunos tiveram auxílio da Faccat para o transporte, que 
foi organizado pelo NIAP – Núcleo de Integração dos Alunos de 
Psicologia.  

 
 

Evento sobre Luta Antimanicomial 
 

No dia 17 de maio ocorreu na cidade de Canela o Varal de Cultura e Arte pela Luta 
Antimanicomial. O evento foi alusivo à comemoração do dia Nacional da Luta Antimanicomial, 
comemorado no dia 18 de maio. Neste dia usuários, profissionais, gestores e a população canelense 
invadiram a praça para prestigiar e participar desta comemoração. O evento contou com a 
participação do Coral Só Elas, a banda Naftalina, o bonequeiro Nelson Hass, além dos “talentos 
locais” – os usuários, motivo de toda esta mobilização, que aproveitaram o espaço para cantar, tocar 
e mostrar os trabalhos produzidos nas Oficinas Terapêuticas. Cabe destacar também, a participação 
no evento das acadêmicas do Curso de Psicologia, Lurdes Dapper, Sara Lucena e Silvia Schein. 

 

APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO 
 



 33 

 

  
    

Simpósio de Psicologia Jurídica 
 

As acadêmicas Rejane Beltrão e Daniela Berz participaram, 
em Porto Alegre, do I Simpósio Sul-brasileiro de Psicologia Jurídica 
e I Encontro Sul-brasileiro de Serviço Social Jurídico e Redes de 
Saúde. Além delas, estiveram presentes a ex-aluna do Curso, 
psicóloga Vanessa Marmitt, e a acadêmica Roberta Salvador Silva, 
que apresentou trabalho em modalidade oral intitulado “Impasses 
entre a atribuição legal e a prática cotidiana do psicólogo em uma 
instituição prisional do Estado do Rio Grande do Sul”. Sua 
exposição teve como base a experiência obtida durante a realização 
de seu Estágio Básico I, sob orientação do Prof. Jefferson Krug. 

 

Encontro sobre Cidadania 
 

Aconteceu no dia 24 de junho o V Encontro de Cidadania, 
que reuniu cerca de 70 pessoas, entre pais e professores do Centro 
Sinodal De E. M. Dorothea Schafke. Foi realizado um painel com a 
participação de três profissionais que atuam na Comarca Judicial de 
Taquara: a Pretora e estudante de Psicologia Maria Inês Couto 
Terra, a psicóloga Carmem Lícia Couto Linden e a formanda em 
psicologia Ana Caroline Vieira. O painel abordou diversos aspectos 
do tema drogas, sempre relacionando com a realidade da região. A 
Maria Inês relatou uma ação impetrada pelo poder judiciário da 
cidade, de acompanhamento psicológico para os dependentes de 
drogas flagrados pela polícia e encaminhados para o Fórum. Este 
projeto , uma iniciativa da Pretora, é um projeto pioneiro na região 
e visa o bem da comunidade, uma vez que, ao ajudar a um usuário 
de drogas a abandonar o vício, além do ganho efetivo para ele, 
também ganha a sua família e a comunidade na qual ele está 
inserido. A psicóloga Carmem Lícia, que coordena o projeto, e a 
formanda em psicologia Ana Caroline Vieira, abordaram desde as 
características das diversas drogas encontradas na cidade e os seus 
efeitos, até as características do comportamento considerado 
“normal” para um adolescente.  
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Encontro Nacional da ABEP 
 

Durantes os dias 13, 14 e 15 agosto de 2009, na 
Universidade Paulista – Campus Paraíso, na cidade de São Paulo, 
ocorreu o VII Encontro Nacional da ABEP (Associação Brasileira 
de Ensino em Psicologia).  

O VII Encontro Nacional da ABEP teve como objetivo 
promover o diálogo entre professores, pesquisadores, estudantes, 
psicólogos e instituições de ensino no que tange às temáticas que 
estão na agenda da formação em Psicologia, subsidiando 
discussões, análises e proposições no campo do ensino, das 
políticas públicas e das questões de organização e interlocução 
entre as diferentes entidades que constituem a Psicologia 
brasileira. O evento contou com a participação de inúmeros 
professores e coordenadores de cursos de Psicologia de diversos 
estados do Brasil, possibilitando um intercâmbio bastante 
enriquecedor. 

A participação do Curso de Psicologia da Faccat neste evento colocou a instituição no 
cenário nacional, aspecto intensamente importante, tendo em vista as inovações que o curso 
propõe, assim como o momento atual de consolidação do curso. Diversos pontos fundamentais 
foram discutidos, assim como subsidiaram reflexões muito pertinentes para a solidificação do 
Projeto Pedagógico do Curso.  

No dia 13 de agosto foi realizado o Fórum de Coordenadores, momento no qual foram 
discutidas as atribuições dos coordenadores de curso, coordenadores de setores; assim como, dos 
integrantes do Núcleo Docente Estruturante e equipe docente como um todo. Em seguida, 
participamos da conferência “Percursos da Psicologia brasileira na Ciência e na Profissão”. 

No dia 14 de agosto, o prof. Jefferson Krug participou da conferência “Caminhos da Pós-
Graduação e Interações com os Cursos de Graduação na perspectiva da Associação Nacional de 
Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia” e do colóquio “ENADE 2006 rumo a 2009”, objetivando 
discutir ferramentas adequadas para as demandas atuais do Inep/Ministério da Educação. Já a 
profa. Mariana Boeckel participou das conferências intituladas “Psicologia, Compromisso Social e 
Comunicação:quais tarefas cabem à formação?” e “Direitos Humanos no Ensino nos Cursos 
Superiores de Psicologia” com o intuito de refletir sobre as disciplinas que ministra, assim como os 
compromissos sociais do Cesep. Neste mesmo dia, no período da tarde, os professores Mariana e 
Jefferson compuseram a mesa redonda intitulada “Práticas e Reflexões de (auto)formação dos 
psicólogos”, apresentando o trabalho “O papel do Serviço-escola na consolidação do Projeto 
Pedagógico do curso de Psicologia: reflexões sobre estratégias adotadas para a formação”. A 
presente mesa redonda, também, estava composta pelo coordenador do curso de Psicologia do IPA 
Metodista (Poa), pela coordenadora do curso de Psicologia da Universidade Católica de Pelotas e 
pela coordenadora da Universidade Federal da Santa Maria.  

APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO 
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O intuito dessa articulação entre diferentes instituições de ensino do Rio Grande do Sul foi 

suscitar reflexões sobre as responsabilidades dos cursos de graduação na formação dos psicólogos, 
principalmente em relação às habilidades e competências que os Projetos Pedagógicos dos Cursos 
propõem. No dia 15 de agosto, professores Jefferson e Mariana participaram das conferências 
“Compromisso social da Psicologia e a realidade da América Latina” e “SINAES: mudanças 
recentes”, assim como, do colóquio “Serviço-escola”, sempre objetivando refletir e encontrar novas 
estratégias para a formação teórico-prática sólida e contextualizada.  

Percebe-se que a participação nesse evento foi uma grande oportunidade para divulgar 
estudos e práticas profissionalizantes, fortalecer os vínculos entre instituições de ensino e 
instituições representantes da profissão. Ademais, foi possível identificar o quanto o curso de 
Psicologia da Faccat está consonante às Diretrizes Nacionais e demandas atuais para o Ensino e 
formação em Psicologia na realidade brasileira. 

 
 

Fórum Estadual do Ano da Psicoterapia 
 

Um rico processo de reflexão e debate por parte da 
categoria marcou o Fórum Estadual do Ano da Psicoterapia, 
realizado dia 22/08, no auditório do Coral Power Hotel. O espaço 
ficou lotado por participantes de Porto Alegre e pelas delegações 
do CRPRS vindas de Caxias do Sul, Pelotas e Santa Maria, 
especialmente para o encontro. Um dos painéis do dia abordou os 
“Parâmetros técnicos e éticos mínimos para a formação na 
graduação e na formação especializada e para o exercício da 
psicoterapia pelos psicólogos”. A mesa teve a participação do 
Coordenador do Curso,  psicólogo e psicoterapeuta Jefferson Silva 
Krug, e da psicóloga, terapeuta psicodramatista e coordenadora da 
ABEP Sul, Algaides de Marco Rodrigues. 

APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO 
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Congresso de Saúde Comunitária 
 

Entre os dias 28 e 30 de outubro, o curso de Psicologia da 
Faccat, através de seus alunos e docentes esteve representado no 4º 
Congresso Multidisciplinar de Saúde Comunitária do Mercosul, 
em Gramado. O evento, voltado para profissionais da área da 
Saúde, ciências Humanas e Sociais, além de instituições 
comunitárias ligadas a saúde, oportunizou também o intercâmbio 
entre estudantes do Paraguai, Uruguai, Argentina e Brasil. 

Nas trocas de impressões e apresentações de intervenções 
na área, os participantes puderam apreciar o que tem sido feito e 
estudado em termos de estratégias, metodologias, enfoques e 
políticas públicas no âmbito da Saúde Comunitária. Também a 
questão do meio ambiente e multidisciplinariedade foram 
pontuadas entre as temáticas trazidas pelos atores sociais presentes 
no programa do evento. 

Além de o curso ter sido representado por um número 
bastante expressivo de alunos participantes da programação do 
Congresso, os acadêmicos em estágio profissional realizaram 
apresentações de altíssimo nível nas comunicações orais e pôsteres. 
Entre as apresentações orais, os estagiários do Cesep explanaram 
sobre suas experiências no estágio Social-Comunitário, que ocorre 
junto à comunidade regional, contemplando projetos realizados 
em escolas da rede estadual e municipal: “EBA – Encontro de bate-
papo com adolescentes” (grupos para trabalho com temas como 
sexualidade, drogas e família) que teve sua terceira edição em 
2009; Projeto “Mais Feliz” (ações para melhorias na relação 
professor-aluno), iniciado pelos acadêmicos em estágio 
profissional em 2009. 

Também foram apresentados os projetos “Espaço SER – sala de encontros e reencontros” 
(grupo de convivência com meninas abrigadas), realizado em uma instituição de acolhida a 
menores em situação de vulnerabilidade neste ano e “(Re)criando” (acompanhamento pós adoção), 
desenvolvido junto ao Fórum de Igrejinha, também em 2009. 

Ao todo, foram apresentados nove trabalhos, a seguir intitulados: “O Papel do Serviço-
Escola na Consolidação do Projeto Pedagógico do Curso: relato e reflexões sobre estratégias 
adotadas para a formação em psicologia”, “Projeto EBA: intervenção comunitária com grupo de 
adolescentes em vulnerabilidade social”, “Acompanhamento Terapêutico: reconstruindo laços 
sociais”, “Sobrecarga Familiar: cuidando de um membro com transtorno mental”, “Mapeamento da 
saúde mental de um municipio do Vale do Paranhana/RS”, “As relações interpessoais em famílias 
adotivas: um relato de Experiência com um grupo de pais”, “Intervenção social comunitária em um 
abrigo para meninas” e “Comunidade On-Line: a virtualização dos relacionamentos amorosos” 
 

APRIMORAMENTO E CAPACITAÇÃO 
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Recepção aos calouros 
 

Na quinta-feira dia vinte e seis de fevereiro ocorreu o Trote 
dos calouros do primeiro semestre de Psicologia em 2009. Na 
oportunidade, a equipe do NIAP acompanhou o Coordenador Prof. 
Jefferson Krug e a Profª Silvia Pinheiro na visita à turma e juntos 
procederam a apresentação do Curso, ressaltando aspectos como 
grade curricular, sistemática de avaliação, atividades de extensão, 
integração e formação, além de esclarecer algumas questões de 
ordem prática como localização e funcionamento dos setores que 
compõem a Instituição. Após a explanação, ficou acordado com os 
alunos ingressantes que deveriam trazer um kit de material escolar 
para ser doado a uma instituição escolar eleita por eles. 

No segundo semestre letivo de 2009 o trote privilegiou o 
recolhimento de kits escolares, que foram doados para um 
educandário da Rede Pública da Região de abrangência da Faccat. 

 

 

Professores na Cozinha 
 

No dia 31 de maio, ocorreu na Sede dos Motoristas de 
Taquara a IV Edição do Professores na Cozinha - edição Churras 
Psi, tradicional promoção do Núcleo de Integração dos Alunos - 
NIAP em parceria com a Coordenação do Curso de Psicologia. A 
edição deste ano, com decoração, cardápio e grupo de cantores 
tradicionalistas, reuniu cerca de duzentas pessoas, entre 
comunidade acadêmica, familiares e demais participantes. Os 
acadêmicos foram surpreendidos pela animada homenagem dos 
professores Jefferson Krug, Laíssa Prati, Silvia Pinheiro e Vanessa 
Lopez, que apresentaram algumas canções que vinham ensaiando 
em absoluto sigilo. Houve sorteio de brindes, arrecadados entre os 
diversos apoiadores da região, além de uma belíssima apresentação 
da Invernada Adulta do CTG Sangue Nativo de Parobé, que 
divertiu e integrou ainda mais os presentes. 

