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APRESENTAÇÃO 

A Mostra de Práticas em Psicologia da Universidade do Sagrado Coração é um 
evento anual composto por atividades acadêmicas diversas, como palestras, mesas-
redondas, minicursos e apresentações de trabalhos, com o objetivo principal de 
proporcionar vivências, trocas e conhecimentos relacionados a diferentes áreas de 
atuação e estudo. 

Embora muitos dos teóricos clássicos, como Freud, sejam estudados há muito 
tempo, a Psicologia é uma profissão jovem no Brasil. Regulamentada em 1962, 
encontra-se em um processo vivo de reconstrução e crise. Neste contexto, em que se 
faz necessário refletir sobre os caminhos percorridos e rumos a serem tomados, 
eventos acadêmicos com propostas de intercâmbio de informações, representam o 
centro desse processo de reinvenção. A grande participação de alunos e ex-alunos, 
professores e profissionais é, portanto, uma imensa alegria e motivo de orgulho a 
todos nós.  

O evento foi iniciado com uma intensa palestra sobre a depressão e o suicídio, 
seguida por outra, igualmente interessante, que analisou a sociedade enquanto um 
agente de punição. Uma das características marcantes do evento foi a quantidade de 
minicursos em temáticas variadas, previamente solicitadas pelos alunos em uma 
pesquisa de opinião realizada pela coordenação do curso de Psicologia da USC. Dentre 
os temas, citamos as análises sobre luto, morte e psicanálise; a psicopatologia sob a 
ótica da Análise do Comportamento; Análise Transacional; Terapia Familiar Sistêmica; 
Coaching e trabalho; Orientação Profissional; Transexualidade etc. Os minicursos 
foram ministrados por profissionais da casa e de outras universidades, centros e 
clínicas da região.  

Esta décima edição apresentou, ainda, uma novidade: além dos trabalhos 
acadêmicos de nossos alunos, contamos pela primeira vez com a participação de 
estudantes de outras universidades, cursos de pós-graduação e psicólogo atuantes. 
Foram 116 trabalhos apresentados na modalidade de pôster e 24 comunicações orais, 
subdivididas didaticamente nas temáticas: Psicologia Clínica; Psicologia Organizacional; 
Psicologia Escolar Educacional; Psicologia Social; Relatos de Projetos de Extensão e 
Relatos de Pesquisa.  

 Geradora de ideias, discussões críticas e trocas, a X Mostra de Práticas em 
Psicologia foi composta por ideias e de afetos, marcando a história do curso, de seus 
alunos e convidados.  

Bauru, 10 de novembro de 2017.  

 

  


