
 

 



 

 

RESUMO  

 

Desenvolvendo estratégias de suporte no contexto educacional: competências 

socioemocionais em foco 

 

Fabiana Maris Versuti (Professora do Programa de Pós-Graduação em Psicobiologia, 

Universidade de São Paulo, USP-RP) 

 

Luciana Carla dos Santos Elias (Professora do Programa de Pós-Graduação em Psicologia- 

Universidade de São Paulo, USP-RP) 

 

Vanessa Barbosa Romera Leme (Professora no Programa de Pós-graduação em Psicologia 

Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ) 

 

Carga horária: 6 horas (2 horas por módulo) (curso online) 

 

 



Proposta do Curso  

Transformações nas concepções e nas práticas dos psicólogos no contexto educacional vêm 

sendo observadas no Brasil. Assim sendo, a necessidade de desenvolvimento de estratégias de 

suporte que assumam o compromisso de atuar a favor da formação integral das pessoas, 

incluindo o desenvolvimento de competências socioemocionais mostra-se relevante e urgente. 

Este curso pretende discutir estratégias de suporte no contexto educacional, por meio de 

diferentes recursos. Espera-se, destacar a relevância científica e social da articulação das 

estratégias de suporte no contexto educacional, de modo a promover tanto o desenvolvimento 

de competências socioemocionais, quanto de bons resultados escolares. 

Deste modo, o curso será composto por três módulos:   

 

Módulo 1- E-mentoring e processos de autorregulação da aprendizagem.  

O objetivo deste módulo é conceituar e-mentoring e autorregulação da aprendizagem (ARA), 

bem como discutir o potencial da estratégia de e-mentoring para a promoção de processos de 

ARA em diferentes contextos educacionais.   

 

Módulo 2 - Programas de prevenção universal no contexto escolar.  

Este módulo tem por objetivo apresentar pressupostos teóricos sobre a elaboração e 

implantação de programas de prevenção universal no contexto escolar e apresentar alguns 

programas desenvolvidos e validados em nosso contexto. 

 

Módulo 3 - Processos de resiliência e vulnerabilidade em contexto educativo.  

Este módulo tem por objetivo descrever como recursos pessoais, relacionais e contextuais 

atuam em processos de resiliência presentes no contexto escolar, especialmente nos anos finais 

do Ensino Fundamental. Também visa apresentar possibilidades de atuação, por meio de 

programas de promoção de relações interpessoais positivas com estudantes, professores e 

orientadores educacionais frente às adversidades presentes na escola.  

 