 

AÇÕES DE INTEGRAÇÃO 
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Conexão Faccat 
 

Nos dias 27 e 29 de outubro ocorreu no campus das 
Faculdades Integradas de Taquara mais uma edição do evento 
Conexão Faccat, que teve a participação de diversos alunos de 
ensino médio das escolas das redes pública e privada da região do 
Vale do Paranhana. 

Vários jovens estiveram visitando o estande do Curso de 
Psicologia, tirando suas dúvidas sobre a estrutura e funcionamento 
do Curso, além de curiosidades sobre a prática do psicólogo e as 
possibilidades de inserção na região. Além disso, os adolescentes 
tiveram a oportunidade de participar de algumas partidas do jogo 
utilizado como recurso para orientação profissional 
(Profissiogame), concorrendo à camisetas do Curso de Psicologia. 

 

AÇÕES DE INTEGRAÇÃO 
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Relatório Anual – Edição 6, Janeiro de 2010. 
 

                  EDITORIAL 

 
Em 2009 o Centro de Serviços em Psicologia (Cesep) 

completou seu segundo ano de funcionamento. Foi um ano muito 
importante, consolidamos o trabalho iniciado no dia 27 de 
novembro de 2007, ampliamos as possibilidades interventivas da 
Psicologia, nos aproximamos ainda mais da comunidade de 
Taquara e do Vale do Paranhana.  

Desde o início do ano as práticas em Psicologia 
Comunitária se fizerem presentes de forma proeminente. Foram 
três importantes projetos desenvolvidos e orientados para 
diferentes comunidades: em uma escola em bairro vulnerável 
sócio-economicamente (“Projeto Mais Feliz” – encontros 
orientados às crianças de 3º. e 4º. ano do ensino fundamental), em 
um abrigo municipal (“Projeto Espaço SER – Sala de Encontros e 
Reencontros” – encontros orientados às meninas abrigadas) e em 
instalações da prefeitura (“Projeto (Re)Criando – encontros 
orientados a pais adotivos). 

O aprimoramento do Projeto Pedagógico do Curso de Psicologia no decorrer do ano de 
2009, assim como as diversas reflexões e diálogos com outros coordenadores de cursos de 
Psicologia e com a Associação Brasileira para Ensino em Psicologia (ABEP), consolidaram, ainda 
mais, as estratégias adotadas pelo Serviço-Escola para a sólida formação em Psicologia. A realidade 
de nosso país evidencia a necessidade da formação de psicólogos(as) orientados para as demandas 
comunitárias, profissionais que possam trabalhar juntos às necessidades da comunidade. A equipe 
do Cesep vem se preocupando em atender esse princípio. 

 Além disso, a participação do Cesep em diversos eventos científicos fortaleceu de forma 
mais intensa as atividades desenvolvidas desde sua inauguração. 

Desejamos que em 2010 o Cesep prossiga como referência em Psicologia para a 
comunidade em situação de vulnerabilidade, assim como para os alunos do curso de Psicologia. 

 
Feliz novo ano a todos!  

Mariana Boeckel e equipe  
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Projeto “Mais Feliz” - CIEP 
 

O Projeto Mais Feliz foi realizado junto à Escola Estadual de Ensino Médio Willybaldo B. 
Samrsla – CIEP, no município de Taquara, no período letivo de 2009, onde foram desenvolvidas 
intervenções voltadas à promoção de saúde e com vistas a atenuar repercussões negativas 
resultantes de problemáticas já presentes no contexto escolar. Os encontros compreenderam o 
emprego de dinâmicas de grupo variadas destinadas a fornecer um suporte lúdico/terapêutico 
para novos modos de comunicação e novas estratégias relacionais entre professores e alunos, bem 
como instigar a descoberta de novas habilidades e de outros modos de expressar sentimentos. 

 

 Projeto “Espaço SER –              
Sala de Encontros e Reencontros” 

 
A instituição em que foi realizado o projeto “Espaço Ser” situa-se na região do Vale do 

Paranhana, e abriga apenas meninas, entre 3 e 18 anos, retiradas de sua família em decorrência de 
demandas judiciais. A intervenção foi realizada de fevereiro a dezembro de 2009, na modalidade 
grupal. Objetivou-se criar um espaço para fortalecimento de vínculos, assim como para 
fortalecimento da confiança entre as meninas. Além disso, trabalharam-se temáticas referentes à 
violência através de estratégias lúdicas.  
 

 Projeto “(Re)Criando -                      
O processo Pós-Adoção”. 

 
O projeto (Re) Criando destinou-se a pais adotivos e realizado ao longo do ano de 2009 em 

espaços da prefeitura de Igrejinha. Foram realizados encontros na modalidade grupal, com casais 
de pais que já haviam adotado, objetivando conhecer quais eram as principais dúvidas que 
envolviam àqueles que passaram por um processo de adoção; assim, como, oferecer um espaço 
para troca de experiências. Ao final da segunda etapa do projeto, está sendo elaborada uma 
Cartilha trabalhando pontos discutidos anteriormente, tais como a revelação da adoção para a 
criança, conhecimento e explicações sobre a família biológica da criança, o preconceito das outras 
pessoas em relação à adoção e aos adotados e sobre as semelhanças entre filhos biológicos e 
adotivos.  

 

Evento na comunidade 

 
Em março, a estagiária do Cesep, Camila Lahm, juntamente com a Psicóloga Maria Lúcia 

Yunes Vieira ministrou a palestra sobre Inclusão Social no evento organizado pelo CTG Passos dos 
Tropeiros, no município de Rolante. 

AÇÕES 
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Levantamento Atividades de Psicologia Clínica 

 
A seguir apresentamos o levantamento das atividades desenvolvidas em Psicologia Clínica 

ao longo do ano de 2009. Vale ressaltar que todos os atendimentos descritos a seguir foram 
realizados nas instalações do Cesep. 

 
Tabela 1. Atendimentos Clínicos 
Modalidade Atendimento Clínico Percentual 

Criança – sexo feminino 7,45% 
Criança – sexo masculino 25,53% 

Adolescente – sexo feminino 13,83% 
Adolescente –sexo masculino 8,51% 

Adulto – sexo feminino 36,17% 
Adulto – sexo masculino 8,51% 

Número total de atendimentos clínicos 574 

 
Podemos perceber que, ao longo do ano de 2009, houve maior demanda para psicoterapia 

orientada aos adultos do sexo feminino, seguindo de crianças do sexo masculino. De acordo com a 
literatura científica, sabe-se que o público que prevalece na busca por psicoterapia ainda é o 
feminino, e que, entre crianças, os meninos são os mais encaminhados para atendimento 
psicológico. Os achados no Cesep corroboram com outros dados científicos sobre o tema. 

