A Direcção de Curso da pós-graduação em Intervenção Sistémica e Terapia Familiar, do
Centro de Competência das Artes e Humanidades da Universidade da Madeira,
promove dois workshops e uma conferência, a terem lugar entre 14 e 16 de Setembro,
na Universidade da Madeira.

14 de Setembro 2010
Workshop 1: Intervenções Psicológicas em Situações de Catástrofe
15 de Setembro 2010
Workshop 2: Adoecimento, morte e luto na família: processos singulares
e relacionais
16 de Setembro 2010
Conferência: As catástrofes e o cidadão: de vítima a sobrevivente

Oradora convidada
Prof. Doutora Maria Helena Pereira Franco
Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia Clínica (Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo, PUC-SP), Pós-doutorado pela Universidade de Londres (University College
London– UCL), Professora Titular na PUC-SP, onde leciona no curso de Psicologia da
Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde e no Programa de Pós-Graduação em
Psicologia Clínica. Fundadora (em 1996) e coordenadora do Laboratório de Estudos e
Intervenções sobre o Luto - LELu da PUC-SP, que pesquisa e atende em psicoterapia
pessoas enlutadas, além de formar psicoterapeutas e pesquisadores com essa
especialidade. Vice-presidente do IWG – International Work Group on Death, Dying
and Bereavement. Co-fundadora, professora e supervisora do 4 Estações Instituto de
Psicologia, em São Paulo, especializado em educação e assistência em situações de
perdas e luto. Tradutora dos livros de Colin M. Parkes (Bereavement, grief in the adult
life e Love and Loss) para o português, publicados pela Editora Summus. Autora de
livros, capítulos e artigos sobre temas de perdas, crises, emergências. Fundadora
(2001) e coordenadora do grupo IPÊ – Intervenções Psicológicas em Emergências, que
tem atuado em crises e desastres ambientais e tecnológicos no Brasil e no exterior.

14 de Setembro 2010 - Workshop 1
Intervenções psicológicas em situações de catástrofe
Duração: 6 HORAS
O preparo de profissional psicólogo para a atuação em emergências requer exposição
a situações que lhe permitam conhecimento e discussão dos recursos de intervenção.
Este workshop oferece condições para o desenvolvimento de algumas das habilidades
necessárias a essa capacitação, a partir de uma postura crítica da situação ampla, em
seus aspectos fundamentais, técnicos e éticos. Por se tratar de um curso com carga
horária reduzida, seus objetivos estão adequados a esta realidade, com expectativas
realistas quanto às suas possibilidades.
Tem por objetivos, portanto:
1. Desenvolver conhecimentos para identificar características das diferentes
situações de emergência, sob o ponto de vista técnico, psicológico, ético, social
e cultural.
2. Discutir e adotar postura ética no trato de pessoas em posição de
vulnerabilidade.
3. Compreender necessidade de cuidados para o trabalhador em situações de
emergência.
Temas:
1. Definição de crise, emergência e desastre. Emergências por ação da natureza e
por ação do ser humano.
2. Princípios e práticas de programas de emergência e intervenção em crise.
3. Postura ética no atendimento a emergências.
4. Stress: definição e gestão.
5. PTSD ou TEPT – Transtorno de Estresse Pós-Traumático
6. Riscos de luto complicado.
7. Cuidando da saúde do trabalhador em emergências. Burnout.
8. Perspectivas multiculturais.
Destinatários: licenciados e alunos de pós-graduação nas áreas da psicologia, saúde e
social
Preço: 60€ (45€ para os alunos da pós-graduação em Intervenção Sistémica e Terapia
Familiar)
Nº limite de inscrições: 20
Inscrições: descarregar ficha de inscrição em
http://girp.uma.pt/index.php?option=com_docman&Itemid=116&lang=pt
Local: Sala de Reuniões 0.57, Piso 0 - Penteada.
Hora: 14:00-20:00

15 de Setembro 2010 - Workshop 2
Adoecimento, morte e luto na família: processos singulares e
relacionais
Duração: 6 HORAS
A família requer de seus membros uma flexibilidade de resposta no enfrentamento das
crises desencadeadas por adoecimento, morte e luto, que nem sempre é obtida com
seus recursos habituais. Identificar situações de risco e resiliência está entre os
objetivos deste curso.
Temas:
1. Adoecimento e comportamento de saúde na família: senso de controle e
manejo de qualidade de vida.
2. Transições normativas e situações de ruptura: sua representação diante de
recursos de enfrentamento e resiliência.
3. Morte nas diferentes fases do ciclo vital.
4. Luto, processos singulares e plurais na família.
Destinatários: licenciados e alunos de pós-graduação nas áreas da psicologia, saúde e
social
Preço: 60€ (45€ para os alunos da pós-graduação em Intervenção Sistémica e Terapia
Familiar)
Nº limite de inscrições: 20
Inscrições: descarregar ficha de inscrição em
http://girp.uma.pt/index.php?option=com_docman&Itemid=116&lang=pt.
Local: Sala de Reuniões 0.57, Piso 0 - Penteada.
Hora: 14:00-20:00

16 de Setembro 2010 - Conferência
As catástrofes e o cidadão: de vítima a sobrevivente
Conferência aberta ao público sobre intervenção na catástrofe.
Entrada: Gratuita, mediante pré-inscrição.
Local: Sala do Senado, Piso -2, Penteada.
Hora: 17:00

Informações sobre pagamento
As fichas de inscrição devem ser descarregadas em www.uma.pt, preenchidas e
posteriormente enviadas para events@uma.pt.
A organização confirmará, via e-mail, a disponibilidade de vaga e enviará os dados para
pagamento por transferência bancária, o qual deve ser efectuado até 9 de Setembro.
O comprovativo de pagamento (talão do multibanco) deve ser enviado por e-mail para
a organização para que seja considerada válida a inscrição.

