
 

Atividades Curso de Psicologia – 2016 

NOTÍCIAS DE ABRIL 

1) Palestra sobre o autismo é realizada no curso de Psicologia 

Na sexta-feira, dia 1º de abril, o curso de Psicologia organizou palestra sobre o “Dia Mundial de 
Conscientização do Autismo”. Celebrada oficialmente no dia 2, esta é uma iniciativa das Nações 
Unidas, que surgiu em 2007, para chamar a atenção sobre a necessidade de ações conjuntas 
(saúde, educação, políticas públicas, currículos acadêmicos, pesquisa, etc.) neste campo. Para 
isso, alunos e professores assistiram a palestra “Sou uma criança plena!”, ministrada pela equipe 
do Instituto do Autismo do Amazonas. 
 
 

 

 

 



NOTÍCIAS DE AGOSTO 

 

1) Curso de Psicologia organiza mesa redonda para comemorar o Dia do Psicólogo 

Para celebrar o dia do Psicólogo, no dia 29/08 o curso de Psicologia organizou a mesa redonda 

“Psicologia, Religião e Políticas Públicas”, com o objetivo de promover uma reflexão nos alunos 

a respeito dos desafios referentes a atuação dos psicólogos no âmbito das políticas públicas 

dentro de um contexto social em que instituições religiosas desempenham práticas 

assistencialistas em nosso país. 

Participaram dos debates os próprios professores do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NOTÍCIAS DE SETEMBRO 

1) Curso de Psicologia da UniNorte no "Setembro Amarelo" 

Setembro é o mês voltado para o debate e prevenção do suicídio. Diante disse, o curso de 

Psicologia da UniNorte realizou diversas atividades para refletir sobre esse tema tabu em nossa 

sociedade. Para encerrar, no dia 29 de setembro alunos e professores promoveram uma 

sensibilização no Largo São Sebastião, região central de Manaus, junto a população, sobre a 

prevenção do suicídio, alertando a respeito da realidade dessa questão no Brasil e no mundo. 

Mobilizados, alunos e professores realizaram encenações, fizeram a exposição de cartazes e 

um grande círculo humano visando chamar a atenção de todos que transitavam pelo local. 
 

 

 

 

 



NOTÍCIAS DE OUTUBRO 

1) Outubro Rosa é celebrado pelo Curso de Psicologia da UniNorte 

Para celebrar o Outubro Rosa, campanha mundial de prevenção do câncer de mama, 

professores e alunos do curso de Psicologia da UniNorte promoveram ações de sensibilização 

nas unidades 6 e 10, por meio da distribuição da de laços da cor rosa e exibição de cartazes. O 

movimento internacionalmente conhecido como Outubro Rosa é comemorado em todo o mundo 

e estimula a participação da população, empresas e entidades na luta e prevenção do câncer de 

mama. 

 

 

 

 

 



 

NOTÍCIAS DE NOVEMBRO 

 

1) LINK SOBRE O DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA: 

https://www.uninorte.com.br/consciencia-negra-foi-tema-para-atividades-no-curso-de-

psicologia/?utm_source=notifications 

 

2) Outra matéria a ser postada no site: 

Exposição “A TEMÁTICA RACIAL NA LITERATURA INFANTIL” é realizada no 

curso de Psicologia 

Dando continuidade às atividades comemorativas ao Dia da Consciência Negra, alunos do 4º 

período do curso de Psicologia (matutino e noturno) realizaram no dia 17/11 uma exposição 

sobre a temática racial na literatura infantil, sob a coordenação da professora Silene Moreira. O 

objetivo da atividade foi discutir a presença da identidade do negro nos livros infantis, a fim de 

que os alunos possam refletir sobre os saberes da criança no sobre a representação social do 

negro ou branco na sociedade brasileira e como a questão racial se faz presente historicamente 

por meio desses materiais. 
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NOTÍCIAS DE DEZEMBRO 

1) DIA MUNDIAL DO COMBATE A AIDS 

Link no site da UniNorte: 

https://www.uninorte.com.br/psicologia-promoveu-acao-com-alunos-no-dia-mundial-do-

combate-aids/?utm_source=notifications 

 

2) Professores a alunos do curso de Psicologia da UniNorte realizam projeto 

de vivências em ambientes naturais 

O projeto de extensão “Infância Viva”, organizado pelas professoras Daniele Borges e 

Alessandra Pereira, e contando com a participação de alunos extensionistas e do SPA, foi 

realizado durante todo o ano de 2016, no Bosque da Ciência, localizado na Zona Central - Leste 

da cidade de Manaus. O objetivo foi desenvolver vivências junto a crianças que frequentam o 

local aos domingos, possibilitando o   desenvolvimento infantil a partir de experiências 

psicomotoras em ambientes naturais e não formais. As atividades aconteceram em formas de 

oficinas, e por meio de integração dos estudos da psicologia ambiental, a psicologia educacional 

e a psicomotricidade. 

 

 

 



 

 

 

3) Projeto “Aprendendo a Apreender” é realizado por estagiários do curso de Psicologia 

Durante os meses de agosto a dezembro de 2016, estagiários do núcleo de Psicologia e 

Processos Educativos (7º e 8º períodos) realizaram o projeto “Aprendendo a Apreender”, nas 

escolas estaduais Barão de Rio Branco e Francisco das Chargas, ambas localizadas na região 

central de Manaus. Os estagiárias desenvolveram atividades com alunos do Ensino Fundamental 

I e II. Com o objetivo de atender as crianças com problemas de aprendizagem e outros 

problemas relacionados ao ensino/aprendizagem no combate à exclusão escolar.  De acordo 

com a supervisora de estágio, professora Silene Moreira, esse projeto foi extremamente 

significativo para  que o aprendizados dos estagiários do curso de Psicologia, de forma que 

possam compreender os desafios enfrentados pelos profissionais que atuam na área 

educacional. 

   

 

 

 



 

 

 

 