 
 

AÇÕES 
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II Jornada WP 

 
 Em abril, estagiários do Cesep prestigiaram a II Jornada WP, em Porto Alegre, com intuito 
de aperfeiçoar os conhecimentos na abordagem Cognitivo-Comportamental. 

 

 
Workshop Internacional 

 
Em maio, a Dra. Leslie Sokol (Diretora do Beck Institute, EUA) esteve ministrando 

workshop “Terapia Cognitiva para os Transtornos de Personalidade”, Rossana Andriola, bolsista 
do Cesep, participou representando o Centro de Serviços e transmitiu os tópicos apreciados no 
evento durante o Seminário Teórico do Cesep. 

 
Atividades promovidas pelo Curso de 

Psicologia  
 

 
Os estagiários do Cesep participaram das atividades “Atuação Sistêmica em demandas da 

comunidade”, “Ser (recém) psicólogo: vivências do período de inserção no mercado de trabalho”, 
“Mostra Científica da Faccat”, “Intervalo Psi”, “Curso Dependência Química”, “Avaliação 
Psicológica de Adolescentes em conflito com a Lei: aspectos éticos, jurídicos e sociais”, “1° Encontro 
de Saúde Mental do Vale do Paranhana e Região das Hortênsias – Desafios do trabalho com 
dependência química”, “Curso Psicologia e Empresa: teoria e prática”, buscando prestigiar as 
ótimas oportunidades de aperfeiçoamento proporcionadas pela coordenação da Psicologia da 
FACCAT. 

 
I Mostra de estágios da Psicologia 

 
 
Os estagiários dos estágios Profissional I e II e Básicos I e II estiveram representando o 

Cesep na I Mostra de Estágio do Curso. Foi um importante momento para divulgação das 
atividades e oportunidades de estágio no Cesep. 

 

EVENTOS 
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II Encontro da ABEP SUL 
 

 
Mariana G. Boeckel, coordenadora do Cesep, e o coordenador do Curso de Psicologia, prof. 

Jefferson Krug, participaram do II Encontro da ABEP ocorrido no campus da Faccat, no dia 07 de 
maio de 2009. Estiveram presentes diversos coordenadores de Cursos de Psicologia do Rio Grande 
do Sul. O evento propiciou a discussão acerca das novas diretrizes curriculares, assim como 
oportunizou a troca de experiências. 

 
VII Encontro Nacional da ABEP 

 
A coordenadora do Cesep, profa. Mariana G. Boeckel, e o 

prof. Jefferson Krug, coordenador do Curso de Psicologia 
participaram do VII Encontro Nacional da ABEP, ocorrido em São 
Paulo nos dias 13, 14 e 15 agosto de 2009, na Universidade Paulista 
– Campus Paraíso, na cidade de São Paulo. 

Neste encontro, os professores Mariana e Jefferson 
compuseram a mesa redonda intitulada “Práticas e Reflexões de 
(auto)formação dos psicólogos”, apresentando o trabalho “O papel 
do Serviço-escola na consolidação do Projeto Pedagógico do curso 
de Psicologia: reflexões sobre estratégias adotadas para a 
formação”. O encontro serviu para dialogar com outras instituições 
de ensino e também para fortalecer as iniciativas do Curso de 
Psicologia da Faccat e do Cesep. 

 
 

4º. Congresso Multidisciplinar Saúde 
Comunitária do Mercosul 
 

 
Nos dias 28, 29 e 30 de outubro, em Gramado, a equipe do 

Centro de Serviços em Psicologia participou do 4º. Congresso 
Multidisciplinar de Saúde Comunitária do Mercosul. A 
coordenadora do Centro, Mariana Boeckel, integrou a Comissão 
Científica Internacional, ademais, coordenou a conferência “A 
percepção de risco e seu impacto no comportamento”, ministrada 
pela Dra. Maria Lily Maric (Universidad Mayor de San Andrés - La 
Paz - Bolívia). Ocorreu também o lançamento do livro “Enfoques  

EVENTOS 
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Conceptuales en Psicología Comunitaria”, no qual profa Mariana 
Boeckel é coautora de dois capítulos. 

 
 Todos os estagiários do Cesep apresentaram os trabalhos 

desenvolvidos na comunidade, sendo eles: 
 
- “Intervenção Social Comunitária em um abrigo para 

meninas”. Autores: Juliana da Silva Carminatti; Tânia Bergold; 
Laíssa Eschiletti Prati; Mariana G. Boeckel. 

 
- “As Relações Interpessoais em famílias adotivas: um 

relato de experiência com um grupo de pais”. Autores: Fernanda 
Ritter; Luiza Carina Sohne, Laíssa Eschiletti Prati; Mariana 
Gonçalves Boeckel. 

 
- “Intervenção comunitária na escola”. Autores: Laura 

Ostrowski Fontoura; Camila Roberta Lahm e Rodrigo 
Vasconcellos. 

 
Além disso, a Coordenação do Curso de Psicologia e a 

equipe do Cesep apresentaram a mesa redonda intitulada “O papel 
do serviço-escola na consolidação do Projeto Pedagógico do Curso: 
relato e reflexões sobre estratégias adotadas para a formação em 
Psicologia”. Nessa oportunidade surgiram reflexões pertinentes 
sobre a importância das iniciativas adotadas pelo Curso de 
Psicologia da Faccat.   

O 4º. Congresso Saúde Comunitária foi um grande evento 
para trocas entre países do Mercosul, assim como para visibilidade 
das iniciativas adotadas pela Psicologia em diferentes locais do 
Brasil. Ficou proeminente a importância das intervenções 
comunitárias adotadas pela equipe do Cesep e pelo Curso de 
Psicologia como um todo.  

   

EVENTOS 
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Pesquisa de Opinião – Público Externo 

 
  Nos segundo semestre de 2009 foi realizada pesquisa de opinião sobre o Centro de Serviços 
em Psicologia aos usuários de Psicologia Clínica. A tabela a seguir demonstra os dados levantados. 
 

