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Atividade Plenamente Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

No ano de 2014 finalizamos algumas das atividades de pesquisa e extensão iniciada em anos anteriores, parte
destas gerou artigos que serão encaminhados às revistas da área no ano de 2015 e apresentados em
congressos. Atividades como CPPP, Semana de Psicologia e Cine Clube e Oficinas de Sexualidade serão
mantidas no planejamento de 2015.

Desenvolvida plenamente

Atividade - Atividade de Trabalho do Psicólogo nas Unidades de Saúde da Família:
desafios profissionais e de formação.

Data Início da atividade 03/03/2014 Data Fim da atividade 30/09/2014

Descrição
A entrada do psicólogo no campo da saúde pública tem se ampliado significativamente nas
últimas décadas, em especial nos serviços de Atenção Básica. Esse campo constitui, assim, como
área de trabalho importante para os psicólogos. Discutir a formação e a atividade de trabalho dos
psicólogos ganha importância diante do crescimento e legitimação do seu espaço nos serviços
públicos de saúde. Isso tem demandado conhecimentos e saberes novos, novos “modos de fazer”
psicologia, mais congruentes com as diferentes realidades e usuários dos serviços, que diferem do
setting tradicional. É nesse contexto que surge o problema desta pesquisa. Como os psicólogos,
que não foram formados para esse novo contexto de trabalho, nas unidades de saúde da família,
têm atuado?

Objetivos
Conhecer e analisar a atividade de trabalho de psicólogos nos serviços públicos de saúde,
especialmente nas Unidades de Saúde da Família no município de Vitória-ES.

Como a atividade será realizada?
Para esta pesquisa qualitativa e de cunho exploratório utilizaremos entrevistas como método de
coleta de dados, pretende-se finalizar as entrevistas com todos os psicólogos que trabalham nas
USFs de Vitória. As entrevistas são gravadas em áudio e transcritas na íntegra, para se analisar os
dados. O primeiro momento da pesquisa, de entrevistas com roteiro semi-estruturado com todos os
psicólogos das USFs de Vitória que se disponibilizarem a participarem, já está em processo de
finalização. Já um segundo momento, com previsão de início para abril de 2014, será de realização
de uma análise de conteúdo das entrevistas. Diante do rico material que está sendo levant



Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Publicação de artigos científicos e apresentação em congressos da área

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Realizar pesquisa científica Escrever relatório de pesquisa e artigos científicos

Atividade - Corpo(i)Ética: Corporeidade Dionisíaca e Ética Trágica em Deleuze

Data Início da atividade 02/10/2014 Data Fim da atividade 30/10/2014

Descrição
Neste evento, foi estudada as relações existente entre corpo e ética, ou entre afeto e modos de
vida, que Gilles Deleuze problematiza através do pensamento de Nietzsche e Spinoza, mas
também na parceria com Guattari.

Objetivos
Estudar as relações existente entre corpo e ética, ou entre afeto e modos de vida, que Gilles
Deleuze problematiza através do pensamento de Nietzsche e Spinoza, mas também na parceria
com Guattari.

Como a atividade será realizada?
Em quatro encontros, abordaram a ideia de que Deleuze elabora uma ética da afirmação e da
alegria, a qual só pode ser construída a partir da produção de corpos capazes de elevar suas
potências e aumentar suas forças. Em cada encontro realizaremos, além de estudos conceituais,
experimentações corporais práticas, que deverão trazer a vida, riqueza e consistência dignas das
potências concretas do corpo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Participaram mais de 80 alunos da graduação e pós-graduação o que permitiu potencializar as
conexões com o Programa de Pós-Graduação

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
O seminário permitiu ampliar a percepção das interfaces entre psicologia e filosofia, bem como o
uso de dinâmicas/vivências corporais como metodologia de formação

Atividade - A atuação dos Psicólogos nos Centros de Referência de Assistência Social
(CRAS) do município de Vitória/ES.

