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I SIMPÓSIO DE PRÁTICAS EM PSICOLOGIA: O TRABALHO DA
PSICOLOGIA NA CONTEMPORANEIDADE - CONHECENDO INSERÇÕES E
EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS
Roberta Rangel Batista1
Getulio Sérgio Souza Pinto2
Bruno Campos3
RESUMO

O I Simpósio de práticas em Psicologia tem como objetivo a realização de mesas
redondas para apresentação e discussão a respeito de práticas e inserções
profissionais do(a) psicólogo(a). Durante a realização do evento, ocorreram,
simultaneamente, três mesas redondas que contaram com a participação de
profissionais das seguintes áreas: Psicologia Organizacional, Psicologia
Hospitalar (e a questão da violência contra a mulher) e Psicologia Jurídica. Cada
mesa redonda foi realizada em uma sala de aula diferente, sendo mediada por
professores do Colegiado de Psicologia da Multivix Serra. Ao final das
apresentações, os alunos tiveram a oportunidade de participar, formulando
perguntas aos profissionais que estiveram compondo a mesa. Foram discutidos
os seguintes temas: A Psicologia no campo organizacional; A Psicologia no
campo hospitalar e a questão da violência contra a mulher; A Psicologia no
campo jurídico; e O Psicólogo no Hospital e o trabalho em Maternidade e UTIN.
Com a realização do simpósio, os alunos puderam obter maiores informações a
respeito do mercado de trabalho na área, aproximando-os da realidade
profissional.

Palavras-chave: Cognição; educação; psicologia; mercado de trabalho.

Docente do curso de Psicologia – Faculdade Multivix Serra
Docente do curso de Psicologia – Faculdade Multivix Serra
3 Docente do curso de Psicologia – Faculdade Multivix Serra
1
2
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1° CORRIDA DE RUA UNIVERSITÁRIA
Thayssa da Silva Siqueira1
Peter Marley Vietas2
Maria Gabriella Pinheiro Silva3
Renata Silva Jorge4
RESUMO
Trata-se da atividade de culminância do projeto elaborado pelas disciplinas de
Metodologia do Esporte Individual I e de Organização Esportiva, para os alunos
que estão cursando-as no primeiro semestre de 2018. Tem como objetivo
vivenciar os conceitos desenvolvidos nas aulas no decorrer do bimestre. Além
disso, extrapolando a turma que está na elaboração e organização do evento,
temos como objetivos: promover a integração dos alunos da Faculdade
Capixaba da Serra (Multivix Serra) por meio da corrida, tendo como foco a
educação, a saúde e o lazer por intermédio dos esportes e tornar a prática da
corrida um hábito para os alunos da instituição. A corrida terá um percurso de
3km, nas ruas do entorno da Faculdade Multivix Serra.

Palavras-chave: Educação; esporte; saúde.

1

Acadêmica do curso de Educação Física - Faculdade Multivix Serra.
Acadêmica do curso de Educação Física - Faculdade Multivix Serra.
3 Docente do curso de Educação Física – Faculdade Multivix Serra.
4 Docente do curso de Educação Física – Faculdade Multivix Serra.
2
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AULA DE CAMPO MATILDE
Lorena Nascimento Ferreira1

RESUMO

Tem como objetivo realização de aula de campo em Matilde, desenvolvendo a
atividade de trekking orientada, explorando os espaços de trilha e cachoeira que
o local oferece. A atividade tem como principal finalidade vivenciar o que foi
estudado em sala de aula. O evento é de suma importância para a vivência das
atividades físicas de aventura pelos alunos do curso de Educação Física,
realizando uma relação teórico – prática dos conteúdos associados à disciplina.
Além disso, a aula de campo propulsiona o debate de questões ambientais e
formas de prevenção.

Palavras-chave: Educação; esporte; saúde.

1

Docente do curso de Educação Física – Faculdade Multivix Serra.
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MINICURSO – INTRODUÇÃO AOS MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA
Moacir Cézar da Vitória Júnior1
Roger da Silva Rodrigues2

RESUMO

A atividade baseia-se em três horas de apresentação expositiva acerca do
conteúdo, com exemplos práticos. Objetiva-se apresentar aos alunos conceitos
básicos e fundamentais necessários para a compreensão do funcionamento dos
motores de combustão interna. Ao final, espera-se nivelar alunos participantes,
no que diz respeito aos conhecimentos básicos de funcionamento dos motores
de combustão interna. O curso é um passo inicial, um estímulo ao aluno, no
sentido de direcioná-lo a dar sequência ao Projeto Baja.

