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SIMPÓSIOS 

Os simpósios envolvem a apresentação de dados de pesquisas recentes com contribuições complementares 
e relevantes para a Psicologia, de forma síncrona (ao vivo), por três doutores que representem duas ou mais 
instituições.  
 

Dia 28/10 
Horário 08:30 às 09:30  

 Sala 
Ribeirão Preto 

A pandemia de Covid-19 e seus efeitos na saúde mental de indivíduos de grupos minoritários e majoritários. 
Coordenador: Tiago Jessé Souza de Lima (UnB) 

 Ansiedade, depressão, estresse e compra por pânico: diferenças sexuais durante a pandemia de 
Covid-19. Samuel Lins (Universidade do Porto) 

 Estamos todos no mesmo barco?  Impactos do gênero, orientação sexual e classe social na saúde 
mental de brasileiros durante a pandemia pela COVID-19. Luana Elayne Cunha de Souza (UNIFOR) 

 Evidências do efeito desproporcional da Covid-19 na saúde mental de trabalhadores de grupos 
minoritários. Tiago Jessé Souza de Lima (UnB) 

SOCIAL - Psicologia Social 
 

Dia 28/10 
Horário 08:30 às 09:30  

 Sala 
Belo Horizonte 

Adolescência em foco: pesquisa e intervenção para atendimento das demandas contemporâneas. 
Coordenadora: Adriana Leônidas de Oliveira (UNITAU) 

 Atendimento de adolescentes no Apoiar Online: Sofrimento em tempos de Pandemia da Covid 19. 
Leila Salomão de La Plata Cury Tardivo (USP) 

 Avaliação sobre uso e dependência da internet em um grupo de adolescentes. Paulo Francisco de 
Castro (UNITAU e UNICSUL) 

 Representação da adolescência para adolescentes e suas mães. Adriana Leonidas de Oliveira 
(UNITAU) 

AVAL - Avaliação Psicológica 
 

Dia 28/10 
Horário 08:30 às 09:30  

 Sala 
Salvador 

Esporte e saúde mental. 
Coordenadora: Livia Gomes Viana Meireles (UFC) 

 A relação entre o comportamento e os fatores psicossociais em brasileiros durante a quarentena 
por conta do Covid-19. Alberto Filgueiras (UERJ) 

 Prática esportiva e saúde mental. Livia Gomes Viana Meireles (UFC) 
 Relações entre surfe e saúde mental: percepções de amadores e profissionais. Leo Barbosa 

Nepomuceno (UFC) 
ESP - Psicologia do Esporte 
 

Dia 28/10 
Horário 13:30 às 14:30   

 Sala 
Ribeirão Preto 

A formação de professores em debate: diferentes perspectivas de atuação. 
Coordenadora: Fabiana Maris Versuti (FFCLRP-USP) 

 As contribuições da psicologia para o PIBID-FFCLRP. Fabiana Maris Versuti (FFCLRP-USP) 
 As relações interpessoais na docência do ensino básico: experiência no Programa de Residência 

Pedagógica/CAPES. Marlene de Cássia Trivellato Ferreira (CBM - Centro Universitário Barão de Mauá) 
 O potencial formativo de um programa de estágio supervisionado (LEPES-FEARP). Mayra Antonelli-

Ponti (USP) 
ESC - Psicologia Escolar e da Educação 



Dia 28/10 
Horário 13:30 às 14:30   

 Sala 
Belo Horizonte 

Histórias e historiografias da psicologia brasileira - reflexões sobre recepção, apropriação e circulação de 
conhecimento à partir das relações do Brasil com os Estados Unidos, Rússia e França. 
Coordenador: Sérgio Domingues (Univiçosa) 

 Apropriação dos estudos teóricos da personalidade: um movimento entre Rússia e Brasil na 
psicologia científica do início do século XX. Riviane Borghesi Bravo (Newton Paiva) 

 Metodologias Transnacionais - uma reflexão a partir das missões francesas no Brasil no campo da 
psicologia na primeira metade do século XX. Carolina Silva Bandeira de Melo (UFV) 

