
Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Maria Carmem Schettino Moreira

Maria Helena Camargos Moreira

Betânia Diniz Gonçalves

Patrícia Pinto de Paula

Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Hélio Cardoso de Miranda Júnior

Luciana Kind do Nascimento

Betânia Diniz Gonçalves

Maria Auxil iadora da Silva

Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Joana D Arc Alves

Jacqueline de Oliveira Moreira

Betânia Diniz Gonçalves

Rebecca de Magalhães Monteiro 

Lopes

Praticas 
Investigativas II

Realizar pesquisa científica no campo 

da Psicologia, a partir do projeto 

realizado no  Estágio II. 2 horas/ semana

Pesquisa na biblioteca, pesquisa 

em sites científicos como: Portal 

Capes, Scielo e Pesquisa em 

Campo.

Estágio Obrigatório  II

Práticas 

Investigativas I

Construir projeto de pesquisa em 

Psicologia, dentro das normas da 

ABNT, para identificação de 

demandas e necessidades 

2 horas/ semana

Pesquisa na biblioteca, pesquisa 

em sites científicos como: Portal 

Capes, Scielo e Pesquisa em 

Campo.

Estágio Supervisionado III

PROJETOS DE ESTÁGIOS - 1º SEMESTRE DE 2020 - TURNO MANHÃ

Estágio Obrigatório  I

Campos de Atuação 

do Psicólogo

Conhecer os diversos campos de 

atuação do psicólogo e os campos 

emergentes.
2 horas/ semana

Visitas à  instituições diversas - 

Entrevistas com profissionais                                          



Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Stella Maria Poletti Simionato Tozo
Propiciar ao aluno o exercício de uma 

escuta psicológica.

Ana Maria Valladao Pires Gama

Conhecer a técnica de entrevista 

psicológica, sua finalidade e 

aplicação nas diversas áreas de 

atuação do psicólogo.

Ana Maria Valladao Pires Gama

Discutir e trabalhar com o aluno 

questões éticas que envolvem o 

entrevistador, o entrevistado e a 

instituição.

3457.1.04

Analisar o conteúdo das entrevistas e 

focar questões prioritárias que 

demandem intervenções.  

Patrícia Pinto de Paula Propiciar ao aluno contato com 

instituições diversas a fim de que 

apreenda sua dinâmica, sua cultura e 

as possíveis formas de inserção da 

psicologia nesses espaços.

               Estágio Supervisionado IV

Acolhimento, 
Entrevista e Escuta 
Psicológica

2 horas/ semana

• Casa Comboniana

• Centro Clínico de Fisioterapia e 

Fonoaudiologia da PUC Minas

• CESAM - Centro Salesiano do 

Aprendiz

• Igreja Padre Eustáquio 

(Paróquia Sagrados Corações)

• Sociedade Cruz de Malta

Igreja Padre Eustáquio,  

Paróquia Sagrados 

Corações,ASCOPROM ,       

Sociedade Cruz de         Malta      , 

Instituições diversas como 

escolas, Centros de Saúde, 

Asilos, Paróquias.                                                                                              

Casa Comboniana                                        

,Clinica  de Fisioterapia da PUC 

Minas, Clínica de 

Fonoaudiologia da PUC Minas   , 

Casa de Apoio a Criança 

Carente/  Associação 

Comunitária e Social pró-

melhoramentos do Parque São 

João / Centro Juvenil Dom Bosco/ 

Escola Municipal Dom Bosco                                                                        



Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Realizar intervenções junto aos 

profissionais da Educação Infantil  no 

sentido da valorização profissional e 

de uma atuação pedagógica de 

qualidade.

2 horas/semana

Escolas de Educação Infantis 

públicas e privadas 

(comunitárias e particulares).

Realizar intervenções psicológicas e 

psicossociais à primeira infância nos 

estabelecimentos de atendimento 

educacional.  

Realizar intervenções psicossociais 

junto às famílias e à comunidade.                                                                                   

Realizar observação de 

comportamentos de crianças em sala 

de aula

Realizar observação de 

comportamento do professor em sala 

de aula

Registrar as observações realizadas 

descritivamente.

Propor e discutir intervenções  e 

mudanças comportamentais com o 

aluno/os alunos.

Propor e discutir intervenções  e 

mudanças comportamentais dom o 

professor.

Atuar junto a professor e alunos no 

sentido das mudanças e intervenções 

propostas.

Avaliar as intervenções

Realizar grupos de reflexão com 

adolescentes e adultos sobre as 

competências profissionais, o 1º 

emprego, o mercado de trabalho e o 

desemprego.                                                          

                  Estágio  Supervisionado V

 Projeto 1: Educação 
Infantil

Cristina Campolina Vilas Boas

2 horas/ semana

Projeto 2: 
Observação e 
Intervenção  em 
escola

Grupo indisponível 2 horas/semana
Escolas Municipais de Belo

Horizonte



 Identificar as necessidades de 

capacitação e o potencial dos 

participantes e encaminhar para 

programas e cursos de qualificação 

profissional.                             

Promover ações que capacitem 

trabalhadores, desempregados e 

jovens em situação de primeiro 

emprego a adquirirem competências 

interpessoais e atitudinais 

relacionadas ao trabalho que lhes 

permitam uma melhor inserção ou 

reinserção no mercado de trabalho.

Assessorar a coordenação da 

instituição assistencial e/ou 

comunitária, a partir de análise 

crítica, a desenvolver a competência 

de facil itador das funções de gestão 

dos instrutores voluntários e 

assistidos participantes.

Proporcionar ao aluno o contato com 

organizações das mais diversas 

naturezas, possibil itandolhe a 

convivência com os tipos de 

atividades que o trabalhador 

desempenha.

Identificar modelos organizacionais 

de gestão e suas consequências para 

a satisfação e saúde mental dos 

trabalhadores.

Refletir acerca das possibil idades de 

atuação do psicólogo nas 

organizações investigadas.

Projeto 5: Avaliação 
Psicopedagógica                                              

Maria Carmem Schettino Moreira

 Avaliar crianças, adolescentes, 

jovens e adultos que apresentam 

queixas relacionadas ao processo 

ensinoaprendizagem.

2 horas/semana Escolas diversas

Projeto 3: Psicologia 
Social e Trabalho                                             

Nanci das Gracas Carvalho Rajao 2 horas/semana

Fundamigo                                                          

Extensão da PUC: cursos de

capacitação para pessoas com

deficiência                                                                         

Outros locais que possam

acolher a demanda sobre o

trabalho, com temas sobre

desemprego, cooperativa,

equipes, etc.

Projeto 4: Análise 
organizacional           

0283.1.00 2 horas/semana Instituições diversas.



Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

5440.1.00
Realizar investigações/ intervenções 

psicossociais.

Lucimar Magalhães de 

Albuquerque

Promover a reflexão do trabalho do 

psicólogo na comunidade e dimensão 

éticopolítica da intervenção. 

Bruno Vasconcelos de Almeida

Possibil itar a escuta psicológica nos 

acompanhamentos psicológicos e nos 

trabalhos com grupos.

Bruno Vasconcelos de Almeida

Exercitar a criação de dispositivos 

que propiciam processos de 

subjetivação no espaço grupal e 

individual.

Projeto 1: O 
Psicólogo na 
Comunidade                                                 

2 horas/semana
Instituições no entorno da PUC  e 

na região do Lindéia.

Projeto 2: Jogos 
cooperativos e 
psicodramáticos                                              

Lucimar Magalhães de 

Albuquerque

Conhecer e aplicar os Jogos 

Cooperativos e Psicodramáticos em 

ações sócio educativas nos projetos 

de promoção social em escolas 

complementares, assim como, junto a 

grupos de cultura popular.

2 horas/semana

Escolas e instituições sociais no

bairro Lindeia / Barreiro. Centro

de Saúde do Ermelinda, Creche

Bom Pastor, Centro Juvenil Dom

Bosco.

Estágio Supervisionado VI



Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Ana Paula Carvalho Pereira Passos

Realizar psicodiagnóstico de 

crianças, adolescentes, adultos ou 

idosos, considerando os aspectos 

investigativos e interventivos 

inerentes a esse processo. 

Marcia de Mendonca Jorge

Gislene Clemente Vilela Camara

Investigar as características 

psicossociais da população da 

instituiçãoalvo.   

Avaliar o desenvolvimento motor, 

cognitivo, social e afetivo das 

crianças.                

Analisar características psicológicas 

das crianças, suas histórias de vida e 

os princípios que norteiam o 

acolhimento institucional.                                         

Realizar intervenções junto às 

crianças abrigadas pautadas nas 

condições de desenvolvimento, nos 

comportamentos das crianças e nas 

Compreender as possibil idades de 

prática do psicólogo no contexto 

jurídico do acolhimento institucional.                                                                      

Desenvolver no aluno atitude ética 

com relação à prática com crianças

 abrigadas e com a instituição.                  

Estágio Supervisionado VII

Projeto 1:
Psicodiagnóstico                       

2 horas/ semana Clínica de PsicologiaPropiciar ao aluno aprendizagem da 

integração dos dados, construção do 

caso clínico e produção do laudo 

psicológico.

