Fortalecendo conexões sustentáveis

PROGRAMAÇÃO
Pôsteres, Exposições Orais
e Relatos de Experiências

23 DE AGOSTO - QUINTA-FEIRA
A PARTIR DAS 15H30 ÀS 16H
Pôster - A compulsão nas dependêcias químicas. Fábio Dutra
Pôster - A construção histórica do estigma sobre o conceito de dependência de álcool. Aislan José de Oliveira
Pôster - A importância da validação emocional para os idosos de um centro de convivência da região oeste
do Paraná. Francieli Winter Boeing
Pôster - A incidência da Síndrome de Burnout em professores de escolas públicas e privadas do ensino
fundamental e médio. Brenda Morais Silva
Pôster - A percepção dos profissionais da instituição de acolhimento sobre a criança acolhida. Luciane de B. Brandelero
Pôster - A Psicologia junguiana na contemporaneidade: adultescência como reflexo do complexo materno
negativo e a personalidade puer. Crícia Mariana Maurício
Pôster - A redução da maioridade penal no Brasil e a maturidade neuropsicológica: uma revisão de literatura.

Marcos Benedito Bragel dos Santos Fragoso

Pôster - A relação entre religião e identificação sexual homoafetiva em acadêmicos universitários.
Jocelaine Chaves Simonetto

Pôster - A saúde mental dos adolescentes e sua relação com a internet. Marian Monteiro Nagi
Pôster - A vida do casal após o primeiro filho. Ana Patricia Ceccon Burille Cavalheiro, Mayara Picoli Colombo
Pôster - Adoção por famílias homoparetais. Luany Karyna da Malcher
Pôster - Aids na adolescência: como a Psicologia pode contribuir na prevenção. Leticia de M. Sarzedas
Pôster - Alterações de córtex pré-frontal em decorrência do uso de substâncias psicoativas: implicações para
o tratamento. Aislan José de Oliveira
Pôster - Ambientes restauradores em saúde mental: revisão da literatura. Fernanda Oliveira Napoli
Pôster - Apego à escola: um estudo sobre a vinculação entre o adolescente e instituição de ensino.
João Henrique Piva Boeira

Pôster - As funções executivas e personalidade de pessoas com doença renal crônica em hemodiálise: revisão
de literatura. Debora Berger Schmidt

24 DE AGOSTO - SEXTA-FEIRA
A PARTIR DAS 10H ÀS 10H30
Pôster - As relações familiares e a violência contra a mulher no âmbito doméstico. Karolaine Silva De Meneses
Pôster - Aspectos biopsicossociais da dependência em internet: uma revisão teórica. Luiza Fernandes Cardozo
Pôster - Assistência domiciliar prestada por equipes estratégia saúde da família a idosos com doenças crônico-degenerativas em um município do interior de São Paulo. Mirellim Taciana Carriel De Lima Placa
Pôster - Avaliação do estresse percebido e o uso de álcool, tabaco e outras drogas entre estudantes universitários. Luiz Roberto Marquezi Ferro
Pôster - Burnout e atividade física como coping para médicos plantonistas: um estado da arte. Gracielen Bordignon
Pôster - Câncer: sofrimento e perdas enquanto fatores de risco. Andressa Siqueira Camilo
Pôster - Compreensão dos sentimentos a partir da análise do comportamento. Ana Karina Vargas Soares
Pôster - Contribuição do Psicólogo escolar para a educação e a democracia. Géssica Pereira Neves da Silva
Pôster - Critérios utilizados por pedagogos para identificação e encaminhamento de crianças com TDAH.

Renata Teixeira Parapinski

Pôster - Cuidados paliativos com a família de pacientes neonatos: um estado da arte. Francini Fabre
Pôster - Desempenho dos pacientes com epilepsia do lobo temporal em teste de funções executivas. Luiza Cury Muller
Pôster - Diagnóstico situacional de uma unidade de saúde da família no município de Foz do Iguaçu-PR: um
relato de experiência. Geiciely Cavanha Tomim
Pôster - Dificuldades enfrentadas pelo Psicológo nas visitas domiciliares do centro de referência especializado de assistência Social - Creas. Elena Perico

