
ATIVIDADE LOCAL RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO

13:00 - 17:00 Brincar de brinca Sala 302 - Complexo Esportivo Erica Fróis

Vivenciar a prática do brincar privilegiado de 

expressividade da pessoa/criança, o brincar como 

espaço criativo, inventivo, projetivo e de 

aprendizagem

14:00 - 15h30
FORRÓ QUEER Sala 215 - Prédio 12 Laura James Menezes e Marina Coura

Experimentar a dança Forró a partir do 

questionamento de estereótipos de gênero 

observados na formação de pares, nas expressões 

de feminino e masculino, na linguagem e nas 

escolhas musicais, buscando abordagens livre de 

14:00 - 18:00 
Introdução a Psicologia Jurídica: 

aspectos teóricos e práticos
Sala 210 - Prédio 12 Renata Ghisleni de Oliveira

Para alunos do 5º. Período em diante do Curso de 

Psicologia. Apresentar aportes teóricos e práticos 

da Psicologia Jurídica nos campos de atuação da 

Psicologia junto ao Direito – famílias, infância e 

juventude e penal/ criminal e analisar os principais 

desafios da intervenção da Psicologia no contexto 

jurídico.
14:00 - 18:00

O Estatuto da Criança e do 

Adolescente e suas implicações 

no trabalho do psicólogo

Sala 212 - Prédio 12 Juliana Marcondes Pedrosa de Souza

Compreender o Estatuto da Criança e do 

Adolescente como marco legislativo e suas 

implicações na construção de  práxis no campo da 

Psicologia no Brasil. 
14:00 - 18:00 TECNOCIÊNCIAS E 

SUBJETIVIDADES: uma leitura por 

territórios, fluxos, máquinas e 

universos

Sala 318 - Prédio 12 Bruno Vasconcelos de Almeida
Compreender as relações entre tecnociências e 

subjetividades no cenário tecnológico atual. 

14:00 - 18:00

Feminismo, diversidade sexual e 

enlaces políticos
Sala 217 - Prédio 12 Catarina Fonseca Bogéa

Apresentar as teorias feministas, o sistema 

machista e heteronormativo, a influência do 

sistema heteronormativo na linguagem e 

comportamentos.
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14:00 - 18:00

Assexualidades: possibilidades de 

uma orientação sexual no Arco 

íris Cinza 

Sala 316 - Prédio 12 Luigi Silvino D’Andrea

Analisar a assexualidade como uma orientação 

sexual em emergência  no contemporâneo e  seus 

principais expoentes. Apresentar as várias 

possibilidades de viver a assexualidade e como um 

ato politico dentro de um mundo sexo centrado.

15:00 - 18:00  

Elaboração de documentos por 

psicólogos: declaração, parecer, 

laudo e atestado

Sala 206 - Prédio 12
Gislene Vilela Câmara e Viviane de Oliveira 

Baumgartl

Discutir o processo de escrita dos documentos: 

declaração, atestado, laudo e parecer psicológico e 

também sobre a guarda de documentos.
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14:00 - 16:00 Derrubando muros e erguendo 

pontes: a saúde mental no Brasil  - 

dos manicômios aos dias atuais

Sala 217 - Prédio 12 Maria Helena Camargos Moreira

Rememorar o processo histórico de luta no Brasil 

para assegurar direitos de cidadania, tratamento 

digno e de qualidade científica e inclusão social de 

pessoas em sofrimento mental; conhecer e analisar 

os princípios da Lei Federal 10 216 (Reforma 

Psiquiátrica); conhecer as formas de organização e 

funcionamento dos serviços substitutivos que 

compõem a rede de saúde mental de Belo 

Horizonte e refletir sobre as possíveis formas de 

atuação e inserção da Psicologia nos serviços 

substitutivos.

14:00 - 18:00 

OBJETOS DIGITAIS, CORPOS 

VIRTUAIS, POTÊNCIAS DOS 

AFETOS: clínica e política nos 

processos de individuação 

tecnológica

Sala 215 - Prédio 12 Bruno Vasconcelos de Almeida

Investigar processos de individuação tecnológica, 

do ponto de vista clínico-político, através do estudo 

de objetos digitais, corpos virtuais e afetos. 

14:00 - 18:00

Uso de drogas: Recortes 

históricos e possibilidades de 

intervenção

Sala 212 - Prédio 12 Janete Paulino 
Contextualizar o consumo de substâncias químicas 

e os tratamentos oferecidos para os usuários.

14:00 - 18:00
Psicanálise e arte: um estudo 

sobre o Filme Frida
Sala 210 - Prédio 12 Carla D’Alessandro

Estudar a arte e a psicanálise através da discussão 

de como no filme Frida a pintora lida com seus 

traumas (corpo) e sua imagem.

15/05/2018                          
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14:00 - 18:00
Ferramentas de diálogo: 

metodologias participativas
Sala 208 - Prédio 12 NUMAS

Realizar a apresentação de metodologias 

participativas (exemplo -técnicas que colaboram 

para o desenvolvimento do Diagnóstico Rápido 

Participativo)  que visam compreender a interação 

entre abordagens das ciências sociais, de modo 

interdisciplinar, que vêm contribuindo para o 

desenvolvimento de diversas iniciativas inovadoras 

no campo do fortalecimento de grupos e 

localidades.

14:00 - 18:00
Cuidados Paliativos: conceito 

histórico, aspectos ético-legais e 

filosofia de cuidados

Sala 206 - Prédio 12
Anna Cristina Pegoraro de Freitas e Rosa 

Figueiredo Vieira

Apresentar o conceito de Cuidados Paliativos e as 

principais questões que envolvem o cuidar de 

pacientes com doenças ameaçadoras da vida e de 

seus familiares, desde o diagnóstico até após sua 

morte, no processo de luto.

ATIVIDADE LOCAL PALESTRANTE FINALIDADE

14:00 - 18:00
Experimentações 

Esquizoanalíticas
Sala 206 - Prédio 12 Alysson Assunção e Kelly Dias Vieira

Introduzir a perspectiva da Filosofia da Diferença 

proposta por Deleuze e Guattari demostrando e 

experimentando os usos possíveis destes conceitos  

na  Psicologia. 

14:00 - 18:00 A sexuação na Psicanálise 

lacaniana
Sala 208 - Prédio 12 Thais Limp Silva

Apresentar as bases históricas das quais Lacan 

parte para elaborar sua teoria sobre a sexuação; 

discutir como o feminino e o masculino não 

concernem simplesmente ao dado anatômico e 

demonstrar como a sexualidade humana se divide 

a partir de modos de gozo.

14:00 - 18:00

Ferramentas de abordagem 

familiar: instrumentos para a 

prática profissional

Sala 210 - Prédio 12 Emerson Piantino Dias

Conhecer as configurações da família, seus 

arranjos, seus contextos, seu processo social de 

trabalho e vivência, sua cultura de características 

bem peculiares nesse nosso tempo de diversidade 

e de transição demográfica e epidemiológica, e 

compreender a família como unidade de produção 

social.

16:00 - 18:00

Construção do caso clínico em 

Saúde Mental, uma metodologia
Sala 212 - Prédio 12 Renata Damiano Riguini

Discutir como o conceito de construção do caso 

clínico a luz da psicanálise é operativo na prática de 

Saúde Mental e como metodologia de pesquisa.
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