Projeto 2 :
Intervenções com
crianças 
institucionalizadas

Maria Helena Camargos Moreira 2 horas/ semana

Casa "Filhos de Nazaré centro de

proteção á vida "- Rua Cuiabá -

Bairro Prado -Belo Horizonte



Realizar  avaliação neuropsicológica  

ou psicodiagnóstico de pacientes com 

demanda de dificuldades cognitivas, 

neuropsicológicas, psicomotoras e 

emocionais.

Integrar dados, realizar 

encaminhamentos e orientações 

terapêuticas, construir laudo 

psicológico ou neuropsicológico.

Desenvolver intervenções lúdicas 

grupais com crianças com 

dificuldades de aprendizagem e 

problemas de desenvolvimento 

Compreender o processo 

aprendizagem e desenvolvimento na 

interseção dos aspectos cognitivos, 

afetivos, orgânicos e socioculturais.                                         

Planejar e desenvolver intervenções 

terapêuticas lúdicas individuais e/ou 

em grupos com crianças com 

problemas de desenvolvimento e 

dificuldades de aprendizagem.

Projeto 3:  Avaliação 
Neuropsicológica 
/Psicodiagnóstico

Jane Moreira de Azevedo 2 horas/ semana Clínica de Psicologia

Projeto 4: Oficinas 
de Pensamento e 
Expressão                                       

Grupo indisponível 2 horas/ semana Clínica de Psicologia



Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Projeto 1: Oficinas 
de Saúde Coletiva

7057.1.03

Oferecer um espaço onde os 

adolescentes possam refletir e 

elaborar sobre sentimentos, 

comportamentos e conhecimentos 

face à afetividade e à sexualidade 

humana util izando a metodologia de 

oficinas.

2 horas/ semana

Centro Juvenil Dom Bosco , 

Escolas Estaduais e Municipais/ 

Centros de Saúde,  Ação Social  

Filadélfia, CIEE,  Sociedade 

Cruz de         Malta .

7057.1.04

Conhecer a organização/instituição 

conveniada em sua estrutura e 

funcionamento.

Joana D Arc Alves

Realizar diagnóstico psicossocial e 

de problemas de funcionamento da 

organização, do trabalho e do 

trabalhador que interferem com a 

satisfação no trabalho.

Pesquisa de clima e cultura 

organizacionais.

Formular sugestões e ações para a 

melhoria dos processos 

organizacionais e de trabalho e das 

relações psicossociais. 

Construir relatórios e realizar 

entrevista de devolução.

Atividade de escuta e análise de 

demandas em instituições educativas, 

sob a perspectiva da Psicanálise.

 Proposição e realização de 

intervenções psicossociais.

Acolher crianças, jovens e adultos 

com queixas de dificuldades 

escolares e/ou problemas no 

processo de ensinoaprendizagem.                 

Realizar intervenções psicológicas e 

avaliação psicopedagógica.                                

Projeto 4: 
Diagnóstico 

Psicopedagógico 
Clinico                                      

Rosa Maria Corrêa 2 horas/ semana  instituições educativas diversas

 Estágio Supervisionado VIII

Projeto 2: 
Diagnóstico 

Organizacional     
2 horas/ semana

Instituições, e organizações 

diversas.

Projeto 3 : Clinica 
dos Processos 

Educativos                
7057.1.01 2 horas/ semana

Instituições educativas 

diversas



Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Roberta Carvalho Romagnoli

Ana Paula Carvalho Pereira Passos

Capacitar o aluno para desenvolver 

intervenções clínicas buscando a 

transformação da problemática 

familiar

Joana D Arc Alves

Elizabete Beling Caetano da Silva

Projeto 4: Processos
grupais na
instituição

Lucimar Magalhães de 

Albuquerque

Atuar com grupos em práticas da 

psicologia social e institucional.

2 horas/ semana

Instituições parceiras no 

entorno da Universidade e em 

projetos de Extensão.

Projeto 5:
Atendimento 
psicológico aos
adolescentes na
escola

0302.1.06

Acolher e atender psicologicamente 

adolescentes em situação de conflito 

e risco nas escolas. 2 horas/ semana Escolas Municipais e Estaduais

Projeto 2:
Intervenção no
campo do trabalho                                       

Planejar, construir e implementar 

projeto de intervenção nas 

organizações de diversos setores: 

treinamento e desenvolvimento 

profissional, saúde mental do 

trabalhador, avaliação de 

desempenho, dentre outras.
2 horas/ semana

Diversas instituições ou 

organizações.

Projeto 3: 
Psicologia e 

Inclusão

Proporcionar ao aluno a prática de 
intervenções a pais ou responsáveis 
pelas crianças e adolescentes com 
necessidades especiais. 2 horas/semana

APAE-BH e Escolas Municipais de 

Belo Horizonte

Estágio Supervisionado IX

Projeto 1:
Diagnóstico das
Relações Familiares                                      

Propiciar ao aluno o aprofundamento 

da escuta psicológica do grupo 

familiar.

2 horas/ semana Clínica de Psicologia



Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Realizar escuta psicológica e 

intervenções terapêuticas junto aos 

usuários de instituições judiciais que 

apresentam queixas e conflitos que 

necessitam da intervenção do setor 

Judiciário. 

Fazer encaminhamentos para as 

instituições que possam acompanhar 

os usuários em suas demandas.

Conhecer reforma psiquiátrica e 

politica saúde mental atual.   

 Preparar o aluno para atuação na 

clínica da psicose.

 Acolher pacientes internados em 

enfermarias de hospitais gerais.                              

 Realizar atendimento psicológico aos 

pacientes e familiares.  

 Capacitar o aluno para trabalho 

interdisciplinar.     

Acolher e escutar o sujeito que busca 

orientação profissional.

Planejar e realizar atendimento em 

Orientação profissional.

Util izar técnicas, dinâmicas e 

práticas facil itadoras ao 

desenvolvimento do trabalho 

orientador.                                                                         

Projeto 3:
Orientação 
Profissional                                               

Wanderley Chieppe Felippe 2 horas/ semana Clínica de Psicologia

Projeto 4:
Diagnóstico 
Psicopedagógico 
Institucional                                

Grupo Indisponível

 Realizar diagnóstico da instituição 

educativa e fazer intervenções junto 

aos gestores e coordenadores com o 

intuito de melhorar os processos 

ensinoaprendizagem.

2 horas/ semana Instituições educativas diversas

Estágio Supervisionado X

Projeto1: Psicologia
Jurídica                                                       

Fernanda Simplício Cardoso 2 hora/semana

Projeto 2 Hospital
Geral                                

Carla de Abreu Machado Derzi

2 horas/ semana

Hospital Geral: Fundação 

Hospitalar Santa Casa de 

Misericórdia, Hospital São 

Lucas; Instituto Mário Penna; 

Hospital Paulo de Tarso, 

Hospital Luxemburgo.



Diagnosticar o processo de 

aprendizagem da criança, do 

adolescente e do adulto.

Levantar os obstáculos que dificultam 

o processo de aprender e que se 

tornam queixa e demanda. 

Realizar a intervenção 

psicopedagógica a partir das 

demandas e do diagnóstico.

 Possibil itar a articulação entre 

teoria e prática.                                                                                                   

Realizar atendimento psicológico de 

pacientes na abordagem 

psicanalítica. 

Propiciar ao aluno a reflexão crítica e 

ética sobre os atendimentos 

realizados.        

Projeto 5 :
Psicopedagogia                                                           

Maria Carmem Schettino Moreira 2 horas/ semana Instutuições educativas diversas

Projeto 6:
Psicoterapia 
Psicanalítica                                       

Aline Aguiar Mendes
Grupo Indisponível

2 horas/ semana Clínica de Psicologia



Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

4331.1.07

Desenvolver a habilidade de análise e 

encaminhamento de demandas 

diversas para atendimento 

psicológico.                            

4331.1.08

Desenvolver habilidades de 

atendimento clínico no enfoque da 

terapia familiar sistêmica.                                                                                    

Propiciar o desenvolvimento do 

estagiário como clínico e sua 

construção com terapeuta.                                                                                   

Aline Aguiar Mendes

Suzana Faleiro Barroso

Lucia Maria de Lima Mello

4331.1.05

4331.1.06

Viviane de Oliveira Baumgartl

Propiciar ao aluno a oportunidade de 

vivenciar o atendimento em 

psicoterapia na abordagem 

humanista existencial.                                                              

Alexandre Frank Silva Kaitel

Desenvolver o raciocínio crítico 

associado ao posicionamento ético 

do psicólogo junto aos casos clínicos.          

Alexandre Frank Silva Kaitel
Possibil itar a construção e a escrita 

do caso clínico.                                                                                         

Sandra Maria de Castro Bernardes

Promover habilidades de atendimento 

psicológico na abordagem 

Comportamental Cognitiva.