Palavras-chave: Educação; cognição; combustão.

1
2

Docente do curso de Engenharia – Faculdade Multivix Serra.
Docente do curso de Engenharia – Faculdade Multivix Serra.
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FISIOTERAPIA PREVENTIVA – TERCEIRA IDADE EM MOVIMENTO
Caio Jorge Figueiredo de Oliveira1
RESUMO
Trata-se de atividade fisioterapêutica em grupo realizada na instituiçãoAssociação Lar da Terceira Idade Professor Coelho Sampaio. Objetiva-se,
principalmente, promover conhecimento prático e teórico a respeito da
assistência da fisioterapia em terceira idade aos acadêmicos de Fisioterapia e
contribuir para que através da vivência prática e supervisionada os acadêmicos
de fisioterapia despertem o conhecimento crítico e avaliativo a respeito da
fisioterapia. Ao final, é esperado demonstrar a aplicabilidade da assistência
fisioterapêutica preventiva na terceira idade, demonstrado a melhora na
agilidade motora, coordenação motora, equilíbrio, prevenção a patologia
musculo esqueléticas e sociabilidade.

Palavras-chave: Educação; cognição; patologia; prevenção; idoso.

1

Docente do curso de Fisioterapia – Faculdade Multivix Serra.
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ESCOLA DA POSTURA ASSISTÊNCIA FISIOTERAPÊUTICA EM
LOMBALGIA
Caio Jorge Figueiredo de Oliveira1
RESUMO
Demonstra a aplicabilidade de um protocolo de tratamento direcionado a
lombalgia para o grupo de pacientes atendidos pelos acadêmicos de fisioterapia
do terceiro período da Faculdade Multivix – Serra supervisionados pelo professor
responsável. Objetiva-se, principalmente, promover conhecimento prático e
teórico a respeito da assistência da fisioterapia em terceira idade aos
acadêmicos de Fisioterapia e contribuir para que através da vivência prática e
supervisionada os acadêmicos de fisioterapia despertem o conhecimento crítico
e avaliativo a respeito da fisioterapia.

Palavras-chave: Educação; cognição; patologia.

1

Docente do curso de Fisioterapia – Faculdade Multivix Serra.

12

PALESTRA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
Tatiana de Santana Vieira1

RESUMO

Trata-se de realização de Palestra com o Dr. André Albuquerque Garcia,
secretário de estado de segurança pública e defesa social. Visa discutir com o
público universitário a problemática da violência contra a mulher no cenário
capixaba. Espera-se a conscientização dos graduandos dos cursos de Serviço
Social e Psicologia sobre as questões e desafios que envolvem a violência contra
a mulher no estado do Espírito Santo.

Palavras-chave: Violência; segurança; gênero; educação.

1

Docente do curdo de Psicologia – Faculdade Multivix Serra.
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TALK SHOW: DESENVOLVENDO O SEU PODER DE COMUNICAÇÃO
Gabriela de Oliveira Rebello1

RESUMO

A atividade consiste em bate papo e dinâmicas com uma psicóloga mestre em
gestão de pessoas e coach. Visa abordar a comunicação interpessoal, o
autoconhecimento e outras possibilidades que se agregam ao marketing
pessoal, com ênfase em empatia. Espera-se, ao final, melhora da comunicação
por parte dos alunos.

Palavras-chave: Comunicação; educação; cognição.

1

Docente do curso de Nutrição – Faculdade Multivix Serra
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TALK SHOW: MINHA CARREIRA: O QUE FAZER POR ELA?
Gabriela de Oliveira Rebello1

RESUMO

Trata-se de bate papo e dinâmicas com a especialista em gestão de pessoas,
psicopedagogia e pedagogia Empresarial. Visa discutir as angustias, as
tendências e as promessas para quem está ingressando no mercado de trabalho
e tem dúvidas sobre os melhores caminhos e escolhas. Espera-se que os alunos
saiam com direcionamento quanto ao mercado de trabalho.

Palavras-chave: Comunicação; educação; cognição.

