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APRESENTAÇÃO
O Curso de Especialização em Psicologia Hospitalar do Serviço de Psiquiatria e Psicologia
Médica do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF) da Universidade Federal do Rio
de Janeiro (UFRJ) visa atender às crescentes demandas de formação de recursos humanos na área
hospitalar. Trata-se de um curso de natureza técnico-profissional e teórico-prático de modalidade
presencial, na área da Psicologia Hospitalar, tendo os psicólogos como público-alvo. O Serviço de
Psiquiatria e Psicologia Médica possui corpo clínico formado por psicólogos e psiquiatras com larga
experiência assistencial e tradição no ensino da prática em saúde mental no âmbito hospitalar,
oferecendo estágio de psicologia e atividades de ensino em nível de extensão há 20 anos.
O Curso tem como objetivos: 1) apresentar o hospital geral como campo de atuação do
psicólogo; 2) capacitar o profissional para responder de modo eficaz as demandas de saúde mental
nas diferentes situações vividas na dinâmica do hospital geral, seja na enfermaria, no ambulatório,
nas unidades intensivas, nos programas especiais, além das emergências; 3) desenvolver
competências para o trabalho interdisciplinar em equipe multiprofissional.
O oferecimento deste curso justifica-se pelo surgimento de novas tecnologias médicas que
traz questões à espera de respostas adequadas para a boa prática assistencial. Também se justifica
pela mudança de paradigma sanitário, que ao incluir de modo destacado as variáveis psicossociais,
determina a necessidade de investimento educacional no sentido de melhor capacitar os profissionais
para a atuação interdisciplinar e multiprofissional. Além disso, justifica-se pela escassez de cursos de
psicologia hospitalar no estado do Rio de Janeiro. Finalmente, a proposta do referido curso
corresponde ao compromisso histórico da UFRJ com a formação de recursos humanos na área da
saúde.
A Faculdade de Medicina da UFRJ comunica, por meio do presente edital, a abertura das
inscrições para o Curso de Especialização em Psicologia Hospitalar em 2017.

1. DO PERÍODO, DURAÇÃO E CARGA HORÁRIA DO CURSO
1.1 Início, término e duração.
O curso terá início no dia 06/03/2017 e será concluído no dia 28/02/2018, tendo duração de 12
meses.
1.2 Carga horária
1.2.1 Terá carga horária total de 506 horas e carga horária semanal de 12 horas distribuídas em dois
ou três dias na semana, de acordo com os dias e horários disponíveis no campo de prática de escolha
do aluno.
1.2.2 A carga horária total será distribuída entre carga horária teórica, cuja duração será de 123
horas, e a carga horária prática, cuja duração será de 383 horas.
1.3 Dias e horários obrigatórios
Os dias da semana e os horários obrigatórios para os alunos serão segundas-feiras de 8:30h às 12:00h
e quartas-feiras de 8:00h às 12:30h.
2. DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO GERAL
2.1 Parte teórica
A parte teórica constará de três disciplinas, cada uma durando aproximadamente três meses, com
uma aula semanal de 2 horas e 30 minutos de duração, às segundas-feiras, de 8:30h às 11:00 h.
2.2 Parte prática
A parte prática do curso será dividida em duas disciplinas, Prática I e Prática II, que corresponde
cada uma a um semestre de atividades. A parte prática será realizada em diferentes áreas de
assistência em psicologia hospitalar, podendo ser ambulatório, enfermaria, CTI ou programas
especiais, no turno da manhã (de 8:00 h às 12:00h) ou no turno da tarde (de 13:00h às 17:00h), em
diferentes dias da semana. Em cada semestre o aluno deverá mudar de campo de prática, tendo que
passar necessariamente por dois campos diferentes ao longo do curso. Além das atividades próprias
de cada campo de prática, para todos os alunos haverá prática de interconsulta obrigatória a ser
realizada às quartas feiras, das 8:00h às 11:00h.
2.3. Supervisão
A supervisão específica relacionada ao campo de prática será feita por um profissional de saúde
mental, individualmente ou em dupla, com duração de 1 hora por semana, dentro do período
destinado a prática, conforme os horários acima descritos, no local da prática.