Projeto 3:
Psicoterapia 
Humanista 
Existencial                                          

2 horas/ semana Clínica de Psicologia

Estágio Supervisionado XI Clínica

Projeto 1:
Psicoterapia 
Sistêmica                                                       

2 horas/ semana Clínica de Psicologia

Projeto 2:
Psicoterapia 
Psicanalítica                                                   

Desenvolver a escuta e elaborar o 

diagnóstico estrutural dos casos 

atendidos.  

2 horas/ semana Clínica de Psicologia

Atender em psicoterapia: crianças, 

adolescentes, adultos e idosos.                                    

Possibil itar a construção e a escrita 

do caso clínico.                                       



Monica Silveira Barrouin

Desenvolver o raciocínio crítico e o 

posicionamento ético no atendimento 

clínico.

Desenvolver a competência para 

analisar o fenômeno clínico a partir 

de um referencial comportamental 

cognitivo.

Desenvolver a habilidade de 

construção e escrita do caso clínico.                                                                                        

Projeto 4:
Psicoterapia 
Comportamental 
Cognitiva

2 horas/ semana Clínica de Psicologia



Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Introduzir e consolidar conceitos e 

práticas de gestão responsável de 

pessoas nas organizações.

Desenvolver reflexão ética e crítica da 

prática nas organizações com foco na 

gestão cidadã.          

 Capacitar o aluno para uma atuação 

que promova as relações de                   

transparência, respeito e cooperação 

entre os diversos públicos envolvidos 

nas organizações.                                                                                

Desenvolver no aluno a valorização 

do potencial humano como fator 

decisivo  na competitividade das 

organizações.                                                      

Atuar na área de consultoria e 

prestação de serviços nas atividades 

de Recursos Humanos de micro, 

pequenas e médias empresas.                                               

Desenvolver a capacidade de construir 
diagnósticos com base na 
psicossociologia
Identificar demandas de formação e 
capacitação dos quadros 
institucionais, de planejamento 
institucional, de definição da missão e 
melhoria de seus processos de gestão 
humana, de construção de novos 
conceitos e metodologias apropriados 
às questões especificas de 
organizações sociais.                                                                                                                                                                                         

Projeto 3:
Diagnóstico 
Psicossociológico

Lucimar Magalhães de 

Albuquerque
2 horas/ semana Instituições diversas

Estágio Supervisionado XI POS

Projeto 1: Gestão
de Pessoas e
Responsabilidade 
Social  : diagnóstico                                

5316.1.03 2 horas/ semana
Organizações de qualquer 

natureza a escolha do aluno

Projeto 2: Psicologia
e Trabalho-
Diversidade na
contemporaneidade                           

Alvaro Emilio Guimaraes 2 horas/ semana
Organizações de qualquer 

natureza a escolha do aluno



Projetos Professores Objetivos Locais Prováveis

Projeto 4:
Intervenção 
sistêmica em
contexto de
acolhimento 
institucional

Ana Paula Carvalho Pereira Passos

Conhecer as características de institucionalização de

crianças e adolescentes.

Casa de Acolhimento 

Institucional Bairro Carlos 

Prates-Casa Tremedal

Realizar atendimentos psicológicos na abordagem

sistêmica junto às crianças, adolescentes, famílias e

educadores no contexto de acolhimento institucional.                                

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.                                  

Projeto 3: CERSAM 
I/ Atendimento de 

casos graves                                                                           
Lucia Maria de Lima Mello

Conhecer pressupostos da reforma psiquiátrica e dos

serviços substitutivos ao modelo manicomial de

assistência ao portador de sofrimento mental.

CERSAM – Noroeste                                  

Clínica de Psicologia

Propiciar práticas psicológicas clínicas relativas à Saúde

Mental.

Realizar atendimento psicológico de casos graves, de crise

e urgência.

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.                                  

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.      

Capacitar o estagiário para intervenções em rede conforme 

requerem os sintomas contemporâneos. 

Projeto 2:
Interclínicas da dor 

Grupo Indisponível

Integrar o estudante de psicologia em equipe

interdisciplinar de saúde.                     

Clínica de Psicologia ou Clínica 

da Odontologia

Integrar a escuta da subjetividade às formas biológicas de

tratamento do corpo.                
Realizar diagnóstico e tratamento psicológico com

pacientes com queixas de dor orofacial e outras queixas de 

dor.

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.                                  

Estágio Supervisionado XII Clínica

Projeto 1: Clínica
dos sintomas
contemporâneos                                      

Suzana Faleiro Barroso

Conhecer e diagnosticar sujeitos com sintomas

contemporâneos.

Clínica de Psicologia

Conduzir um processo de psicoterapia de pacientes com

sintomas contemporâneos.  



Maria Carmem Schettino Moreira

Projeto 9: Clínica
em 
Psicomotricidade

Grupo Indisponível

Diagnóstico psicomotor da criança e sua relação com a

família.
Clínica de Psicologia

Atender crianças e famílias com demandas psicomotoras e

afetivas.

Projeto 10:
Intervenção 

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.                                  

Possibil itar um trabalho de redirecionamento da queixa

apresentada pelos pais através da compreensão do

sintoma da criança e da dinâmica familiar.                         

Projeto 8: Urgência
subjetiva

Lucia Maria de Lima Mello

Conhecer a clínica das urgências subjetivas.

Clínica de Psicologia

Propiciar ao aluno o atendimento às crisesurgências no

ato toxicômano, no alcoolismo, nas psicoses, urgências

subjetivas, autismo, passagem ao ato e compulsões.

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.  

Projeto 7:
Intervenções no
campo da Psicologia
Jurídica

Grupo Indisponível

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.                                  

Instituições Jurídicas
Realizar intervenções psicossociais no âmbito da

Psicologia Jurídica.

Possibil itar ao aluno o exercício de uma prática que

promova a saúde psíquica através de intervenções clínicas

com efeitos no social.       

Projeto 6:
Psicopedagogia 
Clínica                                                               

Conhecer a abordagem clínica psicopedagógica aplicada a

problemas de aprendizagem e escolarização.    

Clínica de Psicologia
Propiciar ao aluno atendimento clínico psicopedagógico

com indivíduos com queixas de dificuldades e problemas

no processo de aprendizagem e escolarização.  

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.                              

Projeto 5: Saúde
Pública Hospitalar                                                           

Viviane de Oliveira Baumgartl Possibil itar aos alunos conhecimento sobre o contexto

hospitalar e a atuação do psicólogo no hospital geral.

Hospital Mário Pena Hospital 

Luxemburgo, Santa Casa de 

Misericórdia, Hospital Paulo de 

Tarso.                                                                                      

Possibil itar aos alunos a oportunidade de participação em

equipe de trabalho multiprofissional. 

Realizar atendimentos psicológicos a pacientes

hospitalizados e suas famílias. 

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.                                  



Desenvolver habilidades de caracterizar situações,

planejar, executar e avaliar intervenções em situação de

atendimento psicológico em grupo. 

Articular as intervenções clínicas com a fundamentação

teórica.  

Intervenção 
sistêmica em
diferentes 
contextos                                                     

Ana Paula Carvalho Pereira Passos Clínica de Psicologia



Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Refletir sobre as novas concepções 

sobre o papel do psicólogo na 

condução da orientação profissional.

Conhecer a logica e a função do uso 

de técnicas auxil iares em orientação 

profissional capacitando o aluno 

para selecionar e util izar os recursos 

necessários a cada caso.

Realizar orientação profissional.

Elaborar diagnóstico psicossocial da 

instituição/organização: analisar o 

campo através de observação e coleta 

de dados, ações concretas e praticas 

desenvolvidas nas instituições 

buscando o mapeamento do campo 

de forças que as atravessam.

Realizar intervenções junto aos 

diversos grupos ou atores sociais.  

 Acolher e escutar o sujeito nas 

organizações de trabalho.

 Elaborar um diagnóstico 

psicossocial da organização.

Projeto 4:
Intervenção junto a
educadores                                                      

Grupo Indisponível
intervir junto aos educadores a fim 
de possibilitar a compreensão sobre 
os  aspectos psicológicos, 

2 horas/ semana Escolas municipais

Projeto 4:
Empreendedorismo

Grupo Indisponível

Pensar, planejar, construir e 

implementar projetos 

psicossociais/empresariais nas 

diversas áreas da Psicologia.

1 hora/semana Instituições diversas/RedePsi

Projeto 2 : Práticas 
Institucionais: 

Diagnóstico      
Grupo Indisponível 2 horas/ semana PUC Minas / Outros

Projeto 3: Saúde
Mental do
Trabalhador: 
diagnóstico

Grupo Indisponível 2 horas/ semana PUC-Minas e outros

Estágio Supervisionado XII POS

Projeto 1:
Orientação 
Profissional                                                      

Claudia Regina Barroso Ribeiro 2 horas/ semana Cesam



Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Ana Paula Carvalho Pereira Passos

 Desenvolver a habilidade de análise 

e encaminhamento de demandas 

diversas.                            