24 DE AGOSTO - SEXTA-FEIRA (CONT.)
A PARTIR DAS 10H ÀS 10H30
Pôster - Elaboração do sonho - composição e elementos significativos peculiares de sua criação: um
estudo psicanalítico. Emanuela Nóbrega Lemos Feitosa
Pôster - Estudo comparativo sobre aspectos relacionados a disparidade de visitas em relação ao gênero
do encarcerado. Fernanda Martins Silva
Pôster - Estudo dos sintomas depressivos em uma população idosa do ambulatório de neurocomportamental da PUCPR - Campus Londrina: uma análise a partir da escala de depressão geriátrica (GDS).
Lorena Rodrigues Gamba

Pôster - Experiencias, percepção e atitudes de universitários acerca do comportamento suicida. Ana Dora
Roso Stokmann

Pôster - Grupo de psicoeducação no CRAS nordeste de Foz do Iguaçu. Ana Lucia De Oliveira Rosa;

A PARTIR DAS 15H30 ÀS 16H
Pôster - Habilidades sociais e prática docente no ensino superior: reflexões necessárias. Carla M. W. Caldas Baumer.
Pôster - Habilidades sociais na infância: possíveis contribuições do contexto escolar. Mônica de Castro Klein
Pôster - Habilidades sociais na terceira idade: qualidade de vida e sintomas depressivos. Larissa Azevedo Dassie
Pôster - Impactos do abandono paterno-infantil no âmbito amoroso: um estudo psicanalítico. Raelly Beatriz
Gomes Benetti

Pôster - Implicações neuropsicopedagógicas da aprendizagem nos alunos do 6º ano - ano de transição
e de mudanças - “síndrome do 6º. ano” – colégio anglo–americano Foz do Iguaçu. Márcia Toledo Duarte
Pôster - Influência do uso da maconha sobre comportamentos sexuais de risco. Ana Karina Vargas Soares
Pôster - Intervenção em aconselhamento psicológico com cliente adolescente com depressão e crises
de pânico. Tiago Rafael Reckziegel Rodrigues
Pôster - Jogos e brincadeiras na educação infantil: formação e ação docente. Valéria Queiroz Furtado
Pôster - Logoterapia: uma análise sobre o vazio existencial e o suicídio. Marcos Rodrigo Gonzalez
Pôster - Manejo da criança com deficiência múltipla na escola especial: um olhar multidisciplinar.

Gabrielly Aparecida Borges Dos Santos

Pôster - Não interessa se ela é coroa: uma análise acerca da vivência sexual e da autoestima das
idosas da casa 60+. Bárbara Natiele B. C. Rodrigues
Pôster - Narcisimo, redes sociais e contemporaneidade. Maria Emilia De Souza Gonçalves
Pôster - O desvelar dos cuidados paternos em relação a crianças com deficiência no serviço de
fisioterapia da FADEP, através da percepção materna. Andressa Siqueira Camilo
Pôster - O fenômeno da intergeracionalidade da violência enquanto fator de risco para o abuso
sexual infantil: uma revisão bibliográfica. Indianara Vanessa Blitzkow De Queiroz
Pôster - O filho ideal e o filho real no processo de adoção. Dilson Bastos
Pôster - O impacto da violência contra a mulher. Gerson José Pereira Cardoso
Pôster - O luto dos pais: uma visão psicanalítica. Fernando Augusto Lucca
Pôster - O olhar do outro no contexto de grupo: relato de experiência fenomenológico-existencial.
Franciele Maria Pôncio

25 DE AGOSTO - SÁBADO
A PARTIR DAS 10H ÀS 10H30
Pôster - O papel do Psicólogo frente ao processo de adoção. Giovane Henrique
Pôster - O papel do Psicólogo jurídico na violência contra crianças e adolescentes. Graziela Maria Conradi
Pôster - O problema da dor. Leticia Molossi
Pôster - O transtorno bipolar na perspectiva da abordagem cognitivo-comportamental: uma revisão
bibliográfica. Mônica de Castro Klein
Pôster - O uso do videogame em crianças com defict atentivo. Raquel Sepe