1

Docente do curso de Nutrição – Faculdade Multivix Serra
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INTRODUÇÃO À TERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL:
PROCEDIMENTOS INICIAIS E A CONSTRUÇÃO DA RELAÇÃO
TERAPÊUTICA
Ruy Anderson Santos Martins1

RESUMO

O minicurso aborda os seguintes temas: o estabelecimento do contrato
terapêutico, a análise do comportamento do cliente em sessão, a análise do
comportamento verbal do cliente e do terapeuta, o impacto do cliente sobre o
terapeuta (valores e cultura), análise de caso clínico,

manejo de

comportamentos clinicamente relevantes e a construção da relação terapêutica.
Objetiva apresentar ao público o modelo da Terapia Analítico-Comportamental
em seus aspectos teóricos e práticos. Conhecer os procedimentos e conceitos
utilizados na construção da análise funcional do comportamento aplicada a caso
clínico, assim como as nuances relacionadas à construção da relação terapeutacliente. Os alunos que concluírem o curso estarão mais preparados para as
atividades clínicas, sobretudo no que diz respeito à terapia comportamental.
Espera-se que os alunos aprendam as tecnologias comportamentais
relacionadas ao manejo da entrevista inicial com o cliente e o estabelecimento
do vínculo terapêutico.

Palavras-chave: Educação; cognição; terapia; comportamento.

1

Docente do curso de Psicologia – Faculdade Multivix Serra
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I ENCONTRO DE ENFERMAGEM MULTIVIX-SERRA
Jussara Angelica Gomes Nascimento Sardenberg1
RESUMO
A Semana da Enfermagem é um período especial, revestido de muita
importância para todos os profissionais e futuros profissionais de Enfermagem,
todo ano não podemos perder a oportunidade de realizar debates científicos
relativos a assistência à saúde durante o exercício profissional. Por isso esperase: implementar novas formas de assistência de Enfermagem; oportunizar
Instrumentos de Sistematizar a Assistência; incentivar o aperfeiçoamento do
conhecimento científico. O principal objetivo é proporcionar experiência de
aprendizagem, além do conhecimento de sala de aula, aliada à melhor qualidade
da capacitação técnica e inserção do conjunto de profissionais ligados à
assistência de enfermagem.
Palavras-chave: Educação; saúde; cognição.

1

Docente do curso de Enfermagem – Faculdade Multivix Serra
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RODA DE CONVERSA: NARRATIVAS DAS MULHERES DO CONGO COMO
PRÁTICAS DE RE’EXISTÊNCIAS, ECOLOGISTAS E COTIDIANOS
ESCOLARES

Tatiana de Santana Vieira1

RESUMO
Realização de uma roda de conversa sobre Educação Ambiental, gênero e
cultura com a profa. Ma. Andreia Teixeira Ramos com o tema “Narrativas das
Mulheres do Congo como práticas de re’existências, ecologistas e cotidianos
escolares”. Objetiva proporcionar aos alunos do curso de Pedagogia do 1º, 2º e
3º período noturno, experiência de diálogo e reflexão individual e coletiva sobre
a temática da Educação Ambiental e suas relações com outras áreas, tais como
cultura e gênero. Espera-se que com essa atividade os alunos consigam dialogar
sobre a temática abordada nas aulas da disciplina de Educação Ambiental, e
suas relações com outras temáticas.
Palavras-chave: Educação; comunicação; cultura; meio ambiente; gênero.

1

Docente do curso de Pedagocia – Faculdade Multivix Serra

18

VISITA TÉCNICA VALE

Tatiana de Santana Vieira1

RESUMO
Visita ao Parque Botânico e industrial da Vale em março de 2018, com objetivo
de proporcionar aos alunos do curso de Pedagogia do 1º, 2º e 3º período noturno,
uma experiência extracurricular com a vivencia prática das discussões propostas
na disciplina Educação Ambiental, ministrada pela professora Tatiana de
Santana Vieira, observando em lócus as ações de uma empresa no que tange à
sustentabilidade, preservação ambiental, diminuição de impactos ambientais e
sociais. Espera-se que com essa visita os alunos consigam vivenciar e refletir
sobre a temática abordada nas aulas da disciplina de Educação Ambiental, tal
como conhecer uma área de atuação profissional.