Critério a opinar Ruim Regular Bom Muito 
Bom 

Quanto à recepção  0% 0% 15,4% 84,6% 
Quanto ao acesso ao Cesep 

(localização) 
0% 0% 46,2% 53,8% 

Quanto às instalações físicas 
(sala de atendimento, sala de 

espera e banheiros) 

0% 7,69% 23,07% 61,55% 

Quanto ao processo de 
psicoterapia 

0% 7,69% 7,69% 84,62% 

 
Alguns participantes da pesquisa elaboraram comentários adicionais, os quais são descritos 

a seguir:  
- “O atendimento é ótimo, melhoras imediatas e rápidas”.  
- “No Cesep voltei a ser feliz, encontrei a paz interior e vejo a vida diferente”. 
- “Vocês fazem um serviço ótimo”. 
Evidenciamos a que a maior parte dos participantes da pesquisa atribui “muito bom” a 

todos os critérios. Pretendemos aprimorar ainda mais as instalações físicas do Centro, assim como 
estamos constantemente em busca por aperfeiçoamento em todas as atividades realizadas. 

 

 
Mostra Científica da Faccat 

 
Na Mostra Científica da FACCAT a equipe do Cesep esteve presente através dos trabalhos 

apresentados em comunicação oral e em forma de pôster. Dentre os trabalhos tivemos o pôster 
“Estudo correlacional entre alexitimia e dependência química” do estagiário Rodrigo Silva 
Vasconcellos, premiado como destaque, sob orientação do Prof. Giovanni Pergher, supervisor do 
Cesep. 
 
 
 
 
 
 

PESQUISA 
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Feira de Iniciação Científica Feevale 
 

 Durante a Feira de Iniciação Científica da Feevale, a equipe do Cesep esteve 
representada pela bolsista Rossana Andriola Pereira e também da supervisora Laíssa Eschiletti 
Prati, através da apresentação dos seguintes trabalhos: 

- “Mapeamento da Saúde Mental de Taquara: um estudo exploratório”. Autores: Rossana 
Andriola Pereira, Silvia Schein, Profa. Dra. Laissa Eschiletti Prati. 

 
 
 

Artigo Publicado 
 

As estagiárias do Cesep Camila Lahm, Fernanda Ritter, Laura Fontoura e Luíza Sohne 
orientadas pelos docentes Jefferson Krug e Mariana Boeckel tiveram o artigo “O papel do serviço-
escola na consolidação do Projeto Pedagógico do Curso: relato e reflexões sobre estratégias 
adotadas para a formação” aceito para publicação na Revista Psicologia Ensino & Formação, da 
ABEP – Associação Brasileira de Ensino de Psicologia. Esse artigo aponta os principais pressupostos 
para a formação em Psicologia adotados pelo Curso de Psicologia da Faccat.  

 

 

 

 

 

 

 

PESQUISA 
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Relatório Anual – Edição 4, Julho de 2009. 
 

EDITORIAL 

 
Chegamos ao final da gestão 2007/09 do NIAP. Ao longo destes dois anos, muitos foram os 

motivos pra comemorar: realização de eventos de integração, conquistas junto à Direção e o 
reconhecimento do NIAP perante a instituição, além do investimento de R$ 1.000,00 na Jornada 
Científica do nosso curso. 

Para que tudo isso fosse alcançado foi necessário dedicação, esforço e empenho. 
Ingredientes que se fizeram presentes em todas as atividades do NIAP ao longo destes dois anos. 
Porém, sem o apoio recebido pelo Núcleo nada disso teria acontecido. À direção, à coordenação do 
curso, aos professores e aos nossos colegas dedicamos o nosso agradecimento pela colaboração em 
concretizar o que planejamos. 

O momento agora é de desejar que o trabalho iniciado em 2005 quando da primeira gestão 
do NIAP se mantenha, a partir de agora, com a gestão 2009/11. Aos integrantes deste novo grupo a 
frente do NIAP desejamos sucesso em suas realizações. 

Encerramos nossa gestão com uma imagem que resume estes dois anos de união. 
 

Jean Von Hohendorff  
Presidente NIAP 2007/09 
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Recepção aos calouros  
 
 

 
No dia 26 de fevereiro, quinta-feira, foi realizada a 

recepção aos calouros do curso de Psicologia 2009/I, organizada 
pelo NIAP, juntamente com a coordenação do curso. No momento, 
o Coordenador Jefferson Krug explicou aos novos alunos a 
estrutura e funcionamento do curso, além de passar informações 
gerais sobre a faculdade. Os integrantes do NIAP falaram sobre as 
atividades desenvolvidas pelo grupo, bem como informaram sobre 
os eventos que estão agendados para o semestre. Para finalizar, 
como forma de trote, os novos alunos responderam a um “teste 
psicológico” simulado que foi elaborado pelo NIAP como forma de 
brincadeira para dar as boas vindas aos novos colegas. A 
brincadeira suscitou uma boa discussão sobre a profissão Psicólogo 
e o preconceito existente em relação a isso. Para finalizar, a nova 
professora da disciplina, Débora Cano, que participou da 
brincadeira se passando por uma aluna respondendo ao teste, 
apresentou-se aos seus futuros alunos. 

 
 

Aula Inaugural  
 

 
No dia 02 de março, segunda-feira, realizou-se a aula 

inaugural do semestre, no auditório da Faccat. A abertura foi 
realizada pelo Coordenador Jefferson Krug e pelo Diretor Geral 
Delmar Backes. O tema da aula magna foi “A prática do Psicólogo 
na área esportiva”, tendo como convidados os palestrantes Nara 
Lima (psicóloga na área de Psicologia do Esporte, especialista em 
Psicologia Social com doutorado em Psicologia) e Lucas Rosito 
(psicólogo na área cognitivo-comportamental e na psicologia do 
esporte). Entre os tópicos abordados, estiveram: a trajetória da 
Psicologia do Esporte; a possibilidade de trabalhar com atletas, em 
equipes ou individualmente, para alcançar um nível ótimo de 
saúde mental e melhorar a performance; o Esporte de Alto 
Rendimento, entre outros. 

O NIAP auxiliou na organização geral do evento, bem 
como aproveitou a oportunidade para divulgar a agenda do curso 
e do Núcleo para o semestre. 
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Reunião de Colegiado  

 
 

No dia sete de março, sábado, o presidente do NIAP, 
acadêmico Jean Von Hohendorff, e a diretora social do Núcleo, 
acadêmica Roberta Salvador Silva, participaram da primeira 
reunião do Colegiado de curso. No encontro, realizado no campus 
da FACCAT, o coordenador do curso, Profº. Jefferson Krug, falou 
sobre a implantação do NDE – Núcleo Docente Estruturante, que 
se assemelha a uma espécie de “pré-colegiado” e cuja implantação 
visa prioritariamente desenvolver a proporta do novo Projeto 
Pedagógico do Curso. Além disso, assuntos como o 
desenvolvimento de pesquisas e outras atividades de cunho 
administrativo foram tratados.  