25 DE AGOSTO - SÁBADO (CONT.)
A PARTIR DAS 10H ÀS 10H30
Pôster - Percepção de universitários sobre suicídio: influências sociodemográficas e acadêmicas. Caroline A. Kazama
Pôster - Presídios femininos sob a ótica do feminismo. Karolaine Silva de Meneses
Pôster - Processo de mentoring na administração aeroportuária. Tiago Rafael Reckziegel Rodrigues
Pôster - Programa de jovens aprendizes – um espaço para cidadania e aprendizagem. Carolina De Souza Walger
Pôster - Qual é o olhar da Psicologia aos catadores de materiais recicláveis? Fernanda Oliveira Napoli
Pôster - Questões de genêro no Brasil. Um resgate da história e uma reflexão a partir da luz da Psicologia. Angela Silva
Pôster - Relação pais e professores diante das novas tecnologias e meios de comunicação. Gracielen Bordignon
Pôster - Relações familiares e a dependência química. Gabrielly Aparecida Borges Dos Santos
Pôster - Síndrome de Down: o impacto psicológico do diagnóstico nas mães. Thauani Takebayashi Farias
Pôster - Tropaeolum majus produz ação ansiolítica no teste do labirinto em cruz elevado. Alanna Fernandes de Castro
Pôster - Uso da fitoterapia como adjuvante no tratamento de transtornos de ansiedade. Silvana Rocha de Souza
Pôster - Violência intrafamiliar contra jovens adolescentes no Estado do Paraná: um estudo transversal.

Ederson Fernando Mariano

Pôster - Pessoas em situação de rua e contexto socioambiental: uma análise da relação pessoa-ambiente
no contexto urbano. Ana Gabriela Bernegozze Monteschio
Pôster - O ensino sobre a sexualidade na formação dos Psicólogos de Curitiba. Fernanda Rafaela Cabral Bonato

25 DE AGOSTO - SÁBADO
A PARTIR DAS 16H
SALA
EXPOCENTER A1

Exposição Oral - Contribuições de uma UATI na percepção de docentes.
Adriana Campanholi Gansk

Exposição Oral - Aspectos didáticos utilizados por docentes em uma UATI.
Adriana Campanholi Gansk

Exposição Oral - “A influência da família no tratamento de pacientes com doenças
crônicas”. Aline Maran Brotto
Relato De Experiência - Qualidade de vida de idosos residentes em instituições em
Portugal e Brasil. Aline Maran Brotto
Exposição Oral - Felicidade e promoção de saúde em idosos: um estudo de revisão
integrativa. Ana Claudia N. S. Wanderbroocke
Exposição Oral - Concepções de envelhecimento/idoso na perspectiva de docentes
de uma universidade aberta da terceira idade. Bruno Dias De Carvalho

SALA
EXPOCENTER A2

Relato De Experiência - Crescer: a importância da pratica da dança como fator de
desenvolvimento global da criança com TEA. Alessandra Castegnaro De Freitas
Exposição Oral - Drama - Processo e a formação em Psicologia: a arte teatral e sua
contribuição ao processo ensino-aprendizagem. Ana Cristina Paes Leme Giffoni Cilião Torres
Exposição Oral - Família no contexto escolar. Elyabe Rodrigues
Exposição Oral - O Psicólogo e a necessidade de uma maior representatividade deste
profissional na educação básica infantil pública. Emanuela Nóbrega Lemos Feitosa
Relato De Experiência - Avaliação Psicoeducacional no contexto escolar no município de Corbélia/PR: práticas educacionais. Francielli Pereira Gozzi Freiberger
Relato De Experiência - Trabalho colaborativo: práticas educacionais no município
de CORBÉLIA/PR. Francielli Pereira Gozzi Freiberger
Exposição Oral - Ser criança em uma escola pública do lado brasileiro da fronteira
Brasil/Paraguai: dos feixes atando pontes. Marisa Elizabete Cassaro Godoy
Exposição Oral - Transtorno do Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDA/H): uma revisão da literatura sobre as intervenções psicomotoras na infância. Valéria Queiroz Furtado

25 DE AGOSTO - SÁBADO (CONT.)
A PARTIR DAS 16H
SALA
EXPOCENTER A3

Relato de Experiência - “Intervenção em Psicologia - Tema abordado: bullying”.
Aline Almeida Da Silva , Aline Pichler

Relato de Experiência - Desafios da Avaliação Psicológica no contexto escolar.
Aline Pichler , Karine Hengen , Lucas Luiz Gilioli

Relato de Experiência - Portadores da Síndrome de Down no contexto de educação especial com abordagem sistêmica entre escola e família. Gelci Nogueira
Exposição Oral - Processo de adoção: interface entre família e Psicologia Jurídica.
Hanriéli Carvalho Lago