Ana Paula Carvalho Pereira Passos

Desenvolver habilidades de 

atendimento clínico no enfoque da 

terapia familiar sistêmica.                                                                                    
2 horas/semana

Propiciar o desenvolvimento do 

estagiário como clínico e sua 

construção como   terapeuta.                                                                                   

Aline Aguiar Mendes

Lucia Maria de Lima Mello

Suzana Faleiro Barroso

6599.1.04

Viviane de Oliveira Baumgartl

Propiciar ao aluno a oportunidade de 

vivenciar o atendimento em 

psicoterapia na abordagem 

humanista existencial.                                                              

Desenvolver o raciocínio crítico 

associado ao posicionamento ético 

do psicólogo junto aos casos clínicos.          

Possibil itar a construção e a escrita 

do caso clínico.                                                                                         

Projeto 3:
Psicoterapia 
Humanista 
Existencial                                          

2 horas/ semana Clínica de Psicologia.

 Estágio supervisionado XIII Clínica

Projeto 1:
Psicoterapia 
Sistêmica                                                       

Clínica de Psicologia.

Projeto 2:
Psicoterapia 
Psicanalítica                                                   

Desenvolver a escuta e elaborar o 

diagnóstico estrutural dos casos 

atendidos.  

2 horas/ semana Clínica de Psicologia.Atender em psicoterapia crianças, 

adolescentes, adultos e idosos.                                     

Possibil itar a construção e a escrita 

do caso clínico.                                       



Monica Silveira Barrouin

Promover habilidades de atendimento 

psicológico na abordagem 

Comportamental Cognitiva.

Sandra Maria de Castro Bernardes

Desenvolver o raciocínio crítico e o 

posicionamento ético no atendimento 

clínico.

Desenvolver a competência para 

analisar o fenômeno clínico a partir 

do referencial comportamental 

cognitivo.

Desenvolver a habilidade de 

construção e escrita do caso clínico.                                                                                        

Projeto 4:
Psicoterapia 
Comportamental 
Cognitiva

2 horas/ semana Clínica de Psicologia.



Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Capacitar o aluno para uma atuação 

promovedora das relações de                   

transparência, respeito e cooperação 

entre os diversos públicos envolvidos 

nas             organizações.    

Realizar práticas e intervenções de 

gestão responsável em organizações 

de 1º, 2º e 3º setores.

Refletir sobre os aspectos éticos na 

gestão de pessoas em organizações.                                                                           

Atuar na área de consultoria e 

prestação de serviços nas atividades 

de Recursos             Humanos de 

micro, pequenas e médias empresas.                                               

Refletir sobre os aspectos éticos nas 

práticas em organização de trabalho.

Identificar demandas e caracterizar a 

atuação do psicólogo no 

planejamento e gestão de projetos ou 

de ações do 3o Setor. Levantar informações por meio de 

metodologias participativas para 

elaborar proposta de atuação do 

Psicólogo no 3º Setor;Desenvolver a capacidade de realizar 

análise e intervenção junto aos 

grupos de trabalho das organizações 

não governamentais; Elaborar relatórios técnicos e 

devolutivas para os grupos parceiros.

Projeto 3:
Intervenções no 3º
setor                                                             

Lucimar Magalhães de 

Albuquerque
2 horas/ semana

ONG’s e na região do Lindéia e 

no entorno da PUC

Estágio XIII POS

Projeto 1: Gestão
de Pessoas e
Responsabilidade 
Social: Intervenção                          

6600.1.02 2 horas/semana
Organizações de qualquer porte 

e/ou natureza

Projeto 2:
Intervenção em
Organizações do
trabalho                                             

Alvaro Emilio Guimaraes 2 horas/semana

CESAM/Organizações diversas 

com atuação na área de RH/ PUC 

Minas - PROINFRA / Consultoria 

Jurídica PUC Minas



Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Suzana Faleiro Barroso
Conhecer e diagnosticar sujeitos com 

sintomas contemporâneos.

6601.1.08

Conhecer pressupostos da reforma 

psiquiátrica e dos serviços 

substitutivos ao modelo manicomial 

de assistência ao portador de 

sofrimento mental.

Propiciar práticas psicológicas 

clínicas relativas à Saúde Mental.

Realizar atendimento psicológico de 

casos graves, de crise e urgência.

Capacitar o aluno para atuação 

clínica crítica e ética.                                  

Conhecer as características de 

institucionalização de crianças e 

adolescentes.

Realizar atendimentos psicológicos 

na abordagem sistêmica junto às 

crianças, adolescentes, famílias e 

educadores no contexto de 

acolhimento institucional.                                

Capacitar o estagiário para 

intervenções em rede conforme 

requerem os sintomas 

contemporâneos. 

Projeto 2: CERSAM
II/ Atendimento de
casos graves                                                                           

Lucia Maria de Lima Mello 2 horas/ semana

CERSAM – Noroeste                                  

Clínica de Psicologia da PUC-

Minas

Projeto 3:
Intervenção 
sistêmica em
contexto de
acolhimento 
institucional

Ana Paula Carvalho Pereira Passos 2 horas/ semana

Casa de Acolhimento 

Institucional Bairro Carlos 

Prates-Casa Tremedal

Estágio Supervisionado XIV Clinica

Projeto 1: Clínica
dos sintomas
contemporâneos                                      

2 horas/ semana Clínica de Psicologia.

Conduzir um processo de 

psicoterapia de pacientes com 

sintomas contemporâneos.  

Capacitar o aluno para atuação 

clínica crítica e ética.      



Capacitar o aluno para atuação 

clínica crítica e ética.                                  

Possibil itar aos alunos conhecimento 

sobre o contexto hospitalar e a 

atuação do psicólogo no hospital 

geral.

2 horas/ semana
Hospital Mário Pena Hospital 

Luxemburgo

Possibil itar aos alunos a 

oportunidade de participação em 

equipe de trabalho multiprofissional. 
2 horas/ semana Santa Casa de Misericórdia

Realizar atendimentos psicológicos a 

pacientes hospitalizados e suas 

famílias. 

Hospital Paulo de Tarso                                                                                     

Capacitar o aluno para atuação 

clínica crítica e ética.                                  

Projeto 4: Saúde
Pública Hospitalar                                                           

Viviane de Oliveira Baumgartl

institucional



Conhecer a abordagem clínica 

psicopedagógica aplicada a 

problemas de aprendizagem e 

escolarização.    

Propiciar ao aluno atendimento 

clínico psicopedagógico com 

indivíduos com queixas de 

dificuldades e problemas no processo 

de aprendizagem e escolarização.  

Capacitar o aluno para atuação 

clínica crítica e ética.                                  

Conhecer as ocorrências das 

urgências subjetivas.

Conhecer a clínica das urgências 

subjetivas.

Propiciar ao aluno o atendimento às 

crisesurgências no ato toxicômano, 

no alcoolismo, nas psicoses, 

urgências subjetivas, autismo, 

passagem ao ato e compulsões.

Capacitar o aluno para atuação 

clínica crítica e ética.  

Realizar avaliação psicomotora com 

critérios fenomenológicos e 

psicogenéticos.

Discriminar as intervenções 

psicomotoras nas vertentes clínica e 

educativa.

Promover contato com profissionais 

de outras áreas propiciando um 

trabalho integrado junto ao paciente.    

Capacitar o aluno para atuação 

clínica crítica e ética.  

Capacitar o aluno para atuação 

clínica crítica e ética.                                  

Realizar intervenções psicossociais 

no âmbito da Psicologia Jurídica.

Projeto 8:
Intervenções no
campo da Psicologia

Grupo Indisponível 2 horas/ semana Instituições Jurídicas

Projeto 6: Urgência
subjetiva

Lucia Maria de Lima Mello 2 horas/ semana Clínica de Psicologia

Projeto 7: Clínica
em 
Psicomotricidade       

Grupo Indisponível 2 horas/semana Clínica de Psicologia

Projeto 5:
Psicopedagogia 
Clínica                                                               

Maria Carmem Schettino Moreira 2 horas/ semana Clínica de Psicologia.



Possibil itar ao aluno o exercício de 

uma prática que promova a saúde 

psíquica através de intervenções 

clínicas com efeitos no social.       

Capacitar o aluno para atuação 

clínica crítica e ética.                                  

Possibil itar um trabalho de 

redirecionamento da queixa 

apresentada pelos pais através da 

compreensão do sintoma da criança e 

da dinâmica familiar.                         

Desenvolver habilidades de 

caracterizar situações, planejar, 

executar e avaliar intervenções em 

situação de atendimento psicológico 

em grupo. 

Articular as intervenções clínicas com 

a fundamentação teórica.  

campo da Psicologia
Jurídica

Projeto 
9:Intervenção 
sistêmica em
diferentes 
contextos 

Ana Paula Carvalho Pereira Passos 2 horas/ semana Clínica de Psicologia



Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Projeto 3:
Empreendedorismo

Alvaro Emilio Guimaraes

Pensar, planejar, construir e 

implementar projetos 

psicossociais/empresariais nas 

diversas áreas da Psicologia.

