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O trabalho em questão atende ao requisito dos Programas de Mestrado 

Profissional, que, segundo as orientações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Ensino Superior – CAPES (Comunicado 001/2012),devem incluir, além da 

Dissertação e da publicação de um artigo científico, um Produto Final para a conclusão 

de tais cursos. Objetiva-se produzir algum tipo de material, processo, recurso 

educacional ou outro, que parte da problematização da própria realidade profissional do 

mestrando, devendo propor uma possibilidade de solução mais imediata do que aquela 

oriunda de uma dissertação, por exemplo, visando o bem-estar da sociedade. 

Ainda com relação à CAPES, dentre os produtos válidos para a presente 

pesquisa, destacam-se as Propostas de ensino, representadas por atividades práticas e 

propostas de intervenção, bem como as Atividades de Extensão,tais como exposições 

científicas, cursos, oficinas e ciclos de palestras.   

Desta forma, é apresentado como Produto Final para a presente pesquisa, que se 

volta para a formação do psicólogo que atuará no contexto hospitalar, a realização de 

um curso a seguir descrito, em sua programação geral. São incluídos momentos de 

reflexão teórica e de vivências,considerando-se sobretudo as relações estabelecidas no 

cotidiano do público-alvo, envolvendo profissional-paciente-equipe.  

Por sua vez, o Relato Técnico do Curso proposto enriquecerá o crescimento do 

conhecimento aplicado na área. 

 

  



 

 
 

CURSO:  

DESENVOLVENDO COMPETÊNCIAS PARA O PAPEL DO PSICÓLOGO 

ATUANTE NO CONTEXTO HOSPITALAR POR INTERMÉDIO DO 

PSICODRAMA 

 

OBJETIVO GERAL: favorecer,de forma espontânea e autônoma,o desenvolvimento 

das competências necessárias para a atuação do psicólogo no cenário 

hospitalar,capacitando-o à tomada de decisões quanto às intervenções mais adequadas 

diante de situações do cotidiano profissional, tanto no atendimento aos pacientes e 

familiares, como na relação com a equipe de saúde, sob a perspectiva da integralidade e 

da ética do cuidado. 

 

OBJETIVO ESPECIFICOS:  

• Discutir a presente Dissertação com os participantes, ampliando as discussões  

com o auxílio de experiências de outras instituições. 

• Refletir a respeito de aspectos emocionais vinculados à tarefa assistencial do 

psicólogo atuante no contexto peculiar do hospital; 

• Familiarizar os participantes com a metodologia do psicodrama no 

desenvolvimento de competências relacionais no âmbito multiprofissional de 

atenção à saúde integral do paciente internado e 

• Contribuir para o processo de tomada de decisões diagnósticas e terapêuticas do 

psicólogo frente às diversas situações da prática cotidiana, envolvendo o 

paciente e seus familiares. 

 

CONTEÚDO 

• Histórico da psicologia no hospital. 

• Competências necessárias à tarefa assistencial psicológica ao paciente internado 

e seus familiares. 

• O lugar e o papel do psicólogo na equipe multiprofissional de assistência à 

saúde. 



 

 
 

• A intra e intersubjetividade no cuidado do paciente hospitalizado. 

• Fundamentos do psicodrama no desenvolvimento da equipe de psicólogos. 

• O psicólogo hospitalar e as situações críticas de conflitos interpessoais e éticos. 

 

METODOLOGIA 

• Psicodramática –uso de jogos, teatro espontâneo, jornal vivo, role-playing e 

sociodrama para vivências e compreensão de situações do contexto hospitalar, 

visando o desenvolvimento da espontaneidade-criatividade, integrada ao 

pensamento reflexivo, crítico e ético.  

• Exposições dialogadas – para estudos teóricosconstruídos a partir da perspectiva 

dialógica com a platéia. 

• Problematização de situações críticas na psicologia hospitalar: estudo de casos. 

 

PÚBLICO: Profissionais e estudantes de pós-graduação em psicologia com interesse 

no tema. 

 

CARGA HORÁRIA: 12 horas (sujeito a adaptação de acordo com condições do 

grupo/instituição) 

 

LOCAL: Instituições de Ensino, Cursos Livre e Eventos Científicos  