Exposição Oral - A inclusão da pessoa com deficiência física: uma visão da
Psicologia e equipe multidisciplinar. Hanriéli Carvalho Lago
Relato de Experiência - Trabalhando sentimento e emoções na educação infantil.
Kaio Cesar Pacheco

Exposição Oral - A concepção de infância na escola integral.
Marcos Alan Viana

Exposição Oral - O desenvolvimento consciente da personalidade do professor: o que é isso? Suellen Tereza Matilde Da Rosa

SALA
EXPOCENTER C1

Exposição Oral - Expectativa X Realidade: a formação em Psicologia sob a perspectiva acadêmica. Amanda E. González , Bruna K. P. De Souza , Karolaine S. de Meneses , Felipe C. Felipetti
Exposição Oral - Qualidade de vida de universitários. Dayanne Hipólito Conceição
Exposição Oral - Ansiedade e depressão em universitários. Dayanne Hipólito Conceição
Exposição Oral - O impacto do contexto pré-vestibular na saúde mental e
subjetividade do jovem. João Pedro Sampaio
Exposição Oral - Sofrimento Psíquico: o viés do professor . Daiane Cristine Dorigoni
Relato de Experiência - Um programa de aprendizagem experiencial. Janete Knapik
Relato de Experiência - Formação profissional do Psicólogo em um programa
de residência multiprofissional em atenção básica/saúde da família: contribuições para as diretrizes curriculares. Camila Siguinolfi De Moura
Exposição Oral - A Ética e a Deontologia na formação de Psicólogos. Maria Inês Guérios

SALA
EXPOCENTER C2

Relato de Experiência - Estágio supervisionado em Psicologia das instituições
e organizações: gestão estratégica. Amanda Figueira Ramos
Relato de Experiência - Estágio em Psicologia Clínica: abordagem centrada na
pessoa. Amanda Figueira Ramos
Relato de Experiência - Estágio supervisionado em Psicologia Clínica: abordagem existencial humanista. Jezreel Lucas Alves Rodrigues
Relato de Experiência - Estágio obrigatório em clínica na Universidade Estadual
de Londrina (UEL). Maisa Mie Murata
Relato de Experiência - Estágio supervisionado em Psicologia Organizacional
e do trabalho. Nátaly Mikaela Mesquita Melo
Exposição Oral - As dificuldades dos terapeutas (estagiários) iniciantes na
Abordagem Centrada na Pessoa (ACP). Willyan Hardt
Exposição Oral - O recurso lúdico na Terapia Comportamental: elaboração
de um jogo para o desenvolvimento de habilidades sociais na clínica infantil.
Lucas Adelman Cipolla

Exposição Oral - O transtorno da personalidade borderline à luz de terapias
cognitivo-comportamentais. Luzia Pereira Pais

SALA
EXPOCENTER C3

Exposição Oral - Redução da maioridade penal: por que a neuropsicologia diz não.

SALA
EXPOCENTER D1

Relato de Experiência - Psicoterapia do lugar social. Caio Cesar Piffero Gomes
Relato de Experiência - Plantão Psicológico: espaço de revelação do ser e
de possibilidades de intervenções. Claudio Leão De Almeida Junior
Exposição Oral - Psicossomática e a adolescência na perspectiva psicanalítica.

Ana Lúcia Tucunduva De Moura Henriques

Relato de Experiência - Constituição familiar: o reflexo da família na vida de adolescentes em conflito com a lei. Márcia Almagro Menon
Relato de Experiência - Psicologia Jurídica: o trabalho do Psicólogo junto às varas
da infância e da juventude na comarca de Londrina/PR. Maria Emilia De Souza Gonçalves
Exposição Oral - A justiça restaurativa como possibilidade de garantia e defesa
dos direitos humanos do(a) adolescente em conflito com a lei. Talita Quinsler Veloso
Exposição Oral - Preparação de adolescentes que estão cumprindo medida
socioeducativa para o mercado de trabalho. Romilda Guilland
Exposição Oral - Adolescentes desmapeados: o empobrecimento da transmissão
da memória na contemporaneidade. Vinícius Romagnolli Rodrigues Gomes
Relato De Experiência - A segurança de convívio através do serviço de convivencia e fortalecimento de vínculos de 0 a 06 anos. Paula Vanalli
Exposição Oral - Ações e posicionamentos do Conselho Regional de Psicologia
do Paraná frente aos desafios da socioeducação. Talita Quinsler Veloso

Francieli Cristina De Souza Ferri

Exposição Oral - Suicídio na adolescência: considerações inerentes à Psicologia.
Juliana Deboni De Souza

Relato de Experiência - O plantão psicológico como dinâmica terapêutica focal.