Na oportunidade, a diretora social do NIAP apresentou a 
proposta do evento de integração programado para o semestre, 
envolvendo professores em um almoço de confraternização.  

 
 
 
 

Confraternização Calouros 
 

 
No dia 26 de março, quinta-feira, o NIAP realizou um 

momento de confraternização com a turma dos calouros 2009/I. O 
evento teve como objetivo recolher os kits de materiais escolares 
doados pelos alunos, conforme foi estipulado no trote solidário 
ocorrido no primeiro dia letivo. Como a meta de 60 kits foi 
alcançada, os calouros foram presenteados com um momento de 
comes e bebes. Conforme ocorre todo semestre, a turma escolheu 
através de sugestões dos próprios alunos e, posteriormente, por 
votação a entidade que irá receber as doações: Instituto Ayrton 
Senna, na cidade de Sapiranga.  
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Curso de extensão  
 

“Psicologia e Empresa: Teoria e Prática” 
 

No dia 28 de março, sábado, ocorreu o curso "Psicologia e Empresa: Teoria e Prática", 
ministrado pelo Prof. Ms. José Luis Puga, integrante da InDEEP (Instituto de Desenvolvimento de 
Empresas, Equipes e Pessoas) de Porto Alegre e professor do curso de Psicologia da Faccat. O 
evento foi organizado pela Coordenação do curso de Psicologia, juntamente com o NIAP, 
atendendo ao interesse dos alunos. O curso, que contou com a participação de graduandos de 
Psicologia e profissionais de diversas áreas, abordou temas como a amplitude de atuação e 
demandas atuais; conceitos fundamentais de Psicologia do Trabalho, Organizacional e Institucional; 
Empresas Familiares; o papel do Psicólogo em empresas; elaboração do diagnóstico, entre outros. 

II Jornada WP 
 

Nos dias três e quatro de abril ocorreu a II Jornada 
WP, em Porto Alegre. Diversos alunos do curso de 
Psicologia da Faccat estiveram presentes no evento que teve 
como tema "TCC pra casos refratários - o que fazer quando 
não há o que fazer?". O evento contou com a participação do 
convidado internacional Robert Friedberg, que falou sobre o 
tratamento com crianças e adolescentes. Também estiveram 
presentes em conferências e mesas redondas Irismar Oliveira 
(BA), Marco Callegaro (SC), José Caetano Dell’Aglio Júnior 
(RS), Melanie Pereira (RS), Eliane Falcone (RJ), Renato 
Caminha (RS) e os profissionais da WP e professores do 
curso, Neri Piccoloto, Luciane Piccoloto, Ricardo Wainer, 
Wilson Melo e Giovanni Pherger. O NIAP colaborou 
organizando o transporte dos alunos para o evento. 

 

Curso de extensão  
 

“Abordagem Centrada na Pessoa (ACP)” 
No dia 25 de abril, sábado, aconteceu o curso de extensão com ênfase na abordagem 

humanista, ministrado pela Psicóloga Cármen Lícia Linden, Pós-graduada em Psicossomática. 
Diversos aspectos teóricos e práticos acerca da abordagem centrada na pessoa (ACP) foram 
enfatizados ao longo do curso. 

O curso teve a organização da Coordenação do curso de Psicologia, juntamente com o 
NIAP, atendendo ao interesse dos alunos. 
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Exposição Corpo Humano: Real e Fascinante 
 

 
No dia quatro de abril de 2009, alunos de diferentes 

semestres do curso de Psicologia da Faccat realizaram visita 
técnica a Exposição Corpo Humano: Real e Fascinante, realizada 
em Porto Alegre. A ida ao evento foi organizada pela professora 
das disciplinas de Neuroanatomia e Neurofisiologia, Carmen 
Gomes, pela Coordenação do curso de Psicologia e pelo NIAP.  

Na ocasião, os estudantes tiveram a oportunidade de 
observar exemplares de corpos humanos reais que foram 
preservados por um processo chamado de polímero, no qual 
toda a água dos tecidos é substituída por borracha de silicone. 
Assim, os corpos e órgãos chamavam a atenção pela maneira 
didática que foram preparados. Além de corpos humanos 
inteiros, também foram visualizados exemplares 
individualizados de órgãos humanos saudáveis e com alterações 
decorrentes de algum processo patológico (texto adaptado da 
Profª. Carmen Gomes). 

 

Palestra - Eleição NIAP 
 

“Atuação Sistêmica em Demandas da 
Comunidade” 

 
Na noite do dia 27 de abril ocorreu a eleição para o 

novo Presidente do NIAP. Antes da palestra de Homero 
Farias Eschiletti, que falou aos presentes sobre o tema 
“Atuação Sistêmica em Demandas da Comunidade”, o atual 
presidente do NIAP, Jean Von Hohendorff, apresentou o 
balanço de seu mandato iniciado em 2007. Durante a fala, 
Jean salientou as atividades que realizou a frente do NIAP, 
tendo cumprido com as propostas elencadas quando de sua 
eleição. Após, os candidatos a presidência do NIAP 
discursaram expondo suas propostas de campanha. Os 
acadêmicos Alexandre Port, Osvaldo Amorim e Roberta 
Salvador tiveram cinco minutos para se apresentar e expor 
suas intenções. Ao final da palestra, o resultado da votação 
foi divulgado, tendo como aluna escolhida, a acadêmica 
Roberta Salvador Silva. 
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2º Encontro de Coordenadores dos Cursos de 

Psicologia do Rio Grande do Sul 
 

 
Durante o dia sete de maio, as dependências da 

FACCAT sediaram o segundo Encontro de Coordenadores 
dos Cursos de Psicologia do Rio Grande do Sul. O objetivo 
da iniciativa foi o debate das principais temáticas 
relacionadas à formação em Psicologia. 

O evento foi organizado pela coordenação do curso 
de Psicologia da Faccat, em parceria com a Associação 
Brasileira de Ensino de Psicologia e Conselho Regional de 
Psicologia do Rio Grande do Sul – ABEP/SUL. Participaram 
do encontro coordenadores e docentes de vários cursos de 
Psicologia do Rio Grande do Sul. 

A diretora social do NIAP participou da atividade representando o Núcleo e o 
apresentando para os presentes no encontro. 