2 horas/ semana Instituições diversas/RedePsi

Atuar na área de consultoria e 

prestação de serviços nas atividades 

de Recursos             Humanos de 

micro, pequenas e médias empresas.                                               

Refletir sobre os aspectos éticos nas 

práticas em organização de trabalho.

Projeto 2 : Práticas
institucionais: 
intervenções

6602.1.02

Realizar intervenções junto a diversos 

grupos ou atores sociais em 

instituições.  2 horas/ semana PUC Minas e outras instituições

Projeto 4:
Intervenção em
organizações e
instituições de
diversos setores

Grupo Indisponível

Estágio Supervisionado XIV POS

Projeto 1: Saúde
mental do
trabalhador: 
intervenção                                                         

6602.1.03

Atuar e intervir junto aos 

trabalhadores na promoção da saúde 

mental do trabalhador. 2 horas/ semana PUC Minas e outras instituições



Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Maria Carmem Schettino Moreira

Sonia Maria de Araujo Couto

Maria Carmem Schettino Moreira

8755.1.04

Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

2077.1.02

Joana D Arc Alves

Maria Auxil iadora da Silva

Maria Luiza Marques Cardoso

Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Estágio Obrigatório  II

Práticas 

Investigativas I

 Construir projeto de pesquisa em 

Psicologia, dentro das normas da 

ABNT, para identificação de 

demandas e necessidades 

psicossociais.

2 horas/ semana

Pesquisa na biblioteca, pesquisa 

em sites científicos como: Portal 

Capes, Scielo e Pesquisa em 

Campo.

Estágio Supervisionado III

PROJETOS DE ESTÁGIOS - 1º SEMESTRE DE 2020 - TURNO NOITE

Estágio Obrigatório  I

Campos de Atuação 

do Psicólogo

 Conhecer os diversos campos de 

atuação do psicólogo e os campos 

emergentes.

2 horas/ semana
Visitas à  instituições diversas - 

Entrevistas com profissionais



6047.1.01

Karina Fideles Filgueiras

Jane Moreira de Azevedo

Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Propiciar ao aluno o exercício de uma

escuta psicológica.

Gislene Clemente Vilela Camara

Conhecer a técnica de entrevista 

psicológica, sua finalidade e 

aplicação nas diversas áreas de 

Ana Maria Valladao Pires Gama

 Discutir e trabalhar com o aluno 

questões éticas que envolvem o 

entrevistador, o entrevistado e a 

3460.1.03

 Analisar o conteúdo das entrevistas e 

focar questões prioritárias que 

demandem intervenções.  
3460.1.04  Propiciar ao aluno contato com 

instituições diversas a fim de que 

apreenda sua dinâmica, sua cultura e 

Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Realizar intervenções junto aos 

profissionais da Educação Infantil  no 

sentido da valorização profissional e 

                  Estágio  Supervisionado V

Escolas de Educação Infantis 

Praticas 
Investigativas II

 Realizar pesquisa científica no 

campo da Psicologia, a partir do 

projeto realizado no  Estágio II.

2 horas/ semana

Pesquisa na biblioteca, pesquisa 

em sites científicos como: Portal 

Capes, Scielo e Pesquisa em 

Campo.

               Estágio Supervisionado IV

Acolhimento, 
Entrevista e Escuta 
Psicológica

2 horas/ semana

• Casa Comboniana

• Centro Clínico de Fisioterapia e 

Fonoaudiologia da PUC Minas

• CESAM - Centro Salesiano do 

Aprendiz

• Igreja Padre Eustáquio 

(Paróquia Sagrados Corações)

• Sociedade Cruz de Malta

Igreja Padre Eustáquio,  

Paróquia Sagrados 

Corações,ASCOPROM ,       

Sociedade Cruz de         Malta      , 

Instituições diversas como 



Realizar intervenções psicológicas e 

psicossociais à primeira infância nos 

estabelecimentos de atendimento 

Realizar intervenções psicossociais 

junto às famílias e à comunidade.                                                                                   

 Realizar observação de 

comportamentos de crianças em sala 

de aula
 Realizar observação de 

comportamento do professor em sala 

de aula

 Registrar as observações realizadas 

descritivamente.

 Propor e discutir intervenções  e 

mudanças comportamentais com o 

aluno/os alunos.
 Propor e discutir intervenções  e 

mudanças comportamentais dom o 

professor.
 Atuar junto a professor e alunos no 

sentido das mudanças e intervenções 

propostas.

 Avaliar as intervenções

Realizar grupos de reflexão com 

adolescentes e adultos sobre as 

competências profissionais, o 1º 
 Identificar as necessidades de 

capacitação e o potencial dos 

participantes e encaminhar para 
 Promover ações que capacitem 

trabalhadores, desempregados e 

jovens em situação de primeiro 
Assessorar a coordenação da 

instituição assistencial e/ou 

comunitária, a partir de análise 
 Proporcionar ao aluno o contato com 

organizações das mais diversas 

naturezas, possibil itandolhe a 
 Identificar modelos organizacionais 

de gestão e suas consequências para 

a satisfação e saúde mental dos 
Refletir acerca das possibil idades de 

atuação do psicólogo nas 

organizações investigadas.

Projeto 5: Avaliação 
Psicopedagógica                                              

0285.1.02

 Avaliar crianças, adolescentes, 

jovens e adultos que apresentam 

queixas relacionadas ao processo 
2 horas/semana Escolas diversas

Projeto 3: Psicologia 
Social e Trabalho                                             

Grupo não Disponível 2 horas/semana

Fundamigo                                                          

Extensão da PUC: cursos de

capacitação para pessoas com

deficiência                                                                         

Outros locais que possam

acolher a demanda sobre o

trabalho, com temas sobre

desemprego, cooperativa,

equipes, etc.

Projeto 4: Análise 
organizacional           

Alvaro Emilio Guimaraes 2 horas/semana Instituições diversas.

 Projeto 1: Educação 
Infantil

0285.1.03 2 horas/semana

Escolas de Educação Infantis 

públicas e privadas 

(comunitárias e particulares).

Projeto 2: 
Observação e 
Intervenção  em 
escola

0285.1.04 2 horas/semana
Escolas Municipais de Belo

Horizonte



Projetos Professores
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Marcia Mansur Saadallah
Realizar investigações/ intervenções 

psicossociais.

Bruno Vasconcelos de Almeida

 Promover a reflexão do trabalho do 

psicólogo na comunidade e dimensão 

éticopolítica da intervenção. 
Possibil itar a escuta psicológica nos 

acompanhamentos psicológicos e nos 

trabalhos com grupos.

Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Gislene Clemente Vilela Camara

Realizar psicodiagnóstico de 

crianças, adolescentes, adultos ou 

idosos, considerando os aspectos 

investigativos e interventivos 

inerentes a esse processo. 

Marcia de Mendonca Jorge

Estágio Supervisionado VII

Projeto 1:
Psicodiagnóstico                       

2 horas/semana Clínica de Psicologia

Propiciar ao aluno aprendizagem da 

integração dos dados, construção do 

caso clínico e produção do laudo 

psicológico.

Projeto 1: O 
Psicólogo na 
Comunidade                                                 

2 horas/semana
Instituições no entorno da PUC  e 

na região do Lindéia.

Exercitar a criação de dispositivos 

que propiciam processos de 

subjetivação no espaço grupal e 

individual.

Projeto 2: Jogos 
cooperativos e 
psicodramáticos                                              

Lucimar Magalhães de 

Albuquerque

Conhecer e aplicar os Jogos 

Cooperativos e Psicodramáticos em 

ações sócio educativas nos projetos 

de promoção social em escolas 

complementares, assim como, junto a 

grupos de cultura popular.

2 horas/semana

Escolas e instituições sociais no

bairro Lindeia / Barreiro. Centro

de Saúde do Ermelinda, Creche

Bom Pastor, Centro Juvenil Dom

Bosco.

Psicopedagógica                                              
0285.1.02

queixas relacionadas ao processo 

ensinoaprendizagem.

2 horas/semana Escolas diversas

Estágio Supervisionado VI



Investigar as características

psicossociais da população da

instituiçãoalvo.   

Avaliar o desenvolvimento motor,

cognitivo, social e afetivo das

crianças.                

Analisar características psicológicas

das crianças, suas histórias de vida e

os princípios que norteiam o

acolhimento institucional.                                         

Realizar intervenções junto às

crianças abrigadas pautadas nas

condições de desenvolvimento, nos

comportamentos das crianças e nas

práticas educativas desenvolvidas na

instituiçãoalvo.          

Compreender as possibil idades de

prática do psicólogo no contexto

jurídico do acolhimento institucional.                                                                      

Desenvolver no aluno atitude ética

com relação à prática com crianças

 abrigadas e com a instituição.                  

Realizar avaliação neuropsicológica

ou psicodiagnóstico de pacientes com 

demanda de dificuldades cognitivas,

neuropsicológicas, psicomotoras e

emocionais.

Integrar dados, realizar

encaminhamentos e orientações

terapêuticas, construir laudo 

Desenvolver intervenções lúdicas

grupais com crianças com

dificuldades de aprendizagem e

problemas de desenvolvimento

social, afetivo e cognitivo.                         