2.4 Atividades interdisciplinares
As atividades interdisciplinares serão realizadas de 11:00h às 12:30h, às quartas-feiras, alternando
quinzenalmente entre o Centro de Estudos e o Clube de Revistas organizado pelo Serviço de
Psiquiatria e Psicologia Médica, no auditório 9E34.
2.5 Atividades complementares
As atividades complementares consistirão no round de casos clínicos com a participação de
psicólogos e psiquiatras do Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica, às segundas-feiras, de 11:00h
às 12:00h, abordando os aspectos comuns das diversas experiências assistenciais e estimulando o
compartilhamento da aprendizagem prática, e participação em rounds de outros serviços, de acordo
com a rotina do serviço a que o aluno estiver inserido no período relativo à sua prática.
3. DAS INSCRIÇÕES
3.1 Período
O período para realização das inscrições será de 05/12/2016 a 17/02/2017.
3.2 Procedimentos
3.2.1 O candidato deverá se inscrever no processo seletivo enviando o seu Curriculum Vitae para o
seu e-mail psicologiahospitalarhucff@gmail.com no formato determinado no anexo I do presente
edital.
3.2.2 O candidato receberá um e-mail de confirmação de inscrição no processo seletivo.
3.2.3 Caso o candidato seja selecionado para a 2ª etapa do processo seletivo (entrevista), deverá
apresentar no dia da mesma em envelope não lacrado as cópias dos seguintes documentos:


Diploma do curso de graduação ou declaração de conclusão da graduação em

psicologia (01 fotocópia simples);


Carteira de identidade profissional do Conselho Regional de Psicologia ou protocolo

de requerimento da mesma (01 fotocópia simples);


Carteira de identidade (01 fotocópia simples);



CPF (01 fotocópia simples).



Formulário de informações sobre o candidato (Anexo III) preenchido.

4. DA SELEÇÃO
4.1 Vagas

A seleção será para o preenchimento de 12 vagas.
4.2 Etapas
A primeira etapa será a análise de Curriculum Vitae, de caráter eliminatório; a segunda etapa será a
entrevista, de caráter eliminatório e classificatório.
4.3 Banca examinadora
A seleção dos candidatos será feita por uma banca composta pelos três coordenadores do curso com
base no conteúdo do currículo e da entrevista.
4.4 Critérios
A seleção dos candidatos será realizada de acordo com os seguintes critérios: identificação com a
área hospitalar aferida pela participação em estágios, cursos e eventos científicos, além de vínculos
profissionais e produções acadêmicas afins; compatibilidade entre os interesses e a disponibilidade
do candidato com as exigências do curso; articulação entre a experiência prática na área hospitalar e
o conhecimento teórico adquirido ao longo da trajetória acadêmico-profissional; compatibilidade
entre as expectativas em relação ao curso e a proposta do mesmo.
4.5 Divulgação dos resultados e da convocação para a entrevista
4.5.1 Os resultados de cada etapa serão divulgados através dos e-mails dos candidatos inscritos.
4.5.2 Os nomes dos candidatos aprovados para a segunda etapa serão divulgados no dia 18/02/2017.
No mesmo dia serão divulgadas as datas e os horários para a realização da entrevista, que será
realizada no período compreendido entre 20/02/2017 a 23/02/2017.
4.5.3 As entrevistas serão realizadas sala 9E28 do Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica,
Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Rua Rodolpho Paulo Rocco, 255, Cidade
Universitária, Ilha do Fundão, 9º andar.
4.5.4 O resultado final da seleção com os nomes dos classificados e a ordem de classificação será
divulgado através dos e-mails dos candidatos aprovados na primeira etapa no dia 27/02/2017.
4.6. Recursos
Não caberá recursos às decisões da banca examinadora.
5. DA MATRÍCULA
5.1 Efetuação da matrícula

