APRESENTAÇÃO
Apresentamos à comunidade acadêmica a Revista Disciplinarum Scientia Série:
Ciências Humanas, v. 14, n. 02, a terceira edição especial dedicada exclusivamente a artigos produzidos por docentes e discentes do Curso de Psicologia do Centro
Universitário Franciscano. Trata-se de um volume no qual contamos com a publicação de treze artigos que são resultado das práticas de estágio, Trabalhos Finais de
*UDGXDomR SHVTXLVDV GH LQLFLDomR FLHQWt¿FD H SURMHWRV GH H[WHQVmR$ FRPSLODomR
GHVVHVHVWXGRVQRVDOHJUDSRUDYDOL]DUDTXDOLGDGHGRVWUDEDOKRVFLHQWt¿FRVGHVHQYROvidos no curso de Psicologia e por proporcionar visibilidade a uma parcela daquilo
que produzimos no nosso cotidiano acadêmico.
Nesta edição, apresenta-se um estudo interessante que buscou compreender
as vivências da aposentadoria na percepção feminina e também proporcionar reÀH[mRDFHUFDGDVWUDQVIRUPDo}HVHVHQWLPHQWRVTXHHQYROYHPWDOHWDSD2WHPDGD
aposentadoria é amplamente pesquisado, mas as pesquisadoras inovam ao enfocarem na experiência feminina. As autoras Ana Laura, Elisete e Liana destacam
aspectos positivos dessa nova fase da vida das mulheres.
Anelise e CristianeDSUHVHQWDPXPHVWXGRTXHSUREOHPDWL]DDVFRQ¿JXUDo}HV
familiares contemporâneas e procuram compreender como os estudantes dos cursos
GH3VLFRORJLDH'LUHLWRSHUFHEHPDDGRomRKRPRDIHWLYDEXVFDQGRLGHQWL¿FDUDIRUPD
FRPRHQWHQGHPHVVDUHDOLGDGHHYHUL¿FDUTXHHVWUDWpJLDVSRGHULDPVHUXWLOL]DGDVQHVVHV
FDVRV2HVWXGRVHUHYHODPXLWRLQWHUHVVDQWHSRUH[SRURSRQWRGHYLVWDGHHVWXGDQWHV
GDVGXDViUHDVYLVWRTXHVHVLQDOL]DPDVLGHLDVTXHLUmRHPEDVDUDVVXDVDWXDo}HVSUR¿VVLRQDLVDSyVDFRQFOXVmRGRFXUVR
Daiana e Cristina desenvolveram um estudo que buscou investigar as reperFXVV}HVSVLFROyJLFDVDGYLQGDVGDVPXGDQoDVRFRUULGDVQRFRUSRGDPXOKHUGXUDQWHR
período gestacional, em especial no que tange à sexualidade, através de uma pesquisa
teórica. A sexualidade da grávida pode ser considerada um “tema tabu”. Por estar gestando, a mulher é socialmente vista como sagrada, intocável e a sua sexualidade é parFLDOPHQWHWROKLGD3RUWDQWRRWH[WRFRQYLGDDUHÀHWLUVREUHXPWHPDSROrPLFRDLQGD
KRMH7DPEpPUHIHUHQWHDRWHPDGDPDWHUQLGDGHPDVFRPHQIRTXHHPXPWHPDDLQGD
mais delicado, Elaine, Cristina e Fernanda realizaram uma pesquisa com intuito de
investigar a experiência de mulheres que vivenciaram o aborto espontâneo de seu priPHLUR¿OKR$SHUGDGHXP¿OKRHVWiHQWUHDVVLWXDo}HVPDLVGHVJDVWDQWHVHPRFLRQDOmente e dar voz a mulheres que passaram por essa experiência é necessário.