Karina Maria Fernandes Portella

Exposição Oral - “Pânico: o medo do desconhecido em si mesmo” - Uma visão
analítica. Lúcia Fátima Reolon Dos Santos
Exposição Oral - Uso da técnica mindfulness no manejo da ansiedade. Nandra Martins Soares
Exposição Oral - Reabilitação profissional em saúde mental: desafios teóricos
e metodológicos. Roberto Moraes Cruz
Exposição Oral - Histórico de condução de motoristas profissionais aprovados
na Avaliação Psicológica. Sandra Cristina Batista Martins

SALA
EXPOCENTER D2

Relato de Experiência - Diagnóstico situacional de uma unidade de saúde da família no município de Foz do Iguaçu-PR: um relato de experiência. Geiciely Cavanha Tomim
Relato de Experiência - O trabalho do Psicólogo junto à política nacional de
habitação rural (PNHR) para moradores da área rural na região da COMCAM.
Jordana Nogueira Schwab Lionço

Relato de Experiência - Trabalho social: experiência em programas de habitação de interesse social (Sub 50). Mônica Vaz De Carvalho Verussa
Relato de Experiência - Psicologia , atuação , pesquisa: a pesquisa participante na prática cotidiana no CRAS norte do município de Foz do Iguaçu – PR. Thailine E. C. Woicolesco
Relato de Experiência - Satisfação e sonhos da vida de usuários com o cadastro único desatualizado em Foz do Iguaçu – PR. Thailine E. C. Woicolesco
Relato de Experiência - Intervenção psicológica com grupo de mulheres de uma
unidade básica de saúde no programa estratégia saúde da família. Zanadréia Kussek
Exposição Oral - Abordagem multimétodos e a díade pessoa-ambiente: considerações a partir de um estudo exploratório. Eduardo Chierrito-Arruda
Relato de Experiência - A Psicologia em ambiente de urgência e emergência
utilizando metodologia de simulação realística. Josiane de Fátima Farias Knaut
Exposição Oral - A efetividade das intervenções psicoterápicas aplicadas a
grupos de orientação parental: uma revisão. Roberta Bouchardet

SALA
EXPOCENTER D3

Relato de Experiência - Relato de intervenção: um olhar para o empreendedorismo social. Denian Goudinho Tondello, Luciane De Bortoli Brandelero
Exposição Oral - Bem-estar subjetivo e criatividade: a interface de uma relação em construção. Denise Bragotto
Exposição Oral - O “contar de história” como forma de intervenção no contexto escolar para adolescentes. Jocilaine Fátima De Andrade
Exposição Oral - Arte-Angústia-Poiésis: desvelando possibilidades para o
existir criativo no escritor de literatura. Léa Carla Oliveira Belo
Exposição Oral - Dar à luz quando não se vê: relatos de mulheres com deficiência visual na cidade do Recife/PE sobre maternidade. Léa Carla Oliveira Belo
Exposição Oral - A dança como instrumento de autoconhecimento: uma revisão de literatura. Marta Janaína Alves Ferreira
Exposição Oral - Análise de dados digitais e a Psicologia: potencialidades de
compreensão do ser humano no espaço virtual. Daniel Costa Vianna Mucciolo
Relato de Experiência - O demoníaco na imaginação ativa de Lourdes. Regina M. Grigório

SALA
EXPOCENTER F1

Exposição Oral - De Freud a Pichón: a construção do trabalho em grupos operativos.
Ederson Fernando Mariano