Data Início da atividade 01/04/2014 Data Fim da atividade 31/07/2014



Descrição
A pesquisa em questão se desenvolve desde 2012 e em 2013 dois projetos de iniciação científica
foram concluídos. Os referidos projetos foram intitulados: “As Práticas Psicológicas em Centros
de Referência de Assistência Social de Vitória- ES: Análise das demandas sociais para a atuação
do profissional psicólogo no CRAS” e “As Práticas Psicológicas em Centros de Referência de
Assistência Social de Vitória- ES: Modelos Teóricos e Práticos que orientam a atuação do
Profissional Psicólogo”. Dando continuidade a pesquisa, neste ano iremos consolidar os resultados
com objetivo de escrever dois artigos científicos.

Objetivos
Analisar a atuação e a inserção do profissional Psicólogo nos Centros de Referência de Assistência
Social (CRAS) do município de Vitória, Espírito Santo.

Como a atividade será realizada?
A análise,qualitativa dos dados obtidos pelas entrevistas realizadas será feita a partir da transcrição
integral da mesma. Este texto subsidiará a análise conteúdo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Publicação de dois artigos científicos Apresentação em congressos da área

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Realização de pesquisa científica Capacidade de escrever relatórios de pesquisa e artigos
cientificos

Atividade - A Saúde do Psicólogo que atua na Atenção Primária de Saúde no município
de Vitória

Data Início da atividade 01/05/2014 Data Fim da atividade 30/06/2015

Descrição
Como podemos observar nas pesquisas que temos realizado ao longo dos últimos anos, a recente
inserção de profissionais de psicologia em diferentes serviços e políticas públicas, como na Saúde
e na Assistência Social, traz diversos desafios que podem, por muitas vezes, prejudicar a saúde
desse profissional. A falta de prescrição e uma indefinição do que é a sua atividade de trabalho, o
acúmulo de tarefas e funções que tem de desenvolver nesses serviços, as demandas sociais a que
são chamados a dar conta, todos esses fatores colaboram para o adoecimento do profissional.
Assim, essa pesquisa busca conhecer do que tem adoecido os psicólogos que atuam nos serviços
de Atenção Primária a Saúde.

Objetivos
Analisar as relações entre a atividade de trabalho dos psicólogos das unidades básicas de saúde do
município de Vitória e a produção de saúde ou adoecimento destes trabalhadores, destacando a
fragilidade do patrimônio normativo disponível para atuação nestes serviços e a amplitude de
demandas e expectativas direcionadas a estes trabalhadores.



Como a atividade será realizada?
sentimentos, atitudes e ideias dos participantes” (DIAS, 2000, p.146) a respeito do tema proposto,
valorizando a interação e estimulando o diálogo, visando assim um melhor levantamento de
informações das dinâmicas nesse contexto social. Serão convidados de seis à nove psicólogos
atuantes das unidades de saúde do município de Vitória, que tenham no mínimo dois anos de
atuação na Atenção Básica do município. Para os participantes que se propuserem a participar,
realizaremos os encontros no Cemuni VI da UFES, ou em outro espaço que o grupo de
participantes sugira, garantindo um ambiente apropriado para as discussões. Serão realizados três
encontros, cada encontro contará com um roteiro especifico com questões que abordam o tema
estudado.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Participar do Program Institucional de Iniciação Científica Redação de relatório parcial

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Realização de pesquisa científica Redação de relatórios de pesquisa

Atividade - Dia PET

Data Início da atividade 01/02/2014 Data Fim da atividade 02/02/2014

Descrição
O Dia PET consiste em um encontro anual em que se discutem as práticas acadêmicas e formas de
organização e funcionamento dos diferentes grupos PET da UFES. Esta atividade, realizada no
início de cada ano letivo conta com a participação de todos integrantes dos PET da Universidade.

Objetivos
Discutir a organização e o funcionamento dos PET da UFES e planejar e pactuar as atividades que
serão realizadas conjuntamente bem como sugerir diretrizes para o funcionamentos dos grupos
durante o ano de 2014.