5.1.1 Terão direito à matrícula os candidatos selecionados e admitidos mediante a aprovação na
seleção.
5.1.2 Para a efetuação da matrícula será necessário apresentar-se à Secretaria Acadêmica de Pósgraduação da Faculdade de Medicina da UFRJ (Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, Rua
Rodolpho Paulo Rocco, 255, 11º andar, Bloco E, Cidade Universitária, Ilha do Fundão) no dia
06/03/2017, das 10:00h às 14:00h, munido da seguinte documentação:


Diploma de Graduação (01 fotocópia autenticada, frente e verso);



Histórico Escolar de Graduação (01 fotocópia simples);




Documento de Identidade com foto (01 fotocópia simples);
CPF (01 fotocópia simples);



Certidão de Nascimento ou Casamento (01 fotocópia simples);



Certidão de Reservista ou Dispensa de incorporação (01 fotocópia simples);



Título de Eleitor (01 fotocópia simples);



Cédula de Identidade do Conselho Regional da categoria (01 fotocópia simples);




Duas fotos 3x4;
Certidão de Quitação Eleitoral (disponível gratuitamente no site do TRE:

http://www.tse.gov.br/internet/servicos_eleitor/quitacao.htm);


Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral no CPF (disponível gratuitamente

no site da Receita Federal:
http://www.receita.fazenda.gov.br/Aplicacoes/ATCTA/CPF/ConsultaPublica.asp).
5.1.3 Para a efetuação da matrícula também será necessária a assinatura de contrato com a Fundação
Coordenação de Projetos, Pesquisas e Estudos Tecnológicos – COPPETEC, fundação responsável
pela administração financeira do curso de especialização, a ser realizada no primeiro dia do curso, na
secretaria do Serviço de Psiquiatria e Psicologia Médica.
5.2 Trancamento
Em nenhuma hipótese haverá trancamento de matrícula.
5.3 Cancelamento
O aluno poderá ter sua matrícula cancelada automaticamente caso ocorra uma das seguintes
situações: violação do Código de Ética do Psicólogo, falta não justificada superior a 25% da carga

horária total ou descumprimento dos termos do contrato financeiro. Nestes casos, o aluno não poderá
pleitear sua readmissão. Em caso de desistência o aluno deverá comunicá-la à coordenação do curso
a fim de garantir a possibilidade de sua readmissão.
5.4 Readmissão
A readmissão dar-se-á necessariamente através de processo seletivo. Em caso de readmissão o aluno
poderá requerer aproveitamento das disciplinas cursadas em turmas anteriores. Cabe à coordenação
do Curso de Especialização em Psicologia Hospitalar analisar o histórico do aluno e o conteúdo das
disciplinas cursadas para conceder ou não o seu aproveitamento.
6. DO INVESTIMENTO FINANCEIRO
6.1 Custos
O investimento financeiro para realizar o curso será de R$ 7.800,00 (sete mil e oitocentos reais).
Caso as 12 vagas sejam preenchidas, serão concedidas até 3 bolsas de estudo (100%, 50% e 25% de
desconto no valor das parcelas do curso) aos alunos que manifestarem interesse em concorrer as
mesmas. A seleção para concessão de bolsa será feita a partir da análise do levantamento sócio
econômico que consta no formulário de informações sobre o candidato (anexo III) a ser preenchido
na etapa da entrevista e da pontuação no processo seletivo.
6.2 Modo de pagamento
6.2.1 O valor citado em 6.1 será pago conforme discriminado a seguir: 01 Parcela de R$ 650,00
(seiscentos e cinquenta reais) sete dias após a assinatura do Contrato (dia 13/03/2017) e 11 parcelas
mensais de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a cada 30 dias após a assinatura do contrato
(com o vencimento da segunda parcela para o dia (13/04/2017).
6.2.2 Os pagamentos deverão ser realizados após a apresentação dos respectivos boletos bancários.
6.2.3 O atraso no pagamento das parcelas implicará em pagamento de multa e juros.
6.3 Devolução de valores
Em nenhuma hipótese serão devolvidos os valores pagos pelos serviços educacionais prestados aos
alunos cuja matrícula tiver sido cancelada por qualquer motivo, incluindo o caso de desistência nos
termos que constam em 5.3.
6.4 Gestão financeira do curso
A gestão financeira do curso será feita pela Fundação COPPETEC.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1 O presente edital segue a orientação geral do projeto de reestruturação do curso aprovado pelo
Conselho de Ensino para Graduados da UFRJ em 05 de setembro de 2014 de acordo com o processo
23079.062017/11-79. Assim sendo, encontra-se em consonância com a Resolução ME/CNE/CES nº
1, de 8 de junho de 2007.
7.2 A inscrição no Concurso implica a aceitação dos termos deste edital.
7.3 Os casos omissos e as situações não previstas serão decididos pela Coordenação do Curso.
7.4