Relato de Experiência - Discutindo o sofrimento psíquico nas organizações – interfaces entre a Psicologia Organizacional e o universo da gestão. Emanuela N. Lemos Feitosa
Exposição Oral - O sentido e o significado do trabalho para uma equipe de
agentes penitenciários. Flaviane Gudoski
Relato de Experiência - Diagnóstico organizacional de uma empresa do setor de
comunicação digital da cidade de Londrina (PR). Gabriele Uhlmann Spinosa
Exposição Oral - O papel da arte na superação de elementos alienantes no “mundo
do trabalho”: a catarse e a produção do sentido de trabalho. Jéssica E. Torres de Almeida
Exposição Oral - Marcadores sociais da criminalidade na adolescência: uma
revisão bibliográfica. Nislayne Drielle De Souza Pereira
Exposição Oral - “A criminalidade toma conta da cidade”: relato dos profissionais da Secretaria de Ação Social do munícipio de Pedra-PE sobre o nível de
estresse relacionado ao trabalho. Nislayne Drielle De Souza Pereira
Relato de Experiência - EmaCrescer – O papel dos grupos no processo de
emagrecimento saudável. Simone Wachter Muller Montoro
Exposição Oral - O manejo da transferência no processo de análise: impasses
e possibilidades. Suzimara De Oliveira Zanella

SALA
EXPOCENTER F2

Relato de Experiência - Dialoga rede: estratégias para o fortalecimento da
rede de proteção à criança e ao adolescente. Francielly Grigoli
Relato de Experiência - A construção do papel do Psicólogo: a Psicologia
dentro de um enfoque transversal entre educação e assistência social. Gláucia
Emilia Warken De Souza

Exposição Oral - Adulto-jovem e dependência de internet: mito ou realidade?
Poliane Brunetto

Relato de Experiência - A escuta qualificada de mulheres em situação de violência
realizada por estagiárias de Psicologia junto a uma delegacia da mulher no Paraná.

Poliane Brunetto

Relato de Experiência “Programa Daqui pra frente – trabalho com homens
autores de violência doméstica”. Terezinha Kulka
Relato de Experiência - Procedimentos de acolhimento e humanização no atendimento a mulheres vítimas de violência em um juizado de violência doméstica.
Maristela Sobral Cortinhas

Relato de Experiência - Consultoria em Psicologia Jurídica. Gabriela M. Arenhart Soares

SALA
EXPOCENTER F3

Relato de Experiência - Quando o olhar tem o poder da fala: a comunicação através
de uma tecnologia assistiva. Fernanda Almagro Celes
Relato de Experiência - A experiência de viver a diferença nos intramuros da escola: um caso de transexualidade infantil. Fernanda Almagro Celes
Exposição Oral - Sexualidades dissidentes: bissexualidade e a invisibilidade.
Fernanda Gracielle Aguiar Zonta

Exposição Oral - O papel da Psicologia diante do atendimento a pessoas travestis
e transexuais que buscam o tratamento hormonal em rede particular de serviço.

Fernanda Rafaela Cabral Bonato

Exposição Oral - Desenvolvimento psicossexual na criança com autismo: o que
dizem as pesquisas científicas e a teoria psicanalítica? Jaqueline Tubin Fieira
Exposição Oral - Violência sexual , percepção e atribuição de sentido: um olhar
fenomenológico-existencial. Maria Flávia A. Vetter Ferri , Franciele Maria Pôncio
Relato de Experiência - Projeto de prevenção à violencia sexual contra criança e adolescente: “me ouça quando eu falar. me acolha quando eu precisar”. Fabíola Regina Ortega
Exposição Oral - A relação de ativação pai-criança no contexto brasileiro: um estudo
experimental. Rovana Kinas Bueno

SALA
ITAMURI II

Relato de Experiência - Implantação de uma comissão de inclusão no ensino superior.
Leticia Passos de Melo

Exposição Oral - A visão dos docentes sobre a inclusão de alunos com deficiência no
ensino superior. Leticia Passos de Melo , Bruna Fernanda Alves
Relato de Experiência - Observações em instituição educacional para cegos.

Raquel Sepe

Relato de Experiencia - Pesquisa e intervenção em crianças com necessidades especiais: uma abordagem. Rosane de Albuquerque Costa
Exposição Oral - A formação da subjetividade do cego à luz da psicanálise. Talita

Franciele de Oliveira Medeiros

Relato de Experiência - “Tô Passada” – Educação Para Todos. Maíra Godoy de Carvalho
Carneiro

Relato de Experiência - A importância da afetividade na relação professor-aluno
à luz da educação holística: um relato de experiência do projeto “I Mostra De
Monólogos”. Maíra Godoy de Carvalho Carneiro
Relato de Experiência - Roda de conversa com pais: a função continente do
grupo e as possíveis transformações psíquicas. Sônia de Fátima dos Santos Pego
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