Como a atividade será realizada?
O dia PET se estrutura em grupos de discussão (GD) e de trabalho (GT)que debatem temas
pertinentes ao funcionamento do PET na UFES. Os GTs e GDs elaboram propostas que serão
debatidas e refinadas num grupo que conta com a representação de 3 participantes de cada grupo
PET. E, posteriormente, estas questões serão discutidas em assembleia geral.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Melhoria no funcionamento do PET na UFES; Planejamento de atividades conjuntas



Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Trabalho em equipe Planejamento de ações conjuntas Participação em debates democráticos

Atividade - Comissão Interpet

Data Início da atividade 01/02/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição
A comissão INTERPET é uma comissão formada por representates de todos os PET da
universidade e atua viabilizando decisões de caráter coletivo e possibilitando maior integração
entre os grupos, algo que tem se concretizado nos últimos anos. O grupo INTERPET discute
temas, palestrantes, cronograma, divulgação, espaços de realização, entre outros fatores, buscando
considerar as opiniões e prioridades de cada grupo PET.

Objetivos
Discutir questões pertinentes ao funcionamento de todos os grupos PET da UFES, bem como
propor e organizar eventos conjuntamente para a comunidade acadêmica e externa.

Como a atividade será realizada?
O INTERPET/UFES é composto por dois representantes de cada grupo PET da universidade e
realiza reuniões quinzenais para planejamento e acompanhamento do funcionamento e das
atividades conjuntas dos grupos PET.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Melhoria no funcionamento dos Grupos PET/UFES

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Trabalho em equipe Planejamento e acompanhamento de ações conjuntas

Atividade - Cineclube

Data Início da atividade 01/05/2014 Data Fim da atividade 28/11/2014

Descrição
Apostamos no cinema como disparador de conversas, reflexões e debates a cerca das realidades
sociais, culturais e científicas vigentes. O cineclube vem sendo realizado pelo PET/Psicologia
desde 2011, tendo boa aderência da comunidade acadêmica. A proposta consiste na exibição de
filmes para alunos ou professores de graduação ou pós-graduação dos vários cursos da UFES. Os
filmes são escolhidos pelo PET/Psicologia ou podem ser sugeridos por qualquer pessoa que tenha
interesse e a exibição geralmente ocorre no CEMUNI VI, prédio do curso de Psicologia.

Objetivos
Promover discussões e debates de temas relevantes e atuais a partir da exibição de filmes.



Como a atividade será realizada?
Serão exibidos dois filmes a cada semestre. Após a exibição do filme promoveremos um debate,
com debatedor convidado para discutir as ideias principais, tornando as discussões mais ricas e
proveitosas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Promover um espaço para o uso da arte como instrumento promotor de novos pensamentos e
reflexões.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Capacidade de usar a arte como instrumento promotor de novos pensamentos e reflexões

Atividade - Saberes, Sexualidade e Práticas em Saúde: Oficinas de Sexualidade e
Prevenção HIV/AIDS

Data Início da atividade 01/04/2014 Data Fim da atividade 28/11/2014

Descrição
Tendo em vista a precariedade de espaços que discutam abertamente temas relacionados à
sexualidade e a prevenção de DST’s, o PET Psicologia participa do projeto “Saberes, Sexualidade
e Práticas em Saúde: Oficinas de Sexualidade e Prevenção HIV/AIDS”. Esta atividade consiste
num espaço coletivo de abordagem da temática, na qual os participantes das oficinas são
convidados a construir os encontros em conjunto com as oficineiras. Acreditamos que este espaço
constitui uma ferramenta de grande importância na formação de cidadãos empenhados na luta pela
diminuição de casos de contaminação e disseminação do vírus HIV e demais DST’s.

Objetivos
Enquanto espaço de troca de experiências e de reflexão, as oficinas objetivam trabalhar aspectos
da prevenção, afirmando a autonomia dos participantes e estimulando-os a replicar os
conhecimentos adquiridos. Muito além disso, provoca a reflexão sobre a escuta, respeito, olhar e
compreensão do outro.