Projeto 3:  Avaliação 
Neuropsicológica 
/Psicodiagnóstico

Jane Moreira de Azevedo 2 horas/semana Clínica de Psicologia

Projeto 4: Oficinas 

Projeto 2 :
Intervenções com
crianças 
institucionalizadas

Grupo não Disponível 2 horas/semana

Casa "Filhos de Nazaré centro de

proteção á vida "- Rua Cuiabá -

Bairro Prado -Belo Horizonte



Compreender o processo

aprendizagem e desenvolvimento na

interseção dos aspectos cognitivos,

afetivos, orgânicos e socioculturais.                                         

Planejar e desenvolver intervenções

terapêuticas lúdicas individuais e/ou

em grupos com crianças com

problemas de desenvolvimento e

dificuldades de aprendizagem.

Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Projeto 1: Oficinas 
de Saúde Coletiva

7061.1.03

Oferecer um espaço onde os 

adolescentes possam refletir e 

elaborar sobre sentimentos, 

comportamentos e conhecimentos 

face à afetividade e à sexualidade 

humana util izando a metodologia de 

oficinas.

2 horas/semana

Centro Juvenil Dom Bosco , 

Escolas Estaduais e Municipais/ 

Centros de Saúde,  Ação Social  

Filadélfia, CIEE,  Sociedade 

Cruz de         Malta .

Marcia de Mendonca Jorge

Conhecer a organização/instituição 

conveniada em sua estrutura e 

funcionamento.

Alvaro Emilio Guimaraes

Realizar diagnóstico psicossocial e 

de problemas de funcionamento da 

organização, do trabalho e do 

trabalhador que interferem com a 

satisfação no trabalho.

 Pesquisa de clima e cultura 

organizacionais.

 Formular sugestões e ações para a 

melhoria dos processos 

organizacionais e de trabalho e das 

relações psicossociais. 

Construir relatórios e realizar 

entrevista de devolução.

 Atividade de escuta e análise de 

demandas em instituições educativas, 

sob a perspectiva da Psicanálise.

 Proposição e realização de 

intervenções psicossociais.

 Estágio Supervisionado VIII

Projeto 2: 
Diagnóstico 

Organizacional     
2 horas/semana

Instituições, e organizações 

diversas.

Projeto 3 : Clinica 
dos Processos 

Educativos                
Elizabete Beling Caetano da Silva 2 horas/semana

Instituições educativas 

diversas

Projeto 4: Oficinas 
de Pensamento e 
Expressão                                       

Maria Carmem Schettino Moreira 2 horas/semana Clínica de Psicologia



Acolher crianças, jovens e adultos 

com queixas de dificuldades 

escolares e/ou problemas no 

processo de ensinoaprendizagem.                 

Realizar intervenções psicológicas e 

avaliação psicopedagógica.                                

Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Capacitar o aluno para desenvolver 

intervenções clínicas buscando a 

transformação da problemática 

familiar

Projeto 4: Processos
grupais na
instituição

Grupo não Disponível
Atuar com grupos em práticas da

psicologia social e institucional.
2 horas/semana

Instituições parceiras no 

entorno da Universidade e em 

projetos de Extensão.

Projeto 2:
Intervenção no
campo do trabalho                                       

Joana D Arc Alves

Planejar, construir e implementar

projeto de intervenção nas

organizações de diversos setores:

treinamento e desenvolvimento

profissional, saúde mental do 

2 horas/semana
Diversas instituições ou 

organizações.

Projeto 3: 
Psicologia e 

Inclusão
Maria Auxil iadora da Silva

Proporcionar ao aluno a prática de 
intervenções a pais ou responsáveis 
pelas crianças e adolescentes com 
necessidades especiais. 

2 horas/semana
APAE-BH e Escolas Municipais de 

Belo Horizonte

Projeto 4: 
Diagnóstico 

Psicopedagógico 
Clinico                                      

Rosa Maria Corrêa 2 horas/ semana  instituições educativas diversas

Estágio Supervisionado IX

Projeto 1:
Diagnóstico das
Relações Familiares                                      

Stella Maria Poletti Simionato Tozo

 Propiciar ao aluno o 

aprofundamento da escuta 

psicológica do grupo familiar.

2 horas/semana Clínica de Psicologia



Projeto 5:
Atendimento 
psicológico aos
adolescentes na
escola

Sonia Maria de Araujo Couto

Acolher e atender psicologicamente

adolescentes em situação de conflito

e risco nas escolas.

2 horas/semana Escolas Municipais e Estaduais

Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Realizar escuta psicológica e

intervenções terapêuticas junto aos

usuários de instituições judiciais que

apresentam queixas e conflitos que

necessitam da intervenção do setor

Judiciário. 

Fazer encaminhamentos para as

instituições que possam acompanhar

os usuários em suas demandas.

Conhecer reforma psiquiátrica e

politica saúde mental atual.   

Preparar o aluno para atuação na

clínica da psicose.

Acolher pacientes internados em

enfermarias de hospitais gerais.                              

 Realizar atendimento psicológico aos 

pacientes e familiares.  

Capacitar o aluno para trabalho

interdisciplinar.     

Acolher e escutar o sujeito que busca

orientação profissional.

Planejar e realizar atendimento em

Orientação profissional.

Util izar técnicas, dinâmicas e

práticas facil itadoras ao

desenvolvimento do trabalho

orientador.                                                                         

Projeto 3:
Orientação 
Profissional                                               

Wanderley Chieppe Felippe 2 horas/semana Clínica de Psicologia

Projeto 4:
Diagnóstico 
Psicopedagógico 

Rosa Maria Corrêa

 Realizar diagnóstico da instituição 

educativa e fazer intervenções junto 

aos gestores e coordenadores com o 2 horas/semana Instituições educativas diversas

Estágio Supervisionado X

Projeto1: Psicologia
Jurídica                                                       

Grupo não Disponível 2 hora/semana

Projeto 2 Hospital
Geral                                

Carla de Abreu Machado Derzi

3 a 4 horas/semana

Hospital Geral: Fundação 

Hospitalar Santa Casa de 

Misericórdia, Hospital São 

Lucas; Instituto Mário Penna; 

Hospital Paulo de Tarso, 

Hospital Luxemburgo.



Diagnosticar o processo de

aprendizagem da criança, do

adolescente e do adulto.

Levantar os obstáculos que dificultam 

o processo de aprender e que se

tornam queixa e demanda. 

Realizar a intervenção

psicopedagógica a partir das

demandas e do diagnóstico.

Possibil itar a articulação entre

teoria e prática.                                                                                                   

Realizar atendimento psicológico de

pacientes na abordagem

psicanalítica. 

Propiciar ao aluno a reflexão crítica e

ética sobre os atendimentos

realizados.        

Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Ana Paula Carvalho Pereira Passos

Desenvolver a habilidade de análise e

encaminhamento de demandas

diversas para atendimento

psicológico.                            

Desenvolver habilidades de

atendimento clínico no enfoque da

terapia familiar sistêmica.                                                                                    

2 horas/semana

Propiciar o desenvolvimento do

estagiário como clínico e sua

construção com terapeuta.                                                                                   

Luis Flavio Silva Couto

Suzana Faleiro Barroso

Lucia Maria de Lima Mello

4338.1.01

Estágio Supervisionado XI Clínica

Projeto 1:
Psicoterapia 
Sistêmica                                                       

Clínica de Psicologia

Projeto 2:
Psicoterapia 
Psicanalítica                                                   

Desenvolver a escuta e elaborar o 

diagnóstico estrutural dos casos 

atendidos.  

2 horas/semana Clínica de Psicologia
Atender em psicoterapia: crianças, 

adolescentes, adultos e idosos.                                    

Projeto 5 :
Psicopedagogia                                                           

Grupo não Disponível 2 horas/semana Instutuições educativas diversas

Projeto 6:
Psicoterapia 
Psicanalítica                                       

Marcia de Mendonca Jorge 2 horas/semana Clínica de Psicologia

Psicopedagógico 
Institucional                                

Rosa Maria Corrêa aos gestores e coordenadores com o 

intuito de melhorar os processos 

ensinoaprendizagem.

2 horas/semana Instituições educativas diversas



Alexandre Frank Silva Kaitel

Propiciar ao aluno a oportunidade de

vivenciar o atendimento em

psicoterapia na abordagem

humanista existencial.                                                              

4338.1.05

Desenvolver o raciocínio crítico

associado ao posicionamento ético

do psicólogo junto aos casos clínicos.          

Possibil itar a construção e a escrita

do caso clínico.                                                                                         

Maria Cristiana Seixas Vil lani

Promover habilidades de atendimento 

psicológico na abordagem

Comportamental Cognitiva.

Desenvolver o raciocínio crítico e o

posicionamento ético no atendimento

clínico.

Desenvolver a competência para

analisar o fenômeno clínico a partir

de um referencial comportamental

cognitivo.

Desenvolver a habilidade de

construção e escrita do caso clínico.                                                                                        

Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Introduzir e consolidar conceitos e

práticas de gestão responsável de

pessoas nas organizações.