 O conceito de recepção e os estudos em história da psicologia: acolhimento, apropriação e 
intercâmbio da Análise do Comportamento pelo campo educacional no Brasil na segunda metade 
do século XX. Sérgio Domingues (Univiçosa) 

HIST - História em Psicologia 
 

Dia 28/10 
Horário 13:30 às 14:30   

 Sala 
Curitiba 

Representações sociais e mídia digital. 
Coordenadora: Andréa Barbará da Silva Bousfield (UFSC) 

 Moça séria não é estuprada: Representações sociais do estupro de mulheres em comentários online. 
Amanda Castro (UNESC) 

 Representação Social e Desumanização: Um estudo sobre os Imigrantes nos comentários de uma 
rede social. Andréa Barbará da Silva Bousfield (UFSC) 

 “Isso é culpa de...”: Representações sociais da origem da Covid-19 na mídia digital. Adriano Schlösser 
(Universidade do Oeste de Santa Catarina), Adriano Beiras (UFSC) 

SOCIAL - Psicologia Social 
 

Dia 29/10 
Horário 08:30 às 09:30  

 Sala 
Ribeirão Preto 

A pandemia de Covid-19: significados, preditores de adesão e o impacto na saúde mental da população 
brasileira. 
Coordenadora: Fernanda Martins Pereira Hildebrandt (UERJ) 

 Análise do impacto psicológico da pandemia na população brasileira. Ana Lucia Ivatiuk (FAE) 
 Os significados do isolamento social para os brasileiros. Cynthia de Freitas Melo (UNIFOR - 

Universidade de Fortaleza) 
 Preditores de adesão às orientações de controle da pandemia da doença de coronavírus 2019. 

Fernanda Martins Pereira Hildebrandt (UERJ) 
SAÚDE - Psicologia da Saúde 
 

Dia 29/10 
Horário 08:30 às 09:30  

 Sala 
Uberlândia 

Contribuições da psicologia ambiental para o entendimento do efeito da pandemia de Covid-19 na relação 
pessoa-ambiente. 
Coordenadora: Zenith Nara Costa Delabrida (UFS) 

 Estresse ambiental residencial no Brasil durante a pandemia de COVID- 19: uma perspectiva da 
Psicologia Ambiental. Karla Patrícia Martins Ferreira (UNIFOR) 

 O papel da privacidade na saúde mental durante o isolamento social na Covid-19 em Sergipe. Zenith 
Nara Costa Delabrida (UFS) 

 Perceção de risco Covid-19 na Europa e América do Sul: Comparação das perceções dos riscos 
nacionais durante a pandemia de coronavírus de 2019-2020. Fátima Bernardo (Universidad de Évora) 

AMB - Psicologia Ambiental 
 



Dia 29/10 
Horário 08:30 às 09:30  

 Sala 
Belém 

Fatores de risco e proteção no contexto escolar: caracterização, compreensão e intervenção. 
Coordenadora: Luciana Carla dos Santos Elias (FFCLRP-USP) 

 Indicadores de risco e proteção sobre a satisfação com a vida de estudantes ao final do ensino 
fundamental. Vanessa Barbosa Romera Leme (UERJ) 

 Promovendo habilidades de solução de problemas interpessoais em alunos. Luciana Carla dos Santos 
Elias (FFCLRP-USP), Ana Claudia Durão (HC- FMRP-USP) 

 Risco e proteção associados à trajetórias diferenciadas de alfabetização nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. Marta Regina Gonçalves Correia Zanini (FAE) 

ESC - Psicologia Escolar e da Educação 
 

Dia 29/10 
Horário 08:30 às 09:30  

 Sala 
São Paulo 

Os Impactos dos Relacionamentos Amorosos e da Parentalidade no Bem-Estar. 
Coordenador: Jean Carlos Natividade (PUC-Rio) 

 Impacto da parentalidade sobre os índices de engajamento e adição ao trabalho. Clarissa Pinto 
Pizarro de Freitas (PUC-Rio) 

 O Coping Diádico como preditor do bem-estar subjetivo. Amanda Londero dos Santos (UFRJ) 
 O papel da satisfação com o relacionamento amoroso no bem-estar subjetivo durante o Isolamento 