Como a atividade será realizada?
Totalizando 10 encontros, as temáticas trabalhadas, embasadas em textos discutidos, são: 1)
Aproximações sobre o tema sexualidade; 2) Dialogando sobre sexualidade segura; 3) Vias de
transmissão do HIV/AIDS; 4) Cadeia de transmissão HIV; 5) Camisinhas feminina e masculina;
6) Mitos e Realidades; 7) Negociação sexual das camisinhas; 8) Aconselhamento; 9) Juntando as
pontas e Repassando experiências vividas. Semanalmente, além dos encontros conduzidos pelas
alunas participantes, ocorre supervisão com a coordenadora do projeto, professora Maria Amélia
Lobato Portugal.

Quais os resultados que se espera da atividade?



Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Combater qualquer forma de discriminação. Ampliar a autonomia e protagonismos dos sujeitos

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Coordenação de oficinas Planejamento de atividades Reflexões e vivências sobre vulnerabilidade
e potência

Atividade - Projeto Orienta: Orientação Profissional para Usuários SINE-SERRA

Data Início da atividade 01/04/2014 Data Fim da atividade 28/11/2014

Descrição
Atualmente percebe-se que o mercado de trabalho encontra-se cada vez mais dinâmico e
competitivo, exigindo pré-requisitos mínimos como: escolaridade, experiência e cursos
complementares. Ademais, as empresas comumente exigem alguns comportamentos
organizacionais que, devido à demanda, acabam por se tornarem necessários para o ingresso no
mercado de trabalho, tais como compromisso, responsabilidade, proatividade, dentre outros. Tais
características demonstram que o indivíduo possui um diferencial em relação aos outros,
contribuindo para o sucesso em seu histórico profissional.

Objetivos
A Orientação Profissional é um serviço que está sendo proposto aos usuários do Sistema Nacional
de Emprego - SINE com o intuito de tornar possível uma melhor compreensão acerca do mercado
de trabalho, objetivando fornecer suporte profissional àqueles que procuram um direcionamento
quanto a novas perspectivas de trabalho, bem como àqueles que estão iniciando seu processo de
inserção no mundo profissional.

Como a atividade será realizada?
O presente projeto se desenvolverá na Agência de Emprego e Renda da Serra, participante do
Sistema Nacional de Empregos (SINE). Planeja-se que os usuários do sejam orientados a
participarem do projeto após triagem realizada pelos trabalhadores do serviço. Propõem-se dois
encontros semanais, com grupos de 20 pessoas, nos quais cada trabalhador pode tirar dúvidas,
compartilhar experiências, ter a oportunidade de autoconhecimento (compreendendo como suas
características pessoais podem influenciar no ser modo de trabalhar), buscar suporte para lidar
com sentimentos como a ansiedade frente a uma entrevista de emprego, dentre outros. Trata-se,
portanto, de um espaço que proporcione o auxilio na análise e compreensão do trabalhador e do
mercado de trabalho.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Contribuir para inserção no mercado de trabalho de candidatos que buscam o SINE/Serra.
Construir e experimentar metodologias de trabalho para estes serviços.



Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Construir, aplicar e avaliar projetos de intervenção Coordenar oficinas de trabalhadores Refletir
sobre a política de emprego e renda do Brasil

Atividade - Ciclo Permanente de Palestras em Psicologia (CPPP)

Data Início da atividade 01/04/2014 Data Fim da atividade 27/11/2014

Descrição
O Ciclo Permanente de Palestras em Psicologia, realizado com sucesso desde de 2011, busca
fomentar a participação discente e circulação dos diferentes saberes e pontos de vista. Devido a
seus resultados, optou-se por dar continuidade à proposta no ano de 2014. Assim como ocorreram
nos últimos anos, em 2014 também objetiva-se que cada palestra seja seguida de um espaço para
um amplo debate da temática exposta pelos palestrantes.

