
AÇÕES DO CURSO DE PSICOLOGIA – PERÍODO DA PANDEMIA 

 

 

PROJETOS DE PESQUISA 

1. Projeto de pesquisa intitulado: Lidando com a COVID-19, envolvendo discentes 

e docentes do curso. 

2. Projeto de pesquisa “Saúde mental na pandemia da Coronavirus Disease 2019 

(COVID-19): Um estudo brasileiro” (aprovado pela CONEP -Parecer 4.021.090). 

Participação de um aluno da Graduação em Psicologia, envolvendo duas 

docentes da psicologia e TAE do Hospital Universitário. 

3. Projeto de pesquisa em construção conjunta com docentes do departamento e 

discentes do PPG Psicologia que objetiva investigar “As vivências do ensino 

online durante a pandemia da COVID-19”. 

4. Projeto de pesquisa intitulado "Adesão de idosos à mitigação da COVID19: 

contribuições de variáveis psicológicas", envolvendo docentes do curso e 

docentes de outras universidades. 

5. Participação de docente, como colaboradora, no Projeto de pesquisa intitulado 

"Infodemia de COVID-19 e suas repercussões sobre a saúde mental de idosos: 

estudo multicêntrico Brasil/Portugal/Espanha/Itália/Chile/Estados Unidos/". 

6. Colaboração em dois projetos de pesquisa que visam avaliar a saúde mental, e 

uso de álcool e outras drogas na população brasileira, envolvendo a Psicologia e 

outro em parceria com a modelagem computacional da UFJF.  

7. Projeto de extensão e de pesquisa denominado Calma Nessa Hora em parceria 

com universidades brasileiras, uma argentina e uma suíça, que realiza o 

acolhimento via chat para pessoas que necessitem de algum apoio em saúde 

mental em função da pandemia. O atendimento é em português e espanhol. 

Alunos da pós-graduação e graduação estão envolvidos nesse projeto, além de 2 

docentes. Houve um treinamento oferecido por um dos docentes do departamento 

de Psicologia da UFJF para os envolvidos no projeto. Segue o 

link: https://www.calmanessahora.com.br/. Já o projeto de pesquisa, objetiva 

fazer um levantamento sobre psicólogos inseridos em ações de políticas sociais 

sobre o trabalho deles durante a pandemia. 

8.  Programa Álcool e Saúde: Projeto de pesquisa e extensão, realiza reuniões 

semanais para treinamento do grupo para as pesquisas realizadas e para os 

atendimentos que irão começar. Atenderemos dependentes de álcool 

exclusivamente por meio de psicoterapia online. 

 

PROJETOS DE EXTENSÃO  

9. Os projetos de extensão "Intervenção neuropsicológica com foco nas dificuldades 

de aprendizagem da matemática" e "Intervenção neuropsicológica com foco nas 

dificuldades de leitura e de escrita" têm preparando atividades lúdicas para que 

pais e responsáveis possam estimular as habilidades cognitivas de seus filhos 

durante o período de isolamento social em função da pandemia da COVID-19. 

Todas as atividades estão sendo desenvolvidas com base em pesquisas científicas 

na área de Psicologia da Aprendizagem e estruturadas de uma forma lúdica de 

forma que os pais possam estimular seus filhos brincando. Abaixo seguem os 

links para a página do Facebook e do Instagram do nosso grupo de pesquisa onde 

essa atividades estão sendo postadas. Elas estão sendo desenvolvidas em 

conjunto com nossos alunos de extensão. Pedimos, se possível, ajuda na 



divulgação da iniciativa. Ficamos à disposição para quaisquer informações 

adicionais. Seguem os links para as atividades: 

Instagram: https://www.instagram.com/coglin.gp/?hl=pt-br 

Página Facebook: https://www.facebook.com/CogLin-109242757445161/ 

Pasta para as atividades: cutt.ly/kyjKt7l 

10. Projeto de extensão Falatrans que, realizava atendimentos presenciais no Centro 

de Psicologia aplicada, neste momento, realiza atendimentos online, além de 

supervisão e dar continuidade ao estudo em grupo. encontros online da pesquisa 

com orientação do estágio em pesquisa 

11. Projeto de extensão: Cidadania e Direitos Humanos realiza reuniões com os 

discentes envolvidos para discussão e aprofundamento teórico sobre o tema.  

