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CURSO DE PSICOLOGIA EM SITUAÇÕES EXTREMAS

OBJETIVOS

Estudar e discutir fundamentos e metodologias acerca da Psicologia, voltadas para 

a prevenção, mitigação e pós-traumático.

 Situações extremas podem trazer sérios impactos aos indivíduos que estejam 

direta e indiretamente envolvidos. Uma situação extrema envolve várias vivências e, 

dessa maneira, afeta os sujeitos também de formas diferente nas quais podem ter 

perdas significativas, luto, crises, entre outras. 

 Alguns exemplos de situações extremas são : desastres - naturais ou provocados 

pelo homem, luto, emergência, acidentes, crises humanitárias, entre outros. Neste 

contexto disruptivo é necessário, cada vez mais, a inserção de profissionais 

psicólogos capacitados na área. No entanto, conforme Benyakar, Mordechai e 

Collazo (2009, p. 88), “o número de profissionais treinados no assunto nunca é 

proporcional às necessidades apresentadas, pois para cada pessoa com ferimento 

físico, existem pelo menos duzentas, na área da saúde mental.

 Isso nos revela a importância da atuação da Psicologia embasada em 

conhecimentos técnicos, para proporcionar à população e aos próprios profissionais 

envolvidos, a realização de atividades que promovam a prevenção, mitigação e 

tratamento em saúde mental. O psicólogo nestes contextos extremos, precisa 

combinar conhecimento de várias áreas para poder atuar na complexidade de uma 

situação disruptiva.

 Em vista disso, este curso pretende conceber profissionais psicólogos preparados 

para a atuação em contextos críticos, na prevenção, mitigação e no pós-traumático. 

Será realizado em três módulos complementares, o que permite a matrícula em 

módulos, isoladamente.



DISCIPLINAS

DOCENTE

1. Abordagem histórica da Psicologia nas Situações de Desastre; 
2. Conceitos de desastres – ambientais e provocados pelo o homem;
3. Conceitos de Urgência e Emergência;
4. Conceito de Crise;
5. Gestão de Risco, Recuperação e Reconstrução;
6. Impactos na saúde mental das pessoas atingidas direta ou indiretamente em 
uma situação de desastre (população e trabalhadores);
7. Primeiros Cuidados Psicológicos;
8. Emergências Psicológicas.
 

MSc. Alessandra Rossoni Rafaloski (CRP-12/11409)

Psicóloga, Mestra em Saúde Mental e Atenção Psicossocial (UFSC) com a 
dissertação “Atenção psicossocial às pessoas em situação de desastre no 
município de Blumenau: ótica dos trabalhadores envolvidos”. Especialista em 
Saúde Mental (Escola de Saúde Pública), Especialista em Saúde da Pessoa Idosa 
(UFSC), Especialista em Saúde da Família (UFSC). Atua como Psicóloga Clínica.

PÚBLICO-ALVO

Indicado para estudantes de psicologia de todas as fases e para profissionais 

psicólogos.



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO E HORÁRIOS

Valor: R$299,00
20% de desconto para alunos e egressos (R$239,20)

Pagamento em até 3x no boleto

Carga Horária - 12 horas / aula
Segunda, terça e quarta das 19h às 23h
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