Objetivos
Ampliar o espectro de temáticas e teorias abordadas na graduação em psicologia Complementar os
conteúdos abordados na graduação Apresentar pesquisa e discussões sobre temáticas atuais
Ampliar os espaços de debates na Universidade

Como a atividade será realizada?
A Neste ano iremos, junto ao Departamento de Psicologia (DPSI) e ao Programa de
Pós-graduação em Psicologia Institucional (PPGPSI), organizar a série de palestras: Políticas de
Psicologia: diálogos transdisciplinares, com as seguintes temáticas: Psicologia, trabalho e gestão
no contemporâneo Abolicionismo penal e práticas Psi Psicologia e práticas de medicalização da
vida Psicologia e saúde pública: dilemas e desafios

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
A realização do CPPP visa atender todos os estudantes de Psicologia da UFES. Assim, não é
restrito apenas aos bolsistas PET/Psicologia. Entendemos o quão importante é fomentar um
espaço democrático de debates em que os discentes tenham acesso à produção científica atual dos
docentes e pesquisadores, o que frequentemente não é possível nas disciplinas da graduação. A
atividade possui o intuito de promover maior integração entre os estudantes de Psicologia de
diferentes períodos. Além disso, visa tornar o espaço da universidade um local de troca de
experiências que extrapola o ambiente cotidiano da sala de aula.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Ampliação da capacidade analítica e crítica acerca das práticas da psicologia. Refletir sobre os
usos dos saberes psi no contemporâneo e seus riscos. Argumentar e debater academicamente sobre
temas variados Organização de eventos acadêmicos.

Atividade - VI Semana de Psicologia

Data Início da atividade 01/07/2014 Data Fim da atividade 30/08/2014



Descrição
Realizada desde 2009, a “Semana de Psicologia – Diálogos na Multiplicidade” têm se mostrado
como importante ferramenta para a construção e a troca de saberes entre docentes e discentes do
curso de Psicologia da UFES. Em vista do seu sucesso, a atividade será mantida neste ano, na
última semana de agosto, em comemoração ao dia do Psicólogo. O evento pretende criar e ampliar
canais já abertos nas edições anteriores de diálogo nos diversos campos que compõem a
Psicologia.

Objetivos
Apresentar e debater temas relevantes e atuais sob o olhar da psicologia, bem como discutir a
atuação dos psicólogos nos diferentes campos de atuação. Analisar as possibilidades das práticas
da psicologia como instrumento de intervenção social.

Como a atividade será realizada?
A organização do evento será de responsabilidade de uma Comissão Organizadora, coordenada
pelo Tutor do PET Psicologia e composta por alunos bolsistas do programa, o(a) Coordenadora do
Curso de Psicologia, representantes dos departamentos e do Centro Acadêmico Livre de
Psicologia da UFES (CALPSI-UFES). O evento pretende criar e ampliar canais já abertos nas
edições anteriores de diálogo nos diversos campos que compõem a Psicologia. Em linhas gerais,
os dias serão preenchidos com oficinas, mesas redondas, minicursos, exibições de filmes,
encontros de integração por períodos, espaços de diálogo e atividades culturais, com a
participação dos professores e dos alunos do curso de Psicologia da UFES. O evento também
contará com professores convidados, psicólogos e profissionais de áreas afins.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
A Semana de Psicologia, por ser planejada conjuntamente com as diferentes instâncias do curso,
destacando-se a grande participação dos alunos, tem permitido ampliar o escopo temático da
formação acadêmica e apresentar temáticas atuais afins ao curso. Com isso, contribui para uma
formação mais próxima das demandas e acontecimentos políticos e sociais contemporâneos.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Desenvolvimento da capacidade crítica. Análise da ciência como instrumento de ação social e
política. Planejamento e organização de evento acadêmico.



Atividade Parcialmente Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

Grupos de Estudo: ainda que tenham sido realizado encontros para levantamento e estudo da bibliografia
básica das temáticas trabalhadas nas pesquisas e projetos de extensão, tais encontros não ocorreram com a
frequências desejada e necessária para se configurar como grupo de estudos. Avaliamos que isso se deve a
dois fatores principais, a extensa carga horária do curso somada a exigência das demais atividades do
programa.

Projeto Cuidar: conhecendo a organização do trabalho no Sine-Serra: relações entre trabalho no setor de
serviços e saúde. O projeto foi finalizado e as análises realizadas, mas não geraram os artigos propostos. A
saída de alguns bolsista e o afastamento do professor parceiro nesta atividade para Pós-doutorado foram
determinantes para este fato.