Maiores

informações

ou

esclarecimentos

podem

ser

obtidos

através

do

e-mail

psicologiahospitalarhucff@gmail.com.

Rio de Janeiro, 15 de novembro de 2016.

ANEXO I: MODELO DE CURRICULO

(Nome completo)
Curriculum Vitae

Mês/Ano

(Nome completo)
Curriculum Vitae
1. Dados Pessoais:
1.1. Nome :
1.2. Sexo:
1.3. Filiação:
1.4. Nascimento (data e local):
1.5. Carteira de Identidade (número, órgão expedidor e data da emissão):
1.6. CPF:
1.7. Endereço residencial (completo com CEP):
1.8. Telefones de contato:
1.9. Endereço eletrônico:
2. Formação Acadêmica/Titulação (em ordem cronológica decrescente):
2.1. Pós-graduação:
Nome do curso:
Mês e ano de início:
Mês e ano de término:
Instituição e local:
Carga horária Total
2.2. Graduação:
Nome do curso:
Mês e ano de início:
Mês e ano de término:
Instituição e local:
Carga horária Total
2.3. Ensino Médio:

Nome do curso:
Mês e ano de início:
Mês e ano de término:
Instituição e local:
Carga horária Total
3. Formação complementar (cursos de extensão e de curta duração):
Nome do curso:
Mês e ano de início:
Mês e ano de término:
Instituição e local:
Carga horária Total:
4. Atuação profissional:
Mês e ano de início:
Mês e ano de término:
Instituição/empresa:
Enquadramento funcional:
Carga horária semanal:
Atividades desenvolvidas:
Outras informações:
5. Participação em projetos de pesquisa:
Mês e ano de início:
Mês e ano de término:
Nome do projeto:
Instituição:
Descrição sucinta do projeto:

6. Áreas de atuação e interesse:
7. Idiomas:
Idioma:
Fluência:
8. Produção bibliográfica:
8.1. Artigos completos publicados em periódicos:
Autores
Nome do artigo:
Nome da publicação, número, volume, página, ano:
8.2. Apresentação de Trabalho:
Autores:
Nome do Trabalho:
Forma de apresentação: (pôster, oral, etc.).
Nome do Evento:
Tipo de evento (congresso, simpósio, encontro, etc.).
Local:
Ano:
9. Informações complementares:

ANEXO II: CRONOGRAMA
INÍCIO DAS INSCRIÇÕES

05/12/2016

TÉRMINO DAS INSCRIÇÕES

17/02/2017

RESULTADOS DA 1ª ETAPA DA SELEÇÃO

18/02/2017

REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS

20 a 23/02/2017

RESULTADO FINAL DA SELEÇÃO

27/02/2017

MATRÍCULA

06/03/2017

INÍCIO DO CURSO

06/03/2017

TÉRMINO DO CURSO

28/02/2018

TÉRMINO DO PRAZO PARA ENTREGA DO 30/04/2018
TRABALHO FINAL DE CURSO

ANEXO III: Formulário de informações sobre o candidato pré-entrevista.
Campos de pratica de preferência (Numere, em ordem crescente, de acordo com a
sua preferencia.
( ) Nefrologia/hemodiálise ( ) Oncologia e Onco-hematologia ( ) CTI ( ) Geriatria ( ) Núcleo


de Tratamento do Tabagismo ( ) Radioterapia ( ) Unidade psiquiátrica ( ) Cirurgia Bariátrica
Dias e horários da semana preferenciais para a prática.(M: 8:00 as 12:00; T: 13:00 as
17:00)
( ) 2°T ( ) 3°M( )3°T ( ) 4°T( )5°M ( )5°T ( )6°M ( ) 6°T