Desenvolver reflexão ética e crítica da

prática nas organizações com foco na

gestão cidadã.          

Estágio Supervisionado XI POS

Projeto 1: Gestão
de Pessoas e

5319.1.03 2 horas/semana
Organizações de qualquer 

Projeto 3:
Psicoterapia 
Humanista 
Existencial                                          

2 horas/semana Clínica de Psicologia

Projeto 4:
Psicoterapia 
Comportamental 
Cognitiva

2 horas/semana Clínica de Psicologia

Possibil itar a construção e a escrita 

do caso clínico.                                       



Capacitar o aluno para uma atuação

que promova as relações de

transparência, respeito e cooperação

entre os diversos públicos envolvidos

nas organizações.                                                                                

Desenvolver no aluno a valorização

do potencial humano como fator

decisivo na competitividade das

organizações.                                                      

Atuar na área de consultoria e

prestação de serviços nas atividades

de Recursos Humanos de micro,

pequenas e médias empresas.                                               

Desenvolver a capacidade de construir
diagnósticos com base na
psicossociologia
Identificar demandasde formação e
capacitação dos quadros
institucionais, de planejamento
institucional, de definição da missão e
melhoria de seus processos de gestão
humana, de construção de novos
conceitos e metodologias apropriados
às questões especificas de
organizações sociais.                                                                                                                                                                                         

Projetos Professores Locais Prováveis

Suzana Faleiro Barroso

5318.1.02

5318.1.03

5318.1.04

Integrar o estudante de psicologia em equipe

interdisciplinar de saúde.                     

Projeto 1: Clínica
dos sintomas
contemporâneos                                      

Conhecer e diagnosticar sujeitos com sintomas

contemporâneos.

Clínica de Psicologia

Conduzir um processo de psicoterapia de pacientes com

sintomas contemporâneos.  

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.      

Capacitar o estagiário para intervenções em rede conforme 

requerem os sintomas contemporâneos. 

Projeto 3:
Diagnóstico 
Psicossociológico

5319.1.02 2 horas/semana Instituições diversas

Estágio Supervisionado XII Clínica

Objetivos

Responsabilidade 
Social  : diagnóstico                                

5319.1.03 2 horas/semana
natureza a escolha do aluno

Projeto 2: Psicologia
e Trabalho-
Diversidade na
contemporaneidade                           

Alvaro Emilio Guimaraes 2 horas/semana
Organizações de qualquer 

natureza a escolha do aluno



Conhecer a abordagem clínica psicopedagógica aplicada a

problemas de aprendizagem e escolarização.    

Projeto 5: Saúde
Pública Hospitalar                                                           

Grupo não Disponível

Possibil itar aos alunos conhecimento sobre o contexto

hospitalar e a atuação do psicólogo no hospital geral.

Hospital Mário Pena Hospital 

Luxemburgo, Santa Casa de 

Misericórdia, Hospital Paulo de 

Tarso.                                                                                      

Possibil itar aos alunos a oportunidade de participação em

equipe de trabalho multiprofissional. 

Realizar atendimentos psicológicos a pacientes

hospitalizados e suas famílias. 

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.                                  

Projeto 4:
Intervenção 
sistêmica em
contexto de
acolhimento 
institucional

Grupo não Disponível

Conhecer as características de institucionalização de

crianças e adolescentes.

Casa de Acolhimento 

Institucional Bairro Carlos 

Prates-Casa Tremedal

Realizar atendimentos psicológicos na abordagem

sistêmica junto às crianças, adolescentes, famílias e

educadores no contexto de acolhimento institucional.                                

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.                                  

Projeto 3: CERSAM 
I/ Atendimento de 

casos graves                                                                           
Lucia Maria de Lima Mello

Conhecer pressupostos da reforma psiquiátrica e dos

serviços substitutivos ao modelo manicomial de

assistência ao portador de sofrimento mental.

CERSAM – Noroeste                                  

Clínica de Psicologia

Propiciar práticas psicológicas clínicas relativas à Saúde

Mental.

Realizar atendimento psicológico de casos graves, de crise

e urgência.

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.                                  

Projeto 2:
Interclínicas da dor 

5318.1.10
Clínica de Psicologia ou Clínica 

da Odontologia

Integrar a escuta da subjetividade às formas biológicas de

tratamento do corpo.                

Realizar diagnóstico e tratamento psicológico com

pacientes com queixas de dor orofacial e outras queixas de 

dor.

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.                                  



Desenvolver habilidades de caracterizar situações,

planejar, executar e avaliar intervenções em situação de

atendimento psicológico em grupo. 

Articular as intervenções clínicas com a fundamentação

teórica.  

Estágio Supervisionado XII POS

Projeto 9: Clínica
em 
Psicomotricidade

5318.1.08

Diagnóstico psicomotor da criança e sua relação com a

família.
Clínica de Psicologia

Atender crianças e famílias com demandas psicomotoras e

afetivas.

Projeto 10:
Intervenção 
sistêmica em
diferentes 
contextos                                                     

Grupo não Disponível

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.                                  

Clínica de Psicologia

Possibil itar um trabalho de redirecionamento da queixa

apresentada pelos pais através da compreensão do

sintoma da criança e da dinâmica familiar.                         

Projeto 8: Urgência
subjetiva

Lucia Maria de Lima Mello

Conhecer a clínica das urgências subjetivas.

Clínica de Psicologia

Propiciar ao aluno o atendimento às crisesurgências no

ato toxicômano, no alcoolismo, nas psicoses, urgências

subjetivas, autismo, passagem ao ato e compulsões.

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.  

Projeto 7:
Intervenções no
campo da Psicologia
Jurídica

Fernanda Simplício Cardoso

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.                                  

Instituições Jurídicas

Realizar intervenções psicossociais no âmbito da

Psicologia Jurídica.

Possibil itar ao aluno o exercício de uma prática que

promova a saúde psíquica através de intervenções clínicas

com efeitos no social.       

Projeto 6:
Psicopedagogia 
Clínica                                                               

Maria Carmem Schettino Moreira Clínica de Psicologia

Propiciar ao aluno atendimento clínico psicopedagógico

com indivíduos com queixas de dificuldades e problemas

no processo de aprendizagem e escolarização.  

Capacitar o aluno para atuação clínica crítica e ética.                              



Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Refletir sobre as novas concepções

sobre o papel do psicólogo na

condução da orientação profissional.

Conhecer a logica e a função do uso

de técnicas auxil iares em orientação

profissional capacitando o aluno

para selecionar e util izar os recursos

necessários a cada caso.

Realizar orientação profissional.

Elaborar diagnóstico psicossocial da

instituição/organização: analisar o

campo através de observação e coleta 

de dados, ações concretas e praticas

desenvolvidas nas instituições

buscando o mapeamento do campo

de forças que as atravessam.

Realizar intervenções junto aos

diversos grupos ou atores sociais.  

Acolher e escutar o sujeito nas

organizações de trabalho.

Elaborar um diagnóstico

psicossocial da organização.

Projeto 2 : Práticas 
Institucionais: 

Diagnóstico      
Grupo não Disponível 2 horas/semana PUC Minas / Outros

Projeto 3: Saúde
Mental do
Trabalhador: 
diagnóstico

5320.1.02 2 horas/semana PUC-Minas e outros

Projeto 1:
Orientação 
Profissional                                                      

5320.1.01 2 horas/semana Cesam



Projeto 4:
Intervenção junto a
educadores                                                      

5320.1.04

intervir junto aos educadores a fim 
de possibilitar a compreensão sobre 
os  aspectos psicológicos, 
comportamentais, sociais, culturais 
e biológicos presentes nos 
processos de vida dos atores com 
os quais eles trabalham; Discutir 
com os educadores sobre as ações 
pedagógicas e desafios dos 
processos sócio educativos; 
Possibilitar aos educadores uma 
atuação efetiva junto aos atores 
sociais com os quais trabalham: 
crianças, adolescentes, famílias, 
educadores e comunidade

2 horas/semana Escolas municipais

Projeto 4:
Empreendedorismo

Alvaro Emilio Guimaraes

Pensar, planejar, construir e

implementar projetos

psicossociais/empresariais nas

diversas áreas da Psicologia.

2 horas/semana Instituições diversas/RedePsi

Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Ana Paula Carvalho Pereira Passos

Desenvolver a habilidade de análise

e encaminhamento de demandas

diversas.                            

6.812.106

Desenvolver habilidades de

atendimento clínico no enfoque da

terapia familiar sistêmica.                                                                                    

Propiciar o desenvolvimento do

estagiário como clínico e sua

construção como   terapeuta.                                                                                   

Lucia Maria de Lima Mello

Luis Flavio Silva Couto

 Estágio supervisionado XIII Clínica

Projeto 1:
Psicoterapia 
Sistêmica                                                       

2 horas/semana Clínica de Psicologia.

Desenvolver a escuta e elaborar o 

diagnóstico estrutural dos casos 

atendidos.  



