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PROFESSOR(A)-ORIENTADOR(A) 

 

ALESSANDRA BRUNORO MOTTA LOSS [Doutora – UFES] 

Área de interesse de pesquisa  

Processos de Desenvolvimento e Aprendizagem: promoção do desenvolvimento na infância e adolescência, avaliação e 

intervenção com foco em aspectos cognitivos e socioemocionais. 

Psicologia Social e Saúde: avaliação e intervenção psicológica junto a crianças e adolescentes, em condições de doença e 

deficiência, e suas famílias, com interesse em temas como risco psicossocial, hospitalização, e processos de estresse-coping. 

 

ALEXSANDRO LUIZ DE ANDRADE [Doutor – UFES] 

Área de interesse de pesquisa  

Processos Psicossociais e Organizações de Trabalho: psicologia organizacional positiva; burnout e estresse no trabalho; 

liderança e trabalho em equipe; temas atuais em gestão de pessoas; interação família e trabalho. adaptação e desenvolvimento 

de instrumentos psicométricos.  

Desenvolvimento de Carreira e Orientação Profissional: abordagens desenvolvimentistas de carreira; equidade e gênero nos 

processos de carreira; planejamento de carreira; aposentadoria e; avaliação e a medidas psicológicas para contextos de 

Carreira, Organizações e Trabalho. Mais informações: https://labampmedidas.wixsite.com/sitenovo/ 

 

CÉLIA REGINA RANGEL NASCIMENTO [Doutora – UFES] 

Área de interesse de pesquisa  

Processos de Desenvolvimento: adolescência, família, parentalidade. 

 

CLAUDIA BROETTO ROSSETTI [Doutora – USP] 

Área de interesse de pesquisa  

Processos de Desenvolvimento: 

- aspectos afetivos e grupais do desenvolvimento de adultos; 

- envelhescência; 

- ludicidade e criatividade. 

https://labampmedidas.wixsite.com/sitenovo/


 

 

 

CLÁUDIA PATROCINIO PEDROZA CANAL [Doutora – UFES] 

Área de interesse de pesquisa  

Processos