Já Eliane e Josiane apresentam uma revisão sistemática da literatura que revela uma situação adversa, pois os estudos assinalam para o fato de a escola ser um
espaço que promove a informação e a proteção contra o uso das drogas, sendo os
HGXFDGRUHV DSRQWDGRV FRPR RV SUR¿VVLRQDLV UHVSRQViYHLV SHOD SUHYHQomR QR kPbito escolar, ao mesmo tempo que os próprios educadores expressaram a sua falta
de capacitação para enfrentar esta temática. Mais uma vez, encontramos um estudo
no qual se demonstram a responsabilidade social da escola e a sobrecarga dos professores. Filipe e Roberta GHVHQYROYHUDP XPD SHVTXLVD HP GXDV ,QVWLWXLo}HV GH
Ensino Superior (IES) do interior do Estado do Rio Grande do Sul/Brasil, em que
buscaram compreender a percepção dos estudantes de Psicologia acerca do tema
6D~GH0HQWDOEHPFRPRDQDOLVDURTXHHOHVSHQVDPDUHVSHLWRGDVLPSOLFDo}HVWHyULFRSUiWLFDVGHVVDWHPiWLFD2VUHVXOWDGRVVmRDQLPDGRUHV
$LQGDVREUHDVFRQ¿JXUDo}HVIDPLOLDUHVFRQWHPSRUkQHDVGisele e Cristina se
LQWHUHVVDUDPSRUXPWHPDSRXFRH[SORUDGRHPSHVTXLVDVFLHQWt¿FDVHHQWUHYLVWDUDP
quatro homens para conhecer as suas experiências como pais que moram com o(s)
¿OKR V VHPDSUHVHQoDGDPmHRXRXWUDFRPSDQKHLUDFRQVWLWXLQGRXPDIDPtOLDPRnoparental masculina. Vale a pena conhecer os discursos desses homens e notar que
DUHDOLGDGHGHOHVLPS}HXPDUHVSRQVDELOLGDGHPDLRUSHODDXVrQFLDGHXPDFRPSDQKHLUDFRPTXHPSRVVDPFRPSDUWLOKDURVFXLGDGRVHDVGHFLV}HVDUHVSHLWRGDURWLQD
GRV¿OKRV
No artigo seguinte, Kelen e MarcosQRVFRQYLGDPDDVVLVWLUDR¿OPH7URSD
GH (OLWH FRP ³RXWURV ROKRV´ 2V SHVTXLVDGRUHV DQDOLVDUDP R ¿OPH7URSD GH (OLWH
PDLV HVSHFL¿FDPHQWH R %DWDOKmR GH 2SHUDo}HV (VSHFLDLV %23(  SUREOHPDWL]DQGRRVSURFHVVRVGHKRPRJHQHL]DomRGDVXEMHWLYLGDGHTXHVHHIHWLYDPQDVSUiWLFDV
disciplinatórias, no contexto fílmico. A análise promove uma mudança no olhar do
WHOHVSHFWDGRUTXHDWHQWRjVTXHVW}HVH[SORUDGDVSHORVDXWRUHVSRGHWHUXPDYLVmR
mais abrangente sobre o enredo.
2WHPDGDYLROrQFLDWDPEpPpGLVFXWLGRQRDUWLJRVHJXLQWHPDVHPkPELWRHVFRODU
e este artigo contou com a participação de docentes e discentes do Centro Universitário
Franciscano e da Universidade Federal de Santa Maria. Raquel, Márcia, Danielle,
Carlos e Ana Cristina desenvolveram uma pesquisa na qual buscaram conhecer a
percepção de professores do ensino público estadual de Santa Maria - RS sobre o
“bullying”HVFRODUVHXVIDWRUHVGHVHQFDGHDQWHVHDSUHVHQoDGHRULHQWDo}HVVREUHFRPR
OLGDU FRP HVVH SUREOHPD GXUDQWH VXD IRUPDomR SUR¿VVLRQDO 1R DUWLJR GHVWDFDVH D
QHFHVVLGDGHGHIRUPDomRHVSHFt¿FDVREUHHVVHWHPDSDUDTXHRVSURIHVVRUHVVHVLQWDP
FDSD]HVGHUHDOL]DUDo}HVSUHYHQWLYDVHLQWHUYHQWLYDVMXQWRDRVHVWXGDQWHV

2SUy[LPRDUWLJRFHGHOXJDUSDUDRHYHQWRTXHLQDXJXUDDYLGDKXPDQDR
nascimento. Trata-se de um estudo de revisão teórica integrativa, desenvolvido por
Suelen, Cristina, Regina e FernandaSRUPHLRGRTXDOVHREMHWLYRXH[SRURHVWDGRGDDUWHVREUHRQDVFLPHQWRSUHPDWXURGREHErHDVUHSHUFXVV}HVQDH[SHULrQFLD
SDUHQWDO$VDXWRUDVGHVWDFDUDPTXHRVSUR¿VVLRQDLVGDVD~GHGHYHPSURPRYHUDo}HV
que viabilizem o vínculo dos pais e mães com os bebês internados na Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal.