Palavras-chave: Educação; comunicação; meio ambiente.

1

Docente do curso de Pedagocia – Faculdade Multivix Serra
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FORMAÇÃO CULTURAL EM DANÇA

Maria Gabriella Pinheiro Silva1

RESUMO

Os alunos foram convidados a assistir ao Espetáculo ANAGRAMA da escola de
Dança “Soul Jazz”. Objetiva-se com a atividade, principalmente, estimular e
ampliar a formação cultural em Dança e aprofundamento dos conceitos
desenvolvidos na disciplina de Dança. Os objetivos foram alcançados, os alunos
conseguiram ver, na prática, os conceitos discutidos durante as aulas e se
organizaram para outros eventos culturais.

Palavras-chave: Educação; cultura; cognição.

1

Docente do curso de Educação Física – Faculdade Multivix Serra
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AULA DE CAMPO NO MORRO DO MORENO
Lorena Nascimento Ferreira1

RESUMO

Trata-se de aula de campo no Morro do Moreno, desenvolvendo atividades de
trekking, escalada e rapel em parceria com a empresa Radical Life – Esportes
de aventura. A atividade tem como principal finalidade vivenciar as atividades
estudadas em sala de aula. A atividade é de suma importância para a vivência
das atividades físicas de aventura pelos alunos do curso de Educação Física,
realizando uma relação teórico – prática dos conteúdos associados à disciplina.
Além disso, a aula de campo propulsiona o debate de questões ambientais e
formas de prevenção.

Palavras-chave: Educação; esporte; saúde.

1

Docente do curso de Educação Física – Faculdade Multivix Serra.
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MINICURSO DE PSICOPATOLOGIA E TRANSTORNOS DE HUMOR
Renzo Roldi Rossoni1
Ruy Anderson Santos Martins2

RESUMO

O minicurso aborda os seguintes temas: psicopatologia geral, transtorno
depressivo, transtorno afetivo bipolar e suicídio. Visa capacitar psicólogos e
estudantes de psicologia à compreender os fenômenos psicopatológicos
relacionados

ao

humor,

a

suspeitar

de

casos

que

necessitem

de

encaminhamento psiquiátrico para diagnóstico e tratamento medicamentoso. Os
alunos que concluem o curso estão, aptos a suspeitar de casos de depressão e
transtorno bipolar, encaminharem os casos suspeitos para o fechamento do
diagnóstico com profissional da psiquiatria, manter tratamento conjunto em
psicoterapia e medicamentoso quando necessário.

Palavras-chave: Educação; psicopatologia; cognição.

1
2

Docente do curso de Psicologia – Faculdade Multivix Serra.
Docente do curso de Psicologia – Faculdade Multivix Serra.
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VISITA TÉCNICA À ASSOCIAÇÃO PESTALLOZI DA SERRA
Geraldo Corea1

RESUMO

No dia 23 de maio de 2018, os alunos do Curso de Psicologia tiveram a oportunidade
de realizar uma visita técnica à Pestallozi do município da Serra. A Associação
Pestalozzi da Serra é uma instituição sem fins lucrativos de caráter privado e de utilidade
pública, que tem como principal finalidade atendimento nas áreas da Assistência Social,
Saúde e Atendimento Educacional. A Pestallozi é especializada no atendimento à
pessoa com deficiência. O Centro Clínico da Pestalozzi da Serra conta com equipe de
Fonoaudiólogo, Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Psicopedagogo, Fisioterapeuta e
Neurologista, estando aberta para atendimento gratuito a pessoas com deficiência
intelectual e/ ou múltipla, além de atender a encaminhamentos provenientes do SUS.
Desse modo, a visita técnica dos alunos à Associação esteve relacionada à disciplina
de Saúde Mental onde os alunos tiveram a oportunidade de conhecer o trabalho do
Psicólogo e da equipe multidisciplinar aos usuários da Pestalozzi.

Palavras-chave: Educação; cognição; saúde mental.