Dias e horários da semana não disponíveis para a prática

( ) 2°T ( ) 3°M( )3°T ( ) 4°T( )5°M ( )5°T ( )6°M ( ) 6°T
Deseja concorrer a bolsa de estudos
( ) sim :Preencha o levantamento sócio econômico a seguir.
( ) não. Não precisa preencher o levantamento sócio econômico a seguir.
____________________________________________________________________________________________________________
LEVANTAMENTO SÓCIO ECONÔMICO


Onde e como você mora atualmente?

.

[ ] Em casa ou apartamento, com sua família.
[ ] Em casa ou apartamento, sozinho(a).
[ ] Em quarto ou cômodo alugado, sozinho(a).
[ ] Em casa de outros familiares
[ ] Em casa de amigos
[ ]Em habitação coletiva: hotel, hospedaria, quartel, pensionato, república, etc.
[ ] Em casa/apto, mantidos pela família para moradia do estudante
[ ] Outra situação, qual?


Quem mora com você?

[ ] Moro sozinho(a)
[ ] Pai

[ ] Mãe [ ] Esposa / marido / companheiro(a)

[ ] Filhos [ ] Irmãos [ ] Outros parentes


[ ] Amigos ou colegas

Qual é a sua participação na vida econômica de sua família?

[ ] Você não trabalha e seus gastos são custeados.
[ ] Você trabalha e é independente financeiramente.
[ ] Você trabalha, mas não é independente financeiramente.
[ ] Você trabalha e é responsável pelo sustento da família.


Você desenvolva alguma atividade remunerada? [ ] Sim.

[ ] Não.

Qual o vínculo? [ ] Estágio.
[ ] Emprego fixo particular.
Emprego fixo federal/estadual/municipal.


[ ] Emprego autônomo. [ ]

Qual sua renda mensal individual?

[ ] Nenhuma.
[ ] Até 03 salários mínimos (até $1,530.00).
[ ] de 03 até 05 salários mínimos (de $1.530.00 até $2.550.00).
[ ] de 05 até 08 salários mínimos (de $2.550.00 até $4.080.00).
[ ] Superior a 08 salários mínimos (superior a $4.080.00).
[ ] Benefício social governamental , qual?________________ valor atual: ________________


Qual a renda mensal familiar?

[ ] Nenhuma.
[ ] Até 03 salários mínimos (até $1,530.00).
[ ] de 03 até 05 salários mínimos (de $1.530.00 até $2.550.00).
[ ] de 05 até 08 salários mínimos (de $2.550.00 até $4.080.00).
[ ] Superior a 08 salários mínimos (superior a $4.080.00).
[ ] Benefício social governamental , qual?________________ valor atual: ________________
Quantidade de pessoas que vivem da renda familiar (incluindo você) ( ) uma ( ) duas ( ) três ( )
quatro ( ) cinco ou mais pessoas.


Onde você frequentou o Ensino Fundamental?

[ ] Todo em escola pública.

[ ] Todo em escola particular com bolsa.

[ ] Maior parte em escola particular.

[ ] Maior parte em escola pública.

[ ] Maior parte em escola particular com bolsa. [ ] Todo em escola particular.


Onde você frequentou o Ensino Médio?

[ ] Todo em escola pública.

[ ] Todo em escola particular com bolsa.

[ ] Maior parte em escola particular.

[ ] Maior parte em escola pública

[ ] Maior parte em escola particular com bolsa.