Social frente ao Sars-Cov2. Jean Carlos Natividade (PUC-Rio) 
SOCIAL - Psicologia Social 
 

Dia 29/10 
Horário 13:30 às 14:30   

 Sala 
Ribeirão Preto 

Aspectos psicossociais da pandemia da Covid-19. 
Coordenador: João Gabriel Nunes Modesto (UEG / UNICEUB) 

 Boa informação nos salvaria na pandemia? A influência das Fake News no isolamento social. João 
Gabriel Nunes Modesto (UEG / UNICEUB) 

 Confiança nas instituições durante a pandemia de Covid-19. Marcos Emanoel Pereira (UFBA) 
 Teletrabalhando em lares confinados: experiências restauradoras de mães. Amalia Raquel Pérez 

(UnB) 
SOCIAL - Psicologia Social 
 

Dia 29/10 
Horário 13:30 às 14:30   

 Sala 
Uberlândia 

Diversidade Sexual e de Gênero: Vivências minoritárias na família, na saúde metal e no ativismo. 
Coordenador: Elder Cerqueira Santos (UFS) 

 Enfrentamento e ressignificação da LGBTfobia: Uma análise a partir do ativismo na internet. Luciana 
Maia (UNIFOR) 

 Famílias de adolescentes de minorias sexuais: Uma análise dos fatores de risco e de proteção. 
Normanda Araujo de Morais (UNIFOR) 

 Narrativas de usuários de CAPS sobre diversidade sexual e saúde mental. Elder Cerqueira Santos 
(UFS) 

SEG - Sexualidade e Gênero 
 
 
 
 
 
 



Dia 29/10 
Horário 13:30 às 14:30   

 Sala 
Belém 

Impacto da depressão materna e das interações familiares para os comportamentos infantis, variáveis 
associadas. 
Coordenadora: Alessandra Turini Bolsoni-Silva (UNESP, Bauru) 

 Crenças e padrões de organização familiar: predição do comportamento de crianças que convivem 
com mães com depressão. Fernanda Aguiar Pizeta (UNIP, Ribeirão Preto) 

 Problemas de comportamento e suas relações com a depressão materna, relações conjugais e 
habilidades sociais parentais. Alessandra Turini Bolsoni-Silva (UNESP, Bauru) 

 Sintomas depressivos maternos, problemas de  comportamento e interações familiares na 
percepção de mães e crianças. Sonia Regina Loureiro (FMRP-USP) 

SMENTAL - Saúde Mental 
 

Dia 29/10 
Horário 13:30 às 14:30   

 Sala 
São Paulo 

Percepções docentes e descobertas sobre a maleabilidade da personalidade dentro e fora da escola. 
Coordenadora: Mayra Antonelli-Ponti (USP) 

 Avaliação da implementação de um programa de desenvolvimento socioemocional no Centro-oeste 
do Brasil. Ricardo Marinho de Mello de Picoli (UFSCar) 

 Choques econômicos e traços de personalidades. Rafael Barros Barbosa (UFC) 
 Percepções docentes sobre a origem da personalidade e dos problemas de comportamento. Mayra 

Antonelli-Ponti (USP) 
ESC - Psicologia Escolar e da Educação 
 

Dia 30/10 
Horário 08:30 às 09:30  

 Sala 
Ribeirão Preto 

Formação de professores e desenvolvimento socioemocional na educação infantil, ensino fundamental e 
educação especial: alternativas de intervenção presencial e à distância e evidências de efetividade. 
Coordenadora: Talita Pereira Dias (UFSCar) 

 Avaliação das professoras sobre um programa para desenvolvimento sociomocional na Educação 
Infantil. Talita Pereira Dias (UFSCar) 

 Habilidades sociais de professores e desenvolvimento socioemocional dos alunos: evidências 
experimentais de impacto de um programa de formação continuada via Educação a Distância. Zilda 
Aparecida Pereira Del Prette (UFSCar) 

 Programa de promoção das habilidades sociais junto a adolescentes com deficiência no contexto 
escolar. Patricia Lorena Quiterio (UERJ) 