12. Orientação de discentes em extensão, no projeto Liga Acadêmica de 

Neurociências - LANC, que tem desenvolvido ações remotas de orientação sobre 

a covid19, o isolamento social e a neurociência. Este projeto 

chama #NeuroEmCasa e são publicadas na página do Instagram na LANC, toda 

semana: https://www.instagram.com/lanc.ufjf/  

OUTRAS ATIVIDADES: 

13. Atendimento psicológico online dos alunos da psicologia e de alguns pacientes 

cadastrados no CPA 

14. Condução de reunião de equipe do CPA 

15. Coordenação do projeto “Suporte psicológico a profissionais de saúde na 

pandemia de COVID-19” direcionado aos servidores do HU. Participação de 

residentes em Psicologia. 

16. Elaboração de cartilha informativa “Orientações para o enfrentamento da 

quarentena”. Participação de alunos da pós-graduação vinculados ao NUIPSO 

(Núcleo Interdisciplina de Investigação em Psicossomática, Saúde e 

Organizações). 

17. Publicação do editorial “A Psicologia Hospitalar e da Saúde no enfrentamento do 

coronavírus: Necessidade e proposta de atuação” na Hu Revista 2020, 46:3 

18. Lives realizadas por uma docente com os seguintes temas: 

 Depressão, solidão e isolamento solidão na pandemia 

 Estratégias municipais de prevenção ao coronavírus 

 Cuidado ao profissional de saúde durante a pandemia 

19. Participação de docente em Grupo operativo realizado com usuários do 

ambulatório de perda de peso do HU. Tema: Ansiedade e compulsão alimentar na 

quarentena. 

20. Gravação de um vídeo gravado, por uma docente, para usuários do ambulatório 

de perda de peso do HU. Tema: Saúde mental na quarentena. 

21. Atendimento às demandas dos discentes que recorrem à Coordenação do curso 

por meio remoto, tendo o atendimento dos bolsistas de TP sido realizado via 

email e também da coordenadora. 

22. Criação e atualização de uma página da coordenação de Psicologia no Facebook, 

pelos bolsistas de TP, como mais uma forma de manter o vínculo e a 

comunicação com a coordenação. 

23. Realização de reuniões online entre coordenadora e bolsistas de TP acerca de 

demandas ocorridas. 

24. Bolsistas de TP da coordenação auxiliam nas análises de currículos de alunos. 



25. Bolsistas de TP da coordenação têm trabalhado na montagem dos documentos 

para encaminhar processo, quando possível, referente à flexibilização de créditos 

dos discentes, especialmente, os formandos. 

26. Ações do PET Psicologia, envolvendo discentes e docente, com atividades 

dirigidas às crianças em relação à pandemia – ver Instagram: Pet.psicologia 

27. Professores vinculados ao PPG têm realizado, remotamente, defesas de 

qualificação (mestrado e doutorado), defesas de tese e dissertação, orientação aos 

discentes do PPG, reuniões com grupos de pesquisa, redação de artigos, redação 

de livros e capítulos de livros. 

28. Redação de 5 capítulos de livro sobre família e deficiência, envolvendo discentes 

do PPG Psicologia. Elaboração de propostas para Simpósio e Mesa redonda em 

congresso nacional da psicologia.  

29. Orientação e escrita de 1 livro que conta com a participação de discente bolsista 

de IC da UFJF. O projeto é "Análise das práticas da Psicologia e do Serviço 

Social no âmbito da política de assistência social”. 

30. Realização de encontros online de projetos de pesquisa de IC, envolvendo 

docentes e discentes do curso. 


