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Durante o isolamento social continuamos trabalhando
para a submissão das publicações dos materiais que
foram defendidos pelos alunos de pós-graduação do
Instituto de Psicologia da USP

As pesquisas nunca
pararam

Atualizem-se com os materiais
cadastrados em 2020.



Amilcar Rodrigues Fonseca Júnior. Aquisição,
extinção e reaquisição do comportamento de
variar sob contingências de esquiva.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/4713
2/tde-28052020-163338/pt-br.php
                   
Adriana Ricci dos Santos. Uma proposta de
indicadores para avaliação dos resultados do
processo de intervenção em orientação
profissional e de carreira com adultos.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/4713
4/tde-01072020-180546/pt-br.php
                   
Andre Ferreira Bezerra  O mal-estar tecnológico:
uma reflexão psicanalítica sobre os Gadgets.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/4713
4/tde-09072020-160013/pt-br.php
                   
Briseida Dôgo de Resende. Etologia, cognição e
sistemas em desenvolvimento.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/livredoc
encia/47/tde-12062020-225803/pt-br.php
                   
Christiane Jacqueline Magaly Ramos. Programa
Bolsa Formação-Escola Pública e Universidade:
implicações e contribuições para a política
educacional de formação inicial de professores.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/4713
1/tde-03062020-170711/pt-br.php
                   
Cristiane Izumi Nakagawa. Trauma e sentido,
culpa e perdão, vergonha e honra nos hibakushas:
um estudo de testemunhos e seus paradoxos.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/4713
4/tde-28052020-164252/pt-br.php
                   
Douglas Flores de Oliveira. Uma revisão
sistemática dos conceitos de êxtase em diferentes
épocas e contextos.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/4713
4/tde-28052020-170855/pt-br.php
                   
Eduardo Ribeiro Frias.   Sucesso escolar de negros
em território negro da cidade de São Paulo.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/4713
1/tde-28052020-171658/pt-br.php
                   
Fabiana Tenório Gomes da Silva. Efeitos
neurofisiológicos e clínicos associados à
estimulação do nervo mediano combinada com
exercício físico sobre a dor experimental em
indivíduos sedentários: estudo randomizado e
duplo cego.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/4713
5/tde-28052020-172536/pt-br.php
                   
Fernanda Lyrio Heinzelmann. Transmasculinidades
no Sistema Público de Saúde: experiências dos
utentes.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/4713
4/tde-28052020-162355/pt-br.php
                   
Fernanda Matrigani Mercado Gutierres de Queiroz.
Comunidade colaborativa virtual: possibilidade
formativa para os cuidadores escolares de
estudantes com deficiência.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/4713
1/tde-28052020-173530/pt-br.php
                             

Flávia Manuella Uchôa de Oliveira. Somos todos
empreendedores? A demanda empreendedora como
dispositivo de governo neoliberal.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47134
/tde-09072020-161211/pt-br.php
                   
Gabrielle Sá Melo Winandy. Consequências do
ruído antropogênico sobre a elaboração do canto,
valor do sinal e do sucesso reprodutivo: estudos de
campo e de cativeiro em cambacicas neotropicais e
manons.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47132
/tde-28052020-174404/pt-br.php
                   
Isabella França Ferreira. Perspectivas maternas
sobre separar ou não gêmeos na escola: uma
abordagem psicoetológica das causas
e consequências.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47132
/tde-28052020-175236/pt-br.php
                   
Isis Gomes Vasconcelos. Comportamento moral e
responder relacional.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47132
/tde-28052020-193507/pt-br.php
                   
João Clebson Sampaio Rocha.    Usuários de drogas
em comunidades terapêuticas, um lugar para
recordar, repetir e escorar.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47134
/tde-02072020-164943/pt-br.php
                   
Laís de Godoy Nicolodi. Considerações sobre o
patriarcado na perspectiva analítico
comportamental.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47132
/tde-17062020-173252/pt-br.php
                   
Leilane Andreoni Ribeiro. Uma gramática
disparatada da revolução: negação, mulher e
ontologia no texto L'étourdit de Lacan.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47134
/tde-17062020-165216/pt-br.php
                   
