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Os desafios do ensino no estágio de graduação em Psicologia em um hospital 
Cláudia S. S. dos Santos; Rosemary Inácio Viana; Márcia Ziebell Ramos - HCPA 
 
O Serviço de Psicologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) foi criado em 1986 e desde lá conta com alunos da 
graduação. Foram incluídos como alunos os psicólogos do Programa Institucional de Curso de Capacitação e Aperfeiçoamento 
Profissional – Especialidades Médicas (PICCAP) e Residência Integrada Multiprofissional em Saúde (RIMS). Em 2014 foi criada a 
equipe de ensino do Serviço de Psicologia com a finalidade de sistematizar o ensino de Psicologia. Atualmente o Serviço é composto 
por estagiários de graduação (Estágio Básico 4º semestre e de Ênfase - 7º e 8º semestres) e de pós-graduação (PICCAP e RIMS), 
além de bolsistas em área de atuação específica. Nas suas diferentes modalidades tem objetivos específicos: observacional, 
intervenção clinica assistencial e/ou treinamento em serviço, regido pela Lei do Estágio n°11.788 de 25/09/2008 e em consonância 
com o que é estabelecido pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas (CGP) do HCPA. Dentre as atividades avaliadas como 
fundamentais para a formação do acadêmico ao longo da sua graduação, destacamos a supervisão semanal a partir da entrevista 
dialogada dos casos em atendimento pelo acadêmico e o seminário teórico em que são tratados temas da psicologia hospitalar, 
coordenados pelos contratados das diversas áreas. Além destas, há a participação em rounds e reuniões de equipe em que o 
acadêmico observa as intervenções e manejo do supervisor podendo gradualmente assumir as atividades com o psicólogo 
responsável. A avaliação com o acadêmico é em conjunto com a universidade, em comunicação contínua sobre a construção do 
aprendizado. Esta avaliação compreende a integração dos aspectos teórico-práticos, além da postura ética, relacionamento e 
comunicação no trabalho em equipe, participação e resolutividade nas atividades que estiver vinculado, assiduidade e pontualidade. 
Por fim, a carga horária expressiva, 20h semanais, o tempo de trabalho vinculado às universidades e o cuidado na inserção do 
acadêmico na área, priorizando um treinamento introdutório, tem possibilitado ao Serviço de Psicologia do HCPA ser uma referência 
na formação do psicólogo, refletida através da procura significativa pelo processo seletivo ao longo dos anos. Consideramos que a 
qualificação do ensino através do estágio é a base fundamental para a formação dos psicólogos. Unitermos: Ensino em psicologia; 
Estágio em psicologia; Graduação 
 
 