 

Encontro de Saúde Mental do Vale do Paranhana e 

Região das Hortênsias 
 

 
Na noite da quinta-feira, sete de maio, ocorreu no 

auditório da Faccat o I Encontro de Saúde Mental do Vale do 
Paranhana e Região das Hortências – Desafios do trabalho 
com dependência química, tema da palestra com a Drª. 
Renata Brasil Araújo, especialista no assunto e Supervisora 
desta unidade no Hospital Psiquiátrico São Pedro. O 
encontro foi organizado pela coordenação do curso de 
Psicologia e pelo NIAP e contou com a participação dos 
alunos do curso de Psicologia, integrantes das equipes dos 
CAPS e atendimentos de saúde e dependência química da 
região e demais interessados, pois o evento foi aberto à 
comunidade. 
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Curso de extensão  
 

“Dependência Química” 
A coordenação do curso e o NIAP promoveram, nos 

sábados dias 23 e 30 de maio, o curso de extensão na área de 
Dependência Química. O curso teve como objetivo 
aprofundar as questões contempladas durante o encontro de 
saúde mental realizado no dia sete de maio. As ministrantes 
do curso Drª Renata Brasil Araújo (Supervisora de 
Dependência Química do CEJBF e do Hospital Psiquiátrico 
São Pedro e Coordenadora da Residência Multiprofissional 
do Hospital Psiquiátrico São Pedro) e a Profª. Ms. Maria da 
Graça Tanori de Castro (Psiquiatra, Terapeuta Cognitivo-
Comportamental e Professora do Instituto Abuchaim), 
contemplaram sobre aspectos gerais da Dependência 
Química, bem como especificidades relacionadas à temática. 

 

Professores na Cozinha – Edição Churras Psi” 
 

No dia 31 de maio foi realizado a IV edição do maior 
evento de integração do curso de Psicologia – Professores na 
Cozinha. A partir de uma iniciativa do NIAP em parceria 
com a coordenação de curso, o evento foi realizado na sede 
da Associação dos Motoristas. 

O cardápio incluiu churrasco (carne de gado, frango 
e salsichão), saladas, pão e sobremesa. A edição deste ano do 
foi temática, com decoração, música e apresentações 
artísticas gauchescas. Cerca de 160 pessoas, entre colegas, 
professores, funcionários e comunidade em geral 
participaram do evento. 

Durante o evento, os acadêmicos foram 
surpreendidos pela animada homenagem dos professores 
Jefferson Krug, Laíssa Prati, Silvia Pinheiro e Vanessa Lopez, 
que apresentaram algumas canções que vinham ensaiando 
em absoluto sigilo. Houve sorteio de brindes, arrecadados 
entre os diversos apoiadores da Região, além de uma 
belíssima apresentação da Invernada Adulta do CTG Sangue 
Nativo de Parobé, que divertiu e integrou ainda mais os 
presentes. Também foi o momento de parabenizar os 
aniversariantes, Professor Giovanni Pergher e o colega 
Alexandre Port. 
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Curso de extensão  

 

“A inclusão do aluno autista” 

 
No dia seis de junho, sábado, ocorreu o curso de extensão sobre a inclusão escolar da 

criança autista, ministrado pela psicóloga Adriane Schein. A proposta do curso foi compreender e 
identificar as características da pessoa com síndrome de autismo, através das principais abordagens 
do tema na atualidade.  

O curso teve a organização da Coordenação do curso de Psicologia, juntamente com o 
NIAP, atendendo ao interesse dos alunos. 
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Relatório Anual – Edição 5, Janeiro de 2010. 
 

EDITORIAL 

 
Este semestre marcou o início da nova gestão do NIAP (2009-11). Foi um período de muitas 

novidades e como não poderia deixar de ser, de muitas adaptações. Durante estes seis meses de 
gestão, o Núcleo agregou diversos novos integrantes e pôde contar com o auxílio de colegas que 
integraram a gestão anterior e atualmente permanecem junto ao NIAP como membros da Equipe 
de Apoio. 

As atividades do Núcleo neste semestre foram dedicadas aos ajustes internos da equipe 
NIAP, mas também no intuito de manter a realização de eventos científicos e de integração 
desempenhados desde a primeira gestão, no ano de 2005.  Além disso, o NIAP trabalhou para 
promover algumas mudanças positivas, com o objetivo de atender às sugestões dos colegas de 
curso, e pretende continuar trazendo novidades ao longo dos próximos três semestres à frente desta 
gestão. 

Neste período nos deparamos com diversos desafios e os superamos com o empenho de 
todos e a colaboração constante da Coordenação do Curso de Psicologia e Direção da Faccat. 
Portanto, agradecemos ao apoio destes já mencionados, bem como a todos os colegas de curso, 
motivo pelo qual o NIAP desenvolve suas atividades! 

 
Roberta Salvador Silva  

Presidente NIAP 2009/11 
 

    



 57 

 

Recepção aos calouros  
 
 

 

 
 
 

Aula Inaugural  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

No dia 20 de julho, segunda-feira, o NIAP organizou e 
realizou a recepção aos calouros do curso de Psicologia 2009/II. 
Como já virou hábito no Curso de Psicologia, os alunos que 
estavam na sua primeira aula participaram do trote realizado 
pelo Núcleo. No momento, um dos integrantes se fez passar 
por professor, apresentando, de forma muito exigente a 
disciplina aos calouros, o que fazia parte da brincadeira.  

O NIAP contou com a participação do Professor Wilson 
Melo, responsável real por ministrar esta disciplina, que se fez 
passar por aluno e tornou o trote mais divertido, como forma 
de dar boas vindas aos novos estudantes. Os integrantes do 
NIAP falaram sobre as atividades desenvolvidas pelo grupo, 
bem como informaram sobre os eventos que estão agendados 
para o semestre.  

No momento também foi pedido que cada colega 
trouxesse um kit com materiais escolares a serem doados para 
uma instituição de sua escolha numa data estipulada pelo 
Núcleo. 
 

No dia 22 de julho, quarta-feira, realizou-se a aula 
inaugural do semestre, no auditório da Faccat. No momento foi 
apresentada a nova diretoria do NIAP, que auxiliou na 
organização geral do evento e a Presidente, Roberta Salvador, 
aproveitou a oportunidade para apresentar a agenda de 
eventos do semestre.  