ESC - Psicologia Escolar e da Educação 
 
Dia 30/10 
Horário 08:30 às 09:30  

 Sala 
João Pessoa 

Políticas públicas baseadas em evidências: avaliação de programas educacionais com foco no 
desenvolvimento de competências socioemocionais. 
Coordenador: Ricardo Marinho de Mello de Picoli (UFSCar) 

 Avaliação de programas a partir da construção de um Marco Lógico. Guilherme Diniz Irffi (UFC) 
 Avaliação de programas a partir da construção de uma Teoria de Mudança. Mayra Antonelli-Ponti 

(USP) 
 Construção de uma Teoria de Mudança e avaliação de implementação de um programa educacional 

voltado ao desenvolvimento de competências socioemocionais. Ricardo Marinho de Mello de Picoli 
(UFSCar) 

MET - Metodologia de Pesquisa e Instrumentação 
 



Dia 30/10 
Horário 08:30 às 09:30  

 Sala 
Fortaleza 

Avaliação e compreensão do funcionamento psíquico de adultos por meio de métodos projetivos de 
avaliação psicológica. 
Coordenador:  Luís Sérgio Sardinha (Brazcubas / Ítalo) 

 A ideação de jovens universitários, verificada por meio do método de Rorschach. Luís Sérgio 
Sardinha (Brazcubas / Ítalo) 

 A vivência afetiva de um cuidador de paciente com câncer. Helena Rinaldi Rosa (USP) 
 O processo de resiliência de universitários de meia-idade ao ingressar na universidade na fase 

madura do ciclo vital. Adriana Leonidas de Oliveira (UNITAU) 
AVAL - Avaliação Psicológica 
 

Dia 30/10 
Horário 09:45 às 10:45  

 Sala 
Brasília 

Métodos Projetivos na compreensão diagnóstica de dificuldades no desenvolvimento da criança. 
Coordenadora: Hilda Rosa Capelão Avoglia (UMESP) 

 A compreensão diagnóstica da criança com dificuldades de aprendizagem a partir do HTP. Hilda Rosa 
Capelão Avoglia (UMESP) 

 A criança em situação de refúgio: compreensão psicodinâmica a partir dos métodos projetivos. Hilda 
Rosa Capelão Avoglia (UMESP) 

 Visita de irmãos em UTI Pediátrica: avaliação psicológica por meio do procedimento de Desenho-
Estória (D-E). Helena Rinaldi Rosa (USP) 

AVAL - Avaliação Psicológica 
 

Dia 30/10 
Horário 13:30 às 14:30   

 Sala 
Ribeirão Preto 

Aspectos psicológicos e sociais envolvidos na Parentagem, associados a situações de vulnerabilidade na 
primeira infância. 
Coordenadora: Rachel de Faria Brino (UFSCar) 

 A experiência de tornar-se mãe em mães biológicas e mães adotivas. Sabrina Mazo D´Affonseca 
(UFSCar) 

 Concepções de pais de crianças pré-escolares sobre a utilização da punição corporal. Gabriela Reyes 
Ormeno (UFPR) 

 Investigação de conhecimentos de pais sobre o Trauma Craniano Violento e sua relação com o 
potencial de abuso infantil e o status sócio econômico. Rachel de Faria Brino (UFSCar) 

DES - Psicologia do Desenvolvimento 
 

Dia 30/10 
Horário 13:30 às 14:30   

 Sala 
Fortaleza 

As contribuições da Teoria das Representações Sociais para a compreensão das práticas preventivas de 
idosos frente a pandemia de Coronavírus. 
Coordenadora: Andreia Isabel Giacomozzi (UFSC) 

 Covid-19 e mulheres idosas - Um estudo de Representações Sociais. Andreia Isabel Giacomozzi 
(UFSC) 

 Representações Sociais de Homens idosos sobre a Covid-19: percepção de riscos e comportamento 
de prevenção. Adriano da Silva Rozendo (UFMT) 

 Representações sociais sobre a quarentena para idosos catarinenses. Ana Maria Justo (UFSC) 
SOCIAL - Psicologia Social 
 