&RPDSUHWHQVmRGHUHÀHWLUDFHUFDGDUHGHVRFLRDVVLVWHQFLDOVREUHDYLVmRGRV
SUR¿VVLRQDLVTXHFRPS}HPDHTXLSHGHXPD,QVWLWXLomRGH$FROKLPHQWR,QVWLWXFLRQDO
para as crianças e adolescentes, Suélen e RobertaHQWUHYLVWDUDPFLQFRSUR¿VVLRQDLV
A análise das respostas demonstrou que há falhas no sistema os quais correspondem,
em especial, a falta de comunicação. É interessante notar que, ao detectar tais falhas, os
SUR¿VVLRQDLVMiFRQFHEHPHVWUDWpJLDVSDUDPLQLPL]iODVDLQGDTXHUHFRQKHoDPDIDOWD
de articulação entre os serviços de saúde.
1DVHTXrQFLDSURS}HVHRHVWXGRVREUHXPWHPDDWXDOHXUJHQWHGDGDVDOHJLVODomRYLJHQWHHDVFDPSDQKDVYROWDGDVjLQFOXVmRGHFULDQoDVHMRYHQVFRPQHFHVVLGDdes educacionais especiais nas escolas de ensino regular. Suélen, Andréia e Luciane
buscaram conhecer a repercussão do processo de inclusão escolar na dinâmica familiar
GHDOXQRVFRPVtQGURPHGH'RZQ 6' HFRQFOXtUDPTXHDVGL¿FXOGDGHVYLYHQFLDGDV
DRLQVHULUR¿OKR D QDUHGHUHJXODUGHHQVLQRSRGHPGHVRUJDQL]DURHTXLOtEULRGRVLVWHPDIDPLOLDUSUHMXGLFDQGRLQFOXVLYHRGHVHQYROYLPHQWRGDFULDQoDFRPVtQGURPHGH
'RZQ$SHVTXLVDPRVWUDTXHDOHJLVODomRGHYHVHUDFRPSDQKDGDGHDo}HVTXHYLDELOLzem a sua implementação.
3DUD¿QDOL]DUHVVDHGLomRHVSHFLDOVanessa e Camila destacam a importância do
ambiente lúdico no contexto hospitalar. As autoras apresentam um relato de experiênFLDVREUHRSURMHWRGHH[WHQVmRLudicidade em Ambiência Hospitalar: uma estratégia
multidisciplinar no cuidado da criança GR&HQWUR8QLYHUVLWiULR)UDQFLVFDQR2WH[WR
FRQYLGDDUHÀHWLUVREUHDIXQomRWHUDSrXWLFDGREULQFDUSDUDDFULDQoDKRVSLWDOL]DGD
Portanto, apresentamos uma edição com temas variados no âmbito da Psicologia
HGHVHMDPRVTXHDOHLWXUDGRVDUWLJRVSURGX]DUHÀH[}HVLPSRUWDQWHVSDUDDFRQVWUXomR
GHXPFRQKHFLPHQWRFUtWLFRHLQRYDGRU'HVHMDPRVXPDyWLPDOHLWXUD
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