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Unidade:

Regime de trabalho: 40 h 0 min

Atividades de Ensino 16 h 20 min

Disciplina Tipo Total aulas

4

4

Atividades de Orientação 13 h 40 min

Tipo

TCC

Monitoria

Mestrado

Estágio

Iniciação Científica
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Psicanálise I - Fundamentos Epistemológicos e Clínicos

Psicopatologia Geral II

Plano de Trabalho Docente

Universidade Federal de Uberlândia

Quantidade

2

1

1

4

2 2 h 0 min

Tempo por orientação

1 h 0 min

1 h 40 min

2 h 0 min

1 h 30 min

1 h 0 min

Tempo total

2 h 0 min

1 h 40 min

2 h 0 min

6 h 0 min

8 h 10 min

8 h 10 min

Tempo preparação

3 h 20 min 1 h 30 min 3 h 20 minGraduação

Graduação

Tempo total

3 h 20 min 1 h 30 min 3 h 20 min

Lucianne Sant' Anna de Menezes

40 horas / DE Carga horária semanal:

Instituto de Psicologia

Tempo aulas Tempo atendimento
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Atividades de Pesquisa 2 h 0 min

Atividades de Extensão 4 h 0 min
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Trabalho, Saúde e Subjetividade - Considera-se o contexto sócio-político e econômico atual do neoliberalismo e de seus efeitos nos sujeitos e nos laços sociais que, para além da acepção do capitalismo contemporâneo na sua dimensão globalizada, caracteriza-se como um modelo de vida que abarca uma regra de reconhecimento, assim como uma nova forma de pensar o sofrimento e suas modalidades. Nesse quadro, o avanço tecnológico crescente promove modificações tanto na situação social dos trabalhadores como traz consigo novas formas de organização do trabalho que alteram a divisão dos homens e das tarefas, atingindo, por um lado, a hierarquia e as relações de poder e dominação; e, por outro lado, o modo operacional do trabalho, em especial, o ritmo e as cargas de trabalho. Este projeto compreende um conjunto de pesquisas que se inserem no campo multidisciplinar das determinações sociais do processo saúde-doença na sua relação com o trabalho, com foco na dinâmica que se inscreve nos fenômenos psíquicos, por meio de tr

Investigação nas interfaces da psicanálise - Este projeto compreende um conjunto de pesquisas sustentado pelo método de investigação em psicanálise, em especial, na sua dimensão de extensão que privilegia o trabalho na interface com outros campos do saber e ao qual chamamos de ‘psicanálise e conexões’. Este tipo de produção de conhecimento na psicanálise exige uma problematização de seu campo epistemológico teórico-clínico de articulação entre psicanálise, subjetividade, sociedade contemporânea e política. Tendo em vista a diversidade de modos de realizar pesquisa em psicanálise, e a premência científica de explicitar suas metodologias em consonância com seus objetivos, pretende-se desenvolver neste projeto uma alternativa de exame científico sobre as especificidades do método psicanalítico, a partir de três eixos de investigação: 1) Psicanálise: método, técnica e ciência, que parte da concepção de método psicanalítico conforme desenvolvido por Freud em sua obra e em conformidade com autores contemporâneos qu

Projeto Escuta do Trabalhador - Este projeto tem a proposta geral de promover experiências de atendimentos psicanalíticos articulados a área da saúde do trabalhador, de modo a operacionalizar uma escuta do trabalhador seja em grupos terapêuticos, na clínica psicológica do IPUFU, seja na cidade, em espaços onde surgem com maior clareza a dimensão sócio-política do sofrimento. Nesse sentido, trata-se de oferecer aos trabalhadores um espaço de fala para seu sofrimento advindo do trabalho, possibilitando aos sujeitos-trabalhadores o rompimento da alienação e que assim possam ressignificar e recontar sua história.

Descrição Tempo total

4 h 0 min

1 h 0 min

Tempo total

1 h 0 min

Descrição
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Atividades de Gestão 4 h 0 min

Tipo Descrição

Membro Conselho

Outras atividades 0 h 0 min
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Descrição Tempo total

CONSIP - Conselho do Instituto de Psicologia (representante docente/coordenadora do Núcleo de Intersubjetividade)

Tempo total

4 h 0 min
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Afastamentos 0 h 0 min

Tipo

Atividades com remuneração suplementar

Descrição Local Horários

UFU
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Tempo total


