
 

EDITAL 33/2021 – Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Iniciação à 

Pesquisa e Extensão 

 
Divulga Curso de Extensão                                                                                                

“Psicologia Hospitalar e 

atendimento psicológico ao 

paciente em luto”.                                                                                                                                                                                        

 

A Pró-Reitora de Pós-graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão do 

Centro Universitário Campo Real Moana Rodrigues França, no uso 

de suas atribuições legais, DIVULGA Curso de Extensão 

“Princípios da Psicologia Hospitalar e o atendimento psicológico ao 

luto”. 

 

I IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO DE ESTUDOS 

 

1.1 Tema do curso de extensão: Psicologia Hospitalar e Psicologia 
do luto.  

 

1.2 Título do curso de extensão: Psicologia Hospitalar e o 

atendimento psicológico ao paciente em luto”. 

 

1.3 Órgão executor: Centro Universitário Campo Real 
 

1.4 Professora Coordenador: Debora Rickli Fiuza 
 

1.5 Local de realização: Centro Universitário Campo Real (curso 
remoto) 

 

1.6 Justificativa teórica:  

 

Considerando a inserção do psicólogo em hospitais, ambulatórios e 

consultórios privados, considera-se importante o aperfeiçoamento na 

formação e prática profissional, incluindo temas relacionados ao 



 

contexto da pandemia, sobretudo, no que diz respeito ao cuidado em 

saúde mental e apoio psicológico frente ao luto. Portanto, esse curso 

busca oferecer o conhecimento científico necessário à atuação 

profissional.  

O curso busca apresentar aos estudantes e psicólogos os principais 

conceitos teórico-prático da psicologia hospitalar e da atuação do 

psicológico frente ao luto do paciente.   

 

1.7 Objetivos do grupo de estudos: 

 

 Objetivo Geral 
 

Fornecer recursos teórico-prático visando capacitar o aluno para a 

atuação no campo da psicologia hospitalar e/ou clínica. 

 

   Objetivos Específicos 
 

Fornecer recuros teórico-prático para o atendimento psicológico frente 

ao paciente em luto. 

 

 

II CARACTERÍSTICAS DO GRUPO DE ESTUDOS 

 

2.1 Carga horária total: 04 horas por 03 encontros e atividades 
complementares. 

 

2.2 Público-alvo: Acadêmicos, egressos, Pesquisadores e Profissionais. 

 

2.3 Periodicidade: Três sábados, sendo os dias 06/11; 20/11; 

27/11. 

 

2.4 Período de funcionamento: 03 Encontros aos sábados de tarde, 



 

entre 09:00 às 13:00. 

 

2.5 Número de vagas: não há restrição, pois o curso será online.  

 

2.6 Sistema de avaliação: para certificação contará com a 

participação em mais de 70% dos encontros. 

 

2.7 Horas Complementares: 20 horas complementares para os 

alunos que cumprirem com as atividades previstas pelo Grupo de 

Estudo. 

 

2.8  Da Inscrição: Valor de R$60,00.  

 

2.9 Documentos Exigidos para inscrição:  

 

3.0 Metodologia: 
 

Aulas expositivas, dinâmicas e dialogadas. 
Aulas online via google-meet.  

 

3.1 Cronograma de atividades iniciais: 

 
Primeiro encontro (04 horas/aula): Profa Bianca Primak 
Psicologia Hospitalar: objetivos, formação, trabalho em equipe,    

prontuários e protocolos.  

O diagnóstico em Psicologia hospitalar: as fases psíquicas do paciente 

frente ao adoecimento. 

 

Segundo encontro (04 horas/aula): Profa Angela Morais 

As unidades clínicas: UTI adulto e neonatal/ A Psicologia na pandemia      

do covid-19.  

 

 
Terceiro encontro (04 horas/aula): Profa. Debora Rickli Fiuza 



 

Psicologia e luto. A atuações da psicologia frente ao paciente enlutado. 
 

 

3.0 Considerações Finais: O curso contribuirá para o aprimoramento 

acadêmico e profissional de acadêmicos de psicologia e profissionais 

psicólogos de Guarapuava e Região.  

 
Guarapuava, 13 de setembro de 2021.                                                                            

 

                                                                      

 

     

                             Profª. Moana Rodrigues França 

                Pró-Reitora de Pós-Graduação, Iniciação à Pesquisa e Extensão 