Luciana Ferreira Chagas. (Re)pensando a
assistência: contribuições da psicanálise para as
políticas públicas no enfrentamento do ciclo da
repetição na violência contra a mulher.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47133
/tde-07052020-185636/pt-br.php
                   
Mara Cristina Lofrano do Prado. Intervenção
comportamental não intensiva, com ou sem
atividade física recreativa, como estratégia
terapêutica para o tratamento da obesidade em
adolescentes.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47135
/tde-28052020-180033/pt-br.php
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Maria Celeste Couceiro Gama de Almeida.
Especificidades nas demandas de mulheres por
orientação profissional e de carreira (OPC): uma
abordagem socioconstrucionista.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47134/tde
-09072020-163826/pt-br.php
                   
Mariana Fagundes de Almeida Rivera.   Gênero na
atenção básica do SUS: reflexões a partir das práticas
de saúde.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47134/tde
-28052020-180835/pt-br.php
                   
Mateus Donia Martinez. Dissociação e Mediun
(idade) na Infância: um estudo exploratório a partir da
perspectiva psicossocial.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47134/tde
-28052020-181845/pt-br.php
                   
Maviael Filipe Lacerda do Nascimento Lopes.
Análise das medidas de inteligência emocional: antes e
após intervenções dessas vivências.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47135/tde
-28052020-182738/pt-br.php
                   
Mayara Kuntz Martino. Violência sexual contra mulheres
e discursos sobre abortamento legal.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde
-17062020-174119/pt-br.php
                   
Natalie Helene Van Cleef Banaskiwitz. Capacidade
laboral em pacientes com Doença de Parkinson.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47135/tde
-28052020-183540/pt-br.php
                   
Pablo Pamplona de Castro. De casa em casa:
afetos e mobilização popular na memória de
Comunidades Eclesiais de Base.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47134/tde
-28052020-184218/pt-br.php
                   
Paulo Antonio de Campos Beer. A questão da verdade na
produção de conhecimento sobre sofrimento psíquico:
considerações a
partir de Ian Hacking e Jacques Lacan.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47134/tde
-28052020-185500/pt-br.php
                   
Pedro Octavio Gonzaga Rodrigues. O indivíduo
entre escombros: integração e resistência na dialética
de Theodor W. Adorno.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde
-28052020-191023/pt-br.php
                   

                   

Rafael Augusto Silva. Tentativas de treino com
reforçamento intercaladas em testes de equivalência
por meio do procedimento Go/no-go com estímulos
compostos em crianças com autismo.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47132/
tde-09072020-163038/pt-br.php

Renata Felis Bazzo Repa. O triunfo do ideal:
contribuições para o estudo psicanalítico da mania.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47133/
tde-08062020-180218/pt-br.php
                   
Rodrigo Mendes Aguiar. Desenvolvimento das
interações face-a-face entre mães e infantes de
macaco-prego (Sapajus libidinosus) selvagens no
Piauí.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47132/
tde-02072020-164025/pt-br.php
                   
Tamires Alves Monteiro. As contribuições dos
estudos da psicologia moral para a formação
continuada dos profissionais da socioeducação.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/t
de-28052020-191553/pt-br.php
                   
Thiago Camargo Correa Estudo do comportamento
cooperativo por Meio do dilema do prisioneiro.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47135/
tde-28052020-190146/pt-br.php
                   
Thiago Pacheco de Almeida Sampaio. Eficácia da
terapia comportamental baseada em aceitação em
grupo para o transtorno de ansiedade generalizada:
um ensaio clínico aleatorizado.
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47133/
tde-28052020-192438/pt-br.php

https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47134/tde-09072020-163826/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47134/tde-28052020-180835/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47134/tde-28052020-181845/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47135/tde-28052020-182738/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde-17062020-174119/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47135/tde-28052020-183540/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47134/tde-28052020-184218/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47134/tde-28052020-185500/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde-28052020-191023/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47132/tde-09072020-163038/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47133/tde-08062020-180218/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47132/tde-02072020-164025/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47131/tde-28052020-191553/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47135/tde-28052020-190146/pt-br.php
https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/47/47133/tde-28052020-192438/pt-br.php

