
 

 

Rua Marechal Deodoro, n° 118 – Centro – CEP: 48.005-020, Alagoinhas – Bahia 
E-mail: informatica@fsssacramento.br   Contato: (75) 3182-3182 

CÓDIGO 
DISCIPLINA NATUREZA 

PSI 030 Estágio Supervisionado Básico 

Interdisciplinar IV 
obrigatória 

Carga Horária                                                        PRÉ-REQUISITO 

40 horas não 

EMENTA 

Imersão nas atividades práticas nas áreas de psicologia em Alagoinhas (e 

região), sob orientação supervisionada. 

 

OBJETIVOS 

• Abordar a questão da doença mental considerando como produto da 
interação das condições de vida social e como trajetória específica do 
indivíduo e sua estrutura psíquica.  

• Prover o conhecimento sobre a trajetória da institucionalização dos 
doentes mentais e seus tratamentos, bem como a evolução das 
legislações e modelos de atenção em saúde mental. 

• Identificar as  questões da saúde e da doença mental, da normalidade e 
da produção da doença. 

• Reconhecer indicadores de sofrimento psicológico a partir da narrativa 
dos sintomas do paciente. 

• Introduzir conceitos comparativos que favoreçam a integração com a 
disciplina Psicopatologia I. 

• Identificar possíveis espaços de inserção do psicólogo nos diversos 
contextos de Alagoinhas e região.  

METODOLOGIA 

O estágio será desenvolvido em grupos que trabalharão em 
diferentes  contextos da psicopatologia. O programa de estágio contará com 
leituras orientadas de periódicos, visitas técnicas “in loco” de acordo com os 
espaços ofertados, e  supervisão em grupo para planejamento e execução das 
atividades do estágio.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

• Fundamentos históricos da psiquiatria e da reforma psiquiátrica.  
• Um breve olhar sobre a história da loucura. 
• Etiologia dos transtornos mentais. 
• Critérios de normalidade e causalidades psíquicas. 
• Principais transtornos psíquicos: Diagnóstico e tratamento 

mailto:informatica@fsssacramento.br


 

 

Rua Marechal Deodoro, n° 118 – Centro – CEP: 48.005-020, Alagoinhas – Bahia 
E-mail: informatica@fsssacramento.br   Contato: (75) 3182-3182 

• A promoção da saúde mental. 
• Diagnostico e estudo de caso. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual observando a compreensão, interesse e o 

desempenho do aluno nos trabalhos propostos.  

- Os alunos deverão trabalhar em grupos de estágio supervisionados (GES). 

Cada GES desenvolverá pesquisa em contextos de desenvolvimento 

específicos que realizarão revisão bibliográfica da área, contemplando 

aspectos históricos e filosóficos, possíveis interfaces com outras áreas de 

conhecimento, detalhamento das atribuições profissionais específicas, etc.  

- Cada grupo desenvolverá pesquisas acerca da temática escolhida, com 

apresentação de uma proposta de ação.    

- Os alunos deverão entregar um relatório e apresentação oral através de 
seminário.  
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