
CRONOGRAMA DE AULAS
AULA 01  
(AULA INAUGURAL + ÉTICA PROFISSIONAL) 

AULA 02  
Teorias da personalidade     

AULA 03  
Psicopatologia geral     

AULA 04  
Psicodiagnóstico

AULA 05  
Técnicas psicoterápicas      MARIANA BACELLAR

AULA 06  
Psicodinâmica e saúde mental no trabalho / Clínica do trabalho
    CAROLINA WALGER

AULA 07  ◆ 26.09 CAROLINA WALGER

Mediação de conflitos e prevenção de violência no trabalho / Ergonomia 
da atividade e qualidade de vida no trabalho

AULA 08  ◆ 28.09 CAROLINA WALGER

Psicologia da saúde: aspectos psicológicos das enfermidades agudas 
e crônicas / Saúde ocupacional: riscos decorrentes da organizaçãodo 
trabalho; agravosà saúde relacionados com o trabalho    

AULA 09  ◆ 03.10 CAROLINA WALGER

Instrumentos de avaliação psicológica: critérios de seleção, avaliação 
e interpretação de resultados / Testes psicológicos

AULA 10 ◆ 05.10 CAROLINA WALGER

Entrevista admissional; avaliação; acompanhamento; técnicas / 
Técnicas de dinâmicas em grupo

AULA 11 ◆ 10.10 CAROLINA WALGER

Reinserção profissional após licença de saúde / Acompanhamento 
psicossocial: ajustamento; readaptação; encaminhamento / Promoção 
e proteção à saúde CAROLINA WALGER

AULA 12 ◆ 13.10 CAROLINA WALGER

Documentos psicológicos: declaração, atestado, parecer, laudo, 
relatório de acordo com as resoluções do conselho federal de 
psicologia, qualidade dos serviços, reembolso e auditoria / Avaliação e 
parecer: faturamento, inspeção de clínicas psicológicas, qualidade dos 
serviços, reembolso e auditorias CAROLINA WALGER

SUPER REVISÃO ◆ 07.11

   MARIANA BACELLAR      +        CAROLINA WALGER

SIMULADO ◆ 21.11

MARIANA BACELLAR      +        CAROLINA WALGER



AULA 01  ◆ 06.09    MARIANA BACELLAR

(AULA INAUGURAL + ÉTICA PROFISSIONAL) 

AULA 02  ◆ 07.09 MARIANA BACELLAR

Teorias da personalidade     

AULA 03  ◆ 12.09 MARIANA BACELLAR

Psicopatologia geral     

AULA 04  ◆ 14.09 MARIANA BACELLAR

Psicodiagnóstico

AULA 05  ◆ 19.09 MARIANA BACELLAR

Técnicas psicoterápicas MARIANA BACELLAR

AULA 06  ◆ 21.09 CAROLINA WALGER

Psicodinâmica e saúde mental no trabalho / Clínica do trabalho
CAROLINA WALGER

CRONOGRAMA DE AULAS
AULA 07  
Mediação de conflitos e prevenção de violência no trabalho / Ergonomia 
da atividade e qualidade de vida no trabalho

AULA 08  
Psicologia da saúde: aspectos psicológicos das enfermidades agudas 
e crônicas / Saúde ocupacional: riscos decorrentes da organização do 
trabalho; agravos à saúde relacionados com o trabalho    

AULA 09  
Instrumentos de avaliação psicológica: critérios de seleção, avaliação 
e interpretação de resultados / Testes psicológicos

AULA 10
Entrevista admissional; avaliação; acompanhamento; técnicas / 
Técnicas de dinâmicas em grupo

AULA 11
Reinserção profissional após licença de saúde / Acompanhamento 
psicossocial: ajustamento; readaptação; encaminhamento / Promoção 
e proteção à saúde       CAROLINA WALGER

AULA 12 ◆ 13.10 CAROLINA WALGER

Documentos psicológicos: declaração, atestado, parecer, laudo, 
relatório de acordo com as resoluções do conselho federal de 
psicologia, qualidade dos serviços, reembolso e auditoria / Avaliação e 
parecer: faturamento, inspeção de clínicas psicológicas, qualidade dos 
serviços, reembolso e auditorias CAROLINA WALGER

SUPER REVISÃO ◆ 07.11

   MARIANA BACELLAR      +        CAROLINA WALGER

SIMULADO ◆ 21.11

MARIANA BACELLAR      +        CAROLINA WALGER



AULA 01  ◆ 06.09    MARIANA BACELLAR

(AULA INAUGURAL + ÉTICA PROFISSIONAL) 

AULA 02  ◆ 07.09 MARIANA BACELLAR

Teorias da personalidade     

AULA 03  ◆ 12.09 MARIANA BACELLAR

Psicopatologia geral     

AULA 04  ◆ 14.09 MARIANA BACELLAR

Psicodiagnóstico

AULA 05  ◆ 19.09 MARIANA BACELLAR

Técnicas psicoterápicas MARIANA BACELLAR

AULA 06  ◆ 21.09 CAROLINA WALGER

Psicodinâmica e saúde mental no trabalho / Clínica do trabalho
CAROLINA WALGER

AULA 07  ◆ 26.09 CAROLINA WALGER

Mediação de conflitos e prevenção de violência no trabalho / Ergonomia 
da atividade e qualidade de vida no trabalho

AULA 08  ◆ 28.09 CAROLINA WALGER

Psicologia da saúde: aspectos psicológicos das enfermidades agudas 
e crônicas / Saúde ocupacional: riscos decorrentes da organizaçãodo 
trabalho; agravosà saúde relacionados com o trabalho    

AULA 09  ◆ 03.10 CAROLINA WALGER

Instrumentos de avaliação psicológica: critérios de seleção, avaliação 
e interpretação de resultados / Testes psicológicos

AULA 10 ◆ 05.10 CAROLINA WALGER

Entrevista admissional; avaliação; acompanhamento; técnicas / 
Técnicas de dinâmicas em grupo

AULA 11 ◆ 10.10 CAROLINA WALGER

Reinserção profissional após licença de saúde / Acompanhamento 
psicossocial: ajustamento; readaptação; encaminhamento / Promoção 
e proteção à saúde CAROLINA WALGER

CRONOGRAMA DE AULAS
AULA 12 
Documentos psicológicos: declaração, atestado, parecer, laudo, 
relatório de acordo com as resoluções do conselho federal de 
psicologia, qualidade dos serviços, reembolso e auditoria / Avaliação e 
parecer: faturamento, inspeção de clínicas psicológicas, qualidade dos 
serviços, reembolso e auditorias           CAROLINA WALGER

SUPER REVISÃO

SIMULADO