1

Docente do curso de Psicologia – Faculdade Multivix Serra.
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MINI CURSO DE PSICOTERAPIA CORPORAL
Getúlio Pinto1

RESUMO

O evento contou com a participação do Psicoterapeuta Corporal Ernesto Grillo
Rabelo, profissional com considerável experiência no campo, bem como em
outras áreas correlacionadas como Yoga e Massagem Ayurvédica. Partindo
inicialmente dos estudos de Wilhelm Reich e Stanley Keleman, mas fazendo uma
contextualização com o escopo amplo da psicologia clínica, o minicurso em
questão visou propiciar ao aluno uma introdução ao campo da Psicologia
Corporal e suas linhas. Desse modo, o texto propiciou a apreensão dos
seguintes conteúdos: Raízes Históricas da Psicologia Corporal; A Anatomia
Emocional de Stanley Keleman; A Análise do Caráter a partir de Whilhelm Reich;
Análise Bioenergética – Conceituação e prática Clínica e a prática Reichiana na
contemporaneidade – diálogos, inserções e possibilidades.

Palavras-chave: Educação; cognição; psicologia.

1

Docente do curso de Psicologia – Faculdade Multivix Serra.
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MINI CURSO INTRODUÇÃO À TERAPIA ANALÍTICO-COMPORTAMENTAL:
PROCEDIMENTOS INICIAIS E A CONSTRUÇÃO DA RELAÇÃO
TERAPÊUTICA
Ruy Anderson Santos Martins1

RESUMO

O mini curso possui como objetivo apresentar ao público o modelo da Terapia
Analítico-Comportamental em seus aspectos teóricos e práticos. Além disso,
visa possibilitar aos alunos conhecimentos a respeito dos procedimentos e
conceitos utilizados na construção da análise funcional do comportamento
aplicada a caso clínico, assim como as nuances relacionadas à construção da
relação terapeuta-cliente. Dessa forma, aborda os seguintes temas: o
estabelecimento do contrato terapêutico, a análise do comportamento do cliente
em sessão, a análise do comportamento verbal do cliente e do terapeuta, o
impacto do cliente sobre o terapeuta (valores e cultura), análise de caso clínico,
manejo de comportamentos clinicamente relevantes e a construção da relação
terapêutica.

Palavras-chave: Educação; cognição; psicologia.

1

Docente do curso de Psicologia – Faculdade Multivix Serra
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DISSEMINANDO CUIDADOS, COMBATENDO A VIOLÊNCIA
Getulio Sérgio Souza Pinto1

RESUMO
No dia 20 de outubro de 2018, ocorreu o projeto de extensão “Disseminando
cuidados, combatendo a violência”. O projeto em questão é uma aposta na
disseminação de informações relevantes no campo do cuidado das Vítimas de
Violência Sexual, considerando que essa é uma temática das mais relevantes
na contemporaneidade. Sob a supervisão do professor Getúlio Pinto, o projeto
conta com a orientação aos alunos para que possam ter compreensão a respeito
da atuação do profissional de Psicologia no atendimento às vítimas de violência
sexual. Além de suscitar um debate na área, o projeto também conta com a
discussão de materiais textuais sobre o tema.

Palavras-chave: Educação; cognição; psicologia.

1

Docente do curso de Psicologia – Faculdade Multivix Serra
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RODA DE CONVERSA SOBRE PESQUISA E INTERNACIONALIZAÇÃO
(DIRETRIZES DA CAPES) - FORTALECIMENTO DA PESQUISA NO BRASIL
Roberta Rangel Batista1

RESUMO

No dia 29 de outubro de 2018 aconteceu a Roda de conversa sobre pesquisa e
internacionalização em Psicologia, destinada aos alunos de Psicologia da
Faculdade Multivix, sob a supervisão da professora Roberta Rangel. O evento
possuiu como objetivo oferecer para os alunos conhecimentos a respeito da
proposta da CAPES e do Ministério da Educação para fundamentar os estudos
e pesquisas realizadas na faculdade em associação a um intercâmbio cultural e
a uma maior troca de informações com cientistas de todo o mundo. Buscou-se
fornecer aos alunos de Psicologia uma discussão a respeito de estratégias que
incitem relacionamento e formação de redes com universidades estrangeiras,
possibilitando parcerias e trocas teóricas diversas. A Roda de conversa teve
como propósito, ainda, facilitar a aproximação dos alunos com a pesquisa,
desmitificando estereótipos a respeito das possibilidades de trocas com autores
e cientistas no exterior.

Palavras-chave: Educação; cognição; psicologia.

1

Docente do curso de Psicologia – Faculdade Multivix Serra.
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