[ ] Todo em escola particular.



A concessão da bolsa é pré-requisito para fazer o curso?

[ ] Não, desejo fazer o curso mesmo sem a bolsa.
[ ] Sim, só pretendo fazer o curso se for contemplado com a bolsa de estudos no valor de: ( )
qualquer valor. ( ) 25% ou mais ( ) 50% ou mais ( ) apenas 100%.
Declaro serem verdadeiras todas as informações aqui prestadas nesse Formulário
Socioeconômico. Qualquer comprovação posterior da inexatidão destas informações
acarretará o desligamento do aluno do curso.
Rio de janeiro _______ de __________________ de 2017.
______________________________________________________________________
Assinatura do candidato

Anexo IV
PROGRAMAÇÃO DE AULAS DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA HOSPIALAR1 – TURMA 2017

Disciplina: Temas fundamentais em Psicologia Hospitalar
06/03 Apresentação geral do curso
13/03 Fundamentos da racionalidade médico-hospitalar
20/03 História, políticas e modelos de atenção à saúde
27/03 A saúde mental no SUS
03/04 Introdução à Psicologia Hospitalar
10/04 Limites e desafios do trabalho multi, inter e transdisciplinar
17/04 Comunicação no contexto hospitalar
24/04 Redes sociais no processo saúde-doença
08/05 Adesão ao tratamento no contexto hospitalar
15/05 Fé e saúde no contexto hospitalar
22/05 A morte e o morrer
Disciplina: Diagnósticos e condutas em Psicologia Hospitalar
29/05 Avaliação psicológica no hospital I: coleta de dados
05/06 Avaliação psicológica no hospital II: elaboração de documentos
12/06 Funções psíquicas e suas alterações
19/06 Reações psicológicas à doença e à hospitalização
26/06 Depressão no hospital
03/07 Ansiedade no hospital
10/07 Transtornos mentais orgânicos no hospital
17/07 Abordagem do abuso e dependência de substâncias psicoativas
no Hospital
24/07

Interconsulta I:Dinâmica da relação equipe-paciente

1

Programação sujeita à alterações.

Suely Marinho
Gustavo Matta
Paula Cerqueira
Anderson Nunes Pinto
Raquel Alcides
Suely Marinho
Carla de Meis
Gisela Cardoso
Anderson Nunes Pinto
Sérgio Zaidhaft
Raquel Alcides
Anderson Nunes Pinto
Antônio Filpi
Glória Araújo
Marco Antônio Brasil
Marco Antônio Brasil
Antônio Leandro
Adriana Bastos

José Henrique Figueiredo

31/07

Interconsulta II: Paciente difíceis ou relações difíceis?

Maurício Tostes

07/08

Interconsulta III: Abordagem à família

Flávia Teixeira

14/08

Psicoterapia no hospital I: Especificidades e fatores comuns às
abordagens
21/08 Psicoterapia no hospital II: Contribuições da psicanálise
28/08 Psicoterapia no hospital III: Contribuições da abordagem
cognitiva-comportamental
04/09 Psicoterapia no hospital VL: Contribuições da abordagem
Humanista-Existencial
Disciplina: Campos de prática em Psicologia Hospitalar
11/09 Abordagem psicológica na Maternidade
18/09 Abordagem psicológica na Pediatria
25/09 Abordagem psicológica na Geriatria
02/10 Abordagem psicológica na Emergência
09/10 Abordagem psicológica no CTI
16/10 Abordagem psicológica na Oncologia
23/10 Abordagem psicológica no Serviço de Doenças InfectoParasitárias
30/10 Abordagem psicológica na Nefrologia
02/11 Abordagem psicológica na Nutrologia
13/11 Abordagem psicológica na Ortopedia e Traumatologia
27/11 Abordagem psicológica na Clínica da Dor
04/12 Abordagem psicológica no Transplante
11/12 Abordagem psicológica no Tratamento do Tabagismo
18/12 Abordagem psicológica na Assistência Domiciliar
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