Desenvolvida parcialmente

Atividade - Grupos de Estudo

Data Início da atividade 01/04/2014 Data Fim da atividade 19/12/2014

Descrição
O grupo de estudo é um espaço que promove discussões e aproximações a respeito da temática
trabalhada nos projetos de pesquisa e de extensão. Este espaço tem como objetivo a construção de
saberes através da troca de informações, usando como disparadores textos teóricos vinculados à
área de interesse. Desta forma, acreditamos que a existência deste espaço, em que se promove a
disseminação de saberes, embasa e auxilia as práticas acadêmicas e profissionais dos participantes
dos diferentes grupos de estudo promovidos pelo PET.

Objetivos
Fundamentar teoricamente os bolsistas e voluntários que participam das atividades de pesquisa e
extensão promovidas pelo grupo Pet. Ampliar os espaços de formação extra-classe para os aluno
da graduação

Como a atividade será realizada?
Serão encontros quinzenais para estudo e discussão discussão de textos predefinidos. Os encontros
podem ocorrer com ou sem a presença de um docente e contarão com a participação de discentes
de diferentes períodos do curso: Orientação Profissional,Políticas Públicas de Saúde, Política
Pública de Assistência Social, Sexualidade e Prevenção HIV/AIDS.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Ampliação do acesso a discussões e debates sobre temas e campos de saberes afins a psicologia.



Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Levantamento de bibliografia científica Analise e discussão de textos acadêmicos Trabalho em
grupo Capacidade de ensinar e compartilhar conhecimento com outros alunos

Atividade - Projeto Cuidar: conhecendo a organização do trabalho no Sine-Serra:
relações entre trabalho no setor de serviços e saúde.

Data Início da atividade 01/05/2014 Data Fim da atividade 04/07/2014

Descrição
A atividade de trabalho produz efeitos importantes nas dinâmicas psíquicas dos trabalhadores,
podendo acarretar no processo de adoecimento psíquico. Nas atividades em setores de serviço,
onde há incomensurabilidade da produção, intangibilidade do produzir e aproximação imediata
entre consumidor e trabalhador, as relações entre trabalho e processos psicológicos são ainda mais
evidentes. O presente projeto de pesquisa surgiu da demanda da equipe de psicologia da Agência
de Emprego e Renda da Serra, participante do Sistema Nacional de Empregos (SINE), que visava
um auxílio teórico-técnico para a resolução de alguns problemas que ela identificava nos modos
de organização e gestão do trabalho de profissionais do SINE, principalmente naqueles que
atuavam no atendimento direto à população.

Objetivos
Fazer um diagnóstico organizacional do Sine-Serra visando compreender os modos de
organização e gestão de trabalho; analisar coletivamente os sentidos sobre o trabalho na agência
produzido pelos trabalhadores e seus efeitos na organização, levantamento do perfil de usuários do
Sine-Serra; analisar os sentidos e satisfação que os usuários produzem sobre o serviço oferecido
pelo Sine-Serra.

Como a atividade será realizada?
Finalizada a faze de coleta de dados, em 2014, terminaremos a fase de análise - quantitativa e
qualitativa - do material produzido. Diante a diversidade de técnicas de coleta, questionário,
entrevistas individuais e em grupos, utilizaremos tanto análise estatística quanto de conteúdo.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Pretendemos escrever e publicar dois artigos científicos relatando esta pesquisa.

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Utilização de metodologias científicas para análise de dados Redação de artigo científicos



Atividade Não Desenvolvida

Relate/avalie todos os aspectos que considerar pertinente e/ou complementar ao que foi apresentado no
planejamento.

O Curso sobre currículo Lattes não foi realizado pois não foi possível definir uma data com professor que iria
ministrá-lo. O mesmo deve ser realizado no ano de 2015 por outro professor.

Em relação a pesquisa \"A atividade dos Trabalhadores Portuários em tempos de mudança e seus efeitos na
produção de saúde e subjetividade\", os bolsistas que ficaram responsáveis por desenvolver tal atividade
foram desligados do programa durante o ano.