Os tópicos abordados no evento tentaram contemplar 
orientações para os estudantes que estão no início do curso, 
bem como para aqueles que logo estarão no mercado de 
trabalho, atendendo assim uma solicitação dos acadêmicos de 
que as palestras ministradas privilegiem todas as etapas da 
formação. 
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Confraternização Calouros e Entrega dos 
Materiais Escolares 

 
 

 
 

Intervalo Psi 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

No dia 24 de agosto, segunda-feira, o NIAP realizou 
um momento de confraternização com a turma dos calouros 
2009/II. O evento teve como objetivo recolher os kits de 
materiais escolares doados pelos alunos, conforme foi 
estipulado no trote solidário ocorrido no primeiro dia letivo. 
Como a meta de 50 kits (1 por aluno) foi alcançada, os calouros 
foram presenteados com um momento de comes e bebes. 
 Os kits foram entregues à Diretora da instituição 
escolhida pelos acadêmicos, Janete Haack, pela integrante do 
NIAP, Kamêni Rolim. O Educandário contemplado é o Centro 
Municipal de Atendimento Educacional Especializado – 
CMAEE. 
 

No dia 27 de agosto, quinta-feira, o NIAP, juntamente 
com a Coordenação do Curso de Psicologia, realizou uma 
atividade em comemoração ao Dia do Psicólogo. 

O evento ocorreu durante um intervalo prolongado da 
aula, e lotou o saguão e as escadas em frente à sala da 
Coordenação do curso. Além de doces e chás oferecidos pelo 
NIAP, os colegas puderam participar de um “QUIZ” sobre os 
“Grandes Caras da Psicologia”, no qual aqueles que acertassem 
o nome de pessoas de destaque na área ganhavam prêmios 
como chocolates e cachorros-quente oferecidos pelos 
formandos da Psicologia. 
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V Olimpíada 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Mostra de Iniciação Científica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No dia 26 de setembro, sábado, ocorreu a V Olimpíada, 
promovida pelos cursos de Engenharia de Produção, Sistemas 
de Informação e Psicologia, que participou pela primeira vez 
do evento. 

A atividade reuniu cerca de 70 pessoas no Arena Sport, 
centro de lazer e esportes localizado em Taquara, entre alunos e 
professores da Faccat, bem como familiares e amigos destes, 
que participaram de forma descontraída de diversas 
competições esportivas.  

O evento contou com modalidades como futebol, vôlei, 
xadrez, tiro ao alvo, entre outras, e também com atividades 
inusitadas como corrida do ovo na colher, corrida do saco e 
para finalizar, rallye cultural. 
 

 
 
No dia 06 de outubro, terça-feira, ocorreu a 

apresentação dos trabalhos do Curso de Psicologia na VII 
Mostra de Iniciação Científica da Faccat. Diversos alunos 
puderam apresentar seus resultados prévios dos trabalhos de 
conclusão, bem como pesquisas que estão sendo desenvolvidas 
junto aos Grupos de Pesquisa do Curso. O NIAP auxiliou a 
Coordenação do Curso na organização geral da noite de 
apresentações e também com a recepção e prestação de 
orientações aos alunos. 
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Visita ao Hospital Psiquiátrico São Pedro 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Apresentação dos Trabalhos 

de Conclusão de Curso 
 

 
 No dia 10 de dezembro, ocorreram as apresentações dos Trabalhos de Conclusão de 

Curso 2009-II. As 29 bancas realizadas tiveram as atividades organizadas pela Coordenação do 
Curso de Psicologia e diversos integrantes do NIAP, bem como outros colegas voluntários, 
prestaram auxílio como monitores da atividade.  
 

 

Reunião de Colegiado 
 

 
No dia 15 de dezembro, foi realizada a Reunião de Colegiado do Curso de Psicologia, 

presidida pelo Coordenador do Curso, Prof. Jefferson Krug, contando com a participação da 
diretoria do NIAP, que se fez presente através dos integrantes Ruana Silva e Osvaldo Amorim,  
representantes de todos os acadêmicos. 

Na referida Reunião, o Núcleo pode apresentar o balanço das atividades realizadas durante 
o semestre e apresentar as propostas para 2010-I. 

No dia 10 de novembro, terça-feira, a turma da 
disciplina de Psicopatologia da Infância e Adolescência 
realizou uma visita de estudos ao Hospital Psiquiátrico São 
Pedro. A atividade foi organizada pela professora da disciplina, 
Simone Jung, com o auxílio do NIAP.  

No momento os alunos puderam conhecer o histórico 
da instituição e seu funcionamento atual em uma palestra dada 
por um membro da equipe de funcionários do Hospital, bem 
como puderam ter contato com algumas alas do local.  
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Concurso de Camisetas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Votação da Agenda de Eventos 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Atendendo aos pedidos dos colegas do curso de 
Psicologia, o NIAP, durante o mês de novembro, promoveu 
uma campanha para a criação da nova camiseta do curso. 
Todos os alunos interessados puderam utilizar suas idéias para 
desenvolver um modelo de camiseta com temas da Psicologia 
para concorrer na eleição final, que ocorrerá durante os meses 
de janeiro, fevereiro e primeira semana de março de 2010. 

Os modelos foram enviados para o NIAP e todos serão 
disponibilizados através do site da Psicologia para votação, 
sendo que o ganhador receberá uma camiseta e o privilégio de 
ter sua criação adotada como nova camiseta do Curso, sendo 
usada por todos que quiserem adquiri-la.  
 

Durante os meses de novembro e dezembro os colegas 
do curso de Psicologia puderam votar, através do site do curso, 
nos eventos de integração que gostariam que fossem 
organizados pelo NIAP durante os dois semestres de 2010. 

Entre diversas opções, com 41% dos votos os colegas 
optaram pela realização de um Intervalo Psi temático no 
primeiro semestre, nos moldes do que ocorre no Dia do 
Psicólogo durante o intervalo estendido da aula, porém com 
outro tema, como dia dos namorados ou festa junina. Para o 
segundo semestre 44% dos colegas optaram pela Festa 
Universitária, que seria a segunda organizada pelo NIAP até 
então. 
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Novo Informativo do NIAP 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Durante a semana de provas de Grau 2 os alunos da 
Psicologia receberam em sua salas de aula a primeira versão 
impressa do Informativo do NIAP. Na gestão anterior os 
colegas de curso recebiam o Informativo com as atividades 
desenvolvidas pelo Núcleo, resumos das reuniões, bem como 
notícias e avisos sobre eventos na área da Psicologia 
sistematicamente uma vez ao mês através de seus emails. Com 
o intuito de facilitar e abranger o acesso ao material a nova 
gestão remodelou o informativo, criando algumas sessões que 
incluem notícias,  fotos, opiniões e sugestões dos colegas, além 
de manter as notícias sobre as atividades do Núcleo.  

Devido à grande aceitação dos colegas o Informativo 
passará a ser impresso e entregue semestralmente. Para que 
essa idéia inicial fosse possível e posteriormente mantida, o 
NIAP contou com o apoio da Coordenação do Curso de 
Psicologia e com a Direção da Faccat. 
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