
 

Turma de 2013 

Linha de Pesquisa Intervenções Clinicas e Sociais 

Discente Orientador(a) Projeto 

Amanda Chaves Moreira 

Cangussu  

Roberta Carvalho Romagnoli 

O perfil familiar de alunos do Ensino Médio do IFNMG 

- Campus Montes Claros com baixo desempenho 

escolar: uma análise sistêmatica. 

Ana Paula Dias Guimarães Luciana Kind do Nascimento 
BH na Pressão: da emergência dos processos de 

subjetivação aos Movimentos Sociais Urbanos. 

Ana Paula Silva Goulart João Leite Ferreira Leite 

Intervenções socioeducativas e suas implicações nos 

processos de subjetivação de jovens em cumprimento de 

medida de internação e sujeitos envolvidos. 

Carolina Dantas Brito Maria Ignez Costa Moreira 
Um encontro entre as mulheres do "Projeto Benvinda" e 

as mulheres "de Holanda". 

Daniela Aparecida Araújo 

Fernandes  

Roberta Carvalho Romagnoli 

O jovem contemporâneo em conflito com a lei e os 

aparatos que o englobam: Família; o Estatuto da Criança 

e do Adolescente (ECA) e seu dispositivo das Medidas 

socieducativas. 

João Henrique de Sousa Santos Luciana Kind do Nascimento Produtivismo acadêmico e modos de subjetivação. 

Luiz Guilherme Mafle Ferreira 

Duarte 

João Leite Ferreira Neto 

Os impactos das novas formas de atendimento em saúde 

mental propostas pela Reforma Psiquiátrica na 

identidade dos familiares que cuidam de portadores de 

sofrimento mental no município de Mateus Leme. 

Marcelo Soares Cotta Ilka Franco Ferrari 
Aplicabilidade e impasses da psicanálise em 

comunidades terapêuticas relacionadas à toxicomania. 

Maria Chrisóstomo  Jacqueline de Oliveira Moreira 

Investigar como o dispositivo da construção do caso 

clínico pode operar no acompanhamento dos casos de 

portadores de sofrimento mental na instituição judiciária. 

  

Linha de Pesquisa Processos Psicossociais  
 

Discente Orientador(a) Projeto 

Carolina Mesquita de Oliveira  Luis Flávio Silva Couto 
Violência doméstica contra a mulher em Betim/MG: 

uma análise possível. 

Eduardo Augusto de Souza Sales Cristina Moreira Marcos 
Relação do sujeito com objeto e a mutação do discurso 

capitalista. 

Evandro Ornelas Mineiro Márcia Stengel 
Aspectos psicossociais da vida imersa na digitalização 

do mundo contemporâneo. 

Karina Farias Silva  José Newton Garcia de Araújo 

Professores em "readaptação funcional na rede 

municipal de Belo Horizonte" um olhar para as 

condições de trabalho, identificação com o papel de 

professor e os motivos de adoecimento. 

Patrícia Shalana Albertuni  Márcia Stengel 

As representações sociais da maternidade e suas 

implicações na construção da identidade feminina - para 

mulheres sem filhos e com filhos - em diferentes 

realidades socioeconômicas de Belo Horizonte. 

Paula Melgaço da Rocha Jacqueline de Oliveira Moreira 

A (Re) Inserção dos Adolescentes em Medida 

Socioeducativa de Liberdade Assistida nas Escolas 

Públicas de Belo Horizonte. 

Raquel de Paiva  Cristina Moreira Marcos 

Dissonância discursivas em torno do destino de crianças 

expostas a severas adversidades - três estudos de caso no 

contexto hospitalar. 

Sione Viviane Gois  Luis Flávio Silva Couto 
A morte e o morrer na contemporaneidade: A negação 

do sofrimento como negação da morte. 

Vilmar Pereira de Oliveira Luis Flávio Silva Couto 
Entre a cruz e o Arco-íris: igreja inclusivas e o processo 

de construção de (home) identidades. 
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