Não desenvolvida

Atividade - Curso sobre currículo Lattes

Data Início da atividade 01/10/2014 Data Fim da atividade 03/10/2014

Descrição
Atualmente o currículo Lattes tem sido requisitado em diversas atividades que são desenvolvidas
na Universidades, não exclusivamente àqueles que pretendem cursar a pós graduação, mas
inclusive para alunos que buscam se vincular a projetos ainda na graduação. Por isso, pretendemos
a realização de um curso com instruções básicas para a criação e atualização do currículo Lattes
para alunos de graduação da UFES. O curso contará com a participação do Prof. Me. Hugo Cristo
Sant\'anna, do curso de Desenho Industrial/UFES

Objetivos
Conhecer e utilizar as ferramentas da Plataforma Lattes

Como a atividade será realizada?
A proposta é que seja um curso aberto à comunidade acadêmica, com um número de inscrições a
ser definido. O curso será realizado em um laboratório de informática que possibilite aos
participantes acompanhar passo a passo as orientações passadas.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Utilização da Plataforma Lattes

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Utilização da Plataforma Lattes

Atividade - A atividade dos Trabalhadores Portuários em tempos de mudança e seus
efeitos na produção de saúde e subjetividade.



Data Início da atividade 01/05/2014 Data Fim da atividade 31/07/2015

Descrição
Tendo em vista o caráter estratégico-geográfico da cidade de Vitória que, por se constituir em uma
ilha, possui um posicionamento privilegiado para a movimentação do tráfego marítimo e mantém
a estrutura portuária como peça de fundamental importância para os interesses econômicos e
sociais do Estado e para modernização da capital. Ao se debruçar acerca da participação dos
TPA’s no Porto de Vitória, percebe-se que, sobremaneira, eles constituem elemento fundamental
no processo de desenvolvimento da atividade portuária. Entretanto, a realidade diária destes
trabalhadores vincula-se a questões relacionadas à gestão dos riscos e produção de saúde e
sofrimento no trabalho, bem como questões ligadas a produção de subjetividade na relação
trabalho-porto.

Objetivos
Analisar a atividade dos Trabalhadores Portuários Avulsos no Porto de Vitória, abrangendo a
tríade: Atividade de Trabalho – Saúde – Subjetividade. Assim, a partir da análise da atividade de
trabalho dos Trabalhadores Portuários Avulsos, pretende-se entender como que os trabalhadores
portuários têm lidado com essas mudanças e como se dado a produção de subjetividade e de saúde
no cotidiano desses trabalhadores

Como a atividade será realizada?
No ano de 2014 a pesquisa se circunscreverá ao levantamento bibliográfico sobre a atividade e
saúde do trabalhador portuário, bem como levantamento das normativas e leis recente que regulam
a atividade de trabalho nestes espaços.

Quais os resultados que se espera da atividade?

Resultados / produtos esperados com a atividade: melhorias para o Curso, para a Educação,
para a sociedade, meios para a socialização dos resultados, publicações, etc.
Apresentação em eventos científicos da área

Resultados esperados na formação dos petianos: habilidades, competências, conhecimentos,
saberes, reflexões instaladas, etc.
Construção de um projeto de pesquisa Realização de pesquisa bibliográfica e documental Redação
de relatório de pesquisa



Considerações Finais

Descrição

A avaliação que realizamos sobre as atividades do PET-Psicologia no ano de 2014 foi positiva.
Realizamos 85,7% das atividades planejadas, destas 83,33 foram realizadas plenamente. Nosso
objetivo de ampliar nosso contato com a graduação foi amplamente atingido, o que pode ser
percebido tanto na ampla participação dos alunos da graduação nas atividades realizadas, quanto
no estreitamento da relação entre o PET, o Colegiado de Curso e o Centro Acadêmico. Outro
indicador foi a grande procura de alunos para seleção de bolsistas. Este aspecto, talvez tenha sido
o grande desafio que tivemos em 2014: a renovação de 42% dos bolsistas em meio ao fechamento
de atividades de longa duração. É diante deste quadro de grande renovação, tanto de bolsistas,
quanto de atividades, que iniciaremos 2015.