Suzana Faleiro Barroso

6812.1.04

Alexandre Frank Silva Kaitel

Propiciar ao aluno a oportunidade de

vivenciar o atendimento em

psicoterapia na abordagem

humanista existencial.                                                              

Desenvolver o raciocínio crítico

associado ao posicionamento ético

do psicólogo junto aos casos clínicos.          

Possibil itar a construção e a escrita

do caso clínico.                                                                                         

Promover habilidades de atendimento 

psicológico na abordagem

Comportamental Cognitiva.

Desenvolver o raciocínio crítico e o

posicionamento ético no atendimento

clínico.

Desenvolver a competência para

analisar o fenômeno clínico a partir

do referencial comportamental

cognitivo.

Desenvolver a habilidade de

construção e escrita do caso clínico.                                                                                        

Estágio XIII POS

Projeto 3:
Psicoterapia 
Humanista 
Existencial                                          

2 horas/semana Clínica de Psicologia.

6812.1.07

Projeto 4:
Psicoterapia 
Comportamental 
Cognitiva

Maria Cristiana Seixas Vil lani 2 horas/semana Clínica de Psicologia.

Projeto 2:
Psicoterapia 
Psicanalítica                                                   

atendidos.  

2 horas/semana Clínica de Psicologia.
Atender em psicoterapia crianças, 

adolescentes, adultos e idosos.                                     

Possibil itar a construção e a escrita 

do caso clínico.                                       



Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Capacitar o aluno para uma atuação

promovedora das relações de

transparência, respeito e cooperação

entre os diversos públicos envolvidos

nas             organizações.    

Realizar práticas e intervenções de

gestão responsável em organizações

de 1º, 2º e 3º setores.

Refletir sobre os aspectos éticos na

gestão de pessoas em organizações.                                                                           

Atuar na área de consultoria e

prestação de serviços nas atividades

de Recursos Humanos de

micro, pequenas e médias empresas.                                               

Refletir sobre os aspectos éticos nas

práticas em organização de trabalho.

Identificar demandas e caracterizar a

atuação do psicólogo no

planejamento e gestão de projetos ou

de ações do 3o Setor.

Levantar informações por meio de

metodologias participativas para

elaborar proposta de atuação do

Psicólogo no 3º Setor;

Desenvolver a capacidade de realizar

análise e intervenção junto aos

grupos de trabalho das organizações

não governamentais;

Projeto 3:
Intervenções no 3º
setor                                                             

Lucimar Magalhães de 

Albuquerque
2 horas/semana

ONG’s e na região do Lindéia e 

no entorno da PUC

Projeto 1: Gestão
de Pessoas e
Responsabilidade 
Social: Intervenção                          

6.813.102 2 horas/semana
Organizações de qualquer porte 

e/ou natureza

Projeto 2:
Intervenção em
Organizações do
trabalho                                             

Alvaro Emilio Guimaraes 2 horas/semana

CESAM/Organizações diversas 

com atuação na área de RH/ PUC 

Minas - PROINFRA / Consultoria 

Jurídica PUC Minas



Elaborar relatórios técnicos e

devolutivas para os grupos parceiros.

Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Suzana Faleiro Barroso
Conhecer e diagnosticar sujeitos com

sintomas contemporâneos.

Conhecer pressupostos da reforma

psiquiátrica e dos serviços

substitutivos ao modelo manicomial

de assistência ao portador de

sofrimento mental.

Propiciar práticas psicológicas

clínicas relativas à Saúde Mental.

Realizar atendimento psicológico de

casos graves, de crise e urgência.

Capacitar o aluno para atuação

clínica crítica e ética.                                  

Conhecer as características de

institucionalização de crianças e

adolescentes.

Projeto 3:

Capacitar o aluno para atuação 

clínica crítica e ética.      

Capacitar o estagiário para 

intervenções em rede conforme 

requerem os sintomas 

contemporâneos. 

Projeto 2: CERSAM
II/ Atendimento de
casos graves                                                                           

Lucia Maria de Lima Mello 2 horas/semana

CERSAM – Noroeste                                  

Clínica de Psicologia da PUC-

Minas

Estágio Supervisionado XIV Clinica

Projeto 1: Clínica
dos sintomas
contemporâneos                                      

2 horas/semana Clínica de Psicologia.

Jacqueline de Oliveira Moreira

Conduzir um processo de 

psicoterapia de pacientes com 

sintomas contemporâneos.  



Realizar atendimentos psicológicos

na abordagem sistêmica junto às

crianças, adolescentes, famílias e

educadores no contexto de

acolhimento institucional.                                

Capacitar o aluno para atuação

clínica crítica e ética.                                  

Possibil itar aos alunos conhecimento

sobre o contexto hospitalar e a

atuação do psicólogo no hospital

geral.

3 horas/semana
Hospital Mário Pena Hospital 

Luxemburgo

Possibil itar aos alunos a

oportunidade de participação em

equipe de trabalho multiprofissional. 

2 horas/semana Santa Casa de Misericórdia

Realizar atendimentos psicológicos a

pacientes hospitalizados e suas

famílias. 

Hospital Paulo de Tarso                                                                                     

Capacitar o aluno para atuação

clínica crítica e ética.                                  

Conhecer a abordagem clínica

psicopedagógica aplicada a

problemas de aprendizagem e

escolarização.    

Propiciar ao aluno atendimento

clínico psicopedagógico com

indivíduos com queixas de

dificuldades e problemas no processo 

de aprendizagem e escolarização.  

Capacitar o aluno para atuação

clínica crítica e ética.                                  

Conhecer as ocorrências das

urgências subjetivas.

Conhecer a clínica das urgências

subjetivas.

Projeto 5:
Psicopedagogia 
Clínica                                                               

Maria Carmem Schettino Moreira 2 horas/semana Clínica de Psicologia.

Projeto 3:
Intervenção 
sistêmica em
contexto de
acolhimento 
institucional

Grupo não Disponível 2 horas/semana

Casa de Acolhimento 

Institucional Bairro Carlos 

Prates-Casa Tremedal

Projeto 4: Saúde
Pública Hospitalar                                                           

Grupo não Disponível



Propiciar ao aluno o atendimento às

crisesurgências no ato toxicômano,

no alcoolismo, nas psicoses,

urgências subjetivas, autismo,

passagem ao ato e compulsões.

Capacitar o aluno para atuação

clínica crítica e ética.  

Realizar avaliação psicomotora com

critérios fenomenológicos e

psicogenéticos.

Discriminar as intervenções

psicomotoras nas vertentes clínica e

educativa.

Promover contato com profissionais

de outras áreas propiciando um

trabalho integrado junto ao paciente.    

Capacitar o aluno para atuação

clínica crítica e ética.  

Capacitar o aluno para atuação

clínica crítica e ética.                                  

Realizar intervenções psicossociais

no âmbito da Psicologia Jurídica.

Possibil itar ao aluno o exercício de

uma prática que promova a saúde

psíquica através de intervenções

clínicas com efeitos no social.       

Capacitar o aluno para atuação

clínica crítica e ética.                                  

Projeto 7: Clínica
em 
Psicomotricidade       

6814.1.04 2 horas/semana Clínica de Psicologia

Projeto 8:
Intervenções no
campo da Psicologia
Jurídica

Fernanda Simplício Cardoso 2 horas/semana Instituições Jurídicas

Projeto 6: Urgência
subjetiva

Lucia Maria de Lima Mello 2 horas/semana Clínica de Psicologia



Possibil itar um trabalho de

redirecionamento da queixa

apresentada pelos pais através da

compreensão do sintoma da criança e 

da dinâmica familiar.                         

Desenvolver habilidades de

caracterizar situações, planejar,

executar e avaliar intervenções em

situação de atendimento psicológico

em grupo. 

Articular as intervenções clínicas com 

a fundamentação teórica.  

Projetos Professores Objetivos
Atividade de Campo 
além da supervisão

Locais Prováveis

Projeto 3:
Empreendedorismo

Alvaro Emilio Guimaraes

Pensar, planejar, construir e

implementar projetos

psicossociais/empresariais nas

diversas áreas da Psicologia.

2 horas/semana Instituições diversas/RedePsi

Atuar na área de consultoria e

prestação de serviços nas atividades

de Recursos Humanos de

micro, pequenas e médias empresas.                                               

Refletir sobre os aspectos éticos nas

práticas em organização de trabalho.

Projeto 2 : Práticas
institucionais: 
intervenções

6817.1.02

Realizar intervenções junto a diversos 

grupos ou atores sociais em

instituições.  

2 horas/semana PUC Minas e outras instituições

Projeto 4:
Intervenção em
organizações e
instituições de
diversos setores

Joana D Arc Alves

Projeto 
9:Intervenção 
sistêmica em
diferentes 
contextos 

Grupo não Disponível 2 horas/semana Clínica de Psicologia
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Projeto 1: Saúde
mental do
trabalhador: 
intervenção                                                         

6817.1.03

Atuar e intervir junto aos 

trabalhadores na promoção da saúde 

mental do trabalhador.

2 horas/semana PUC Minas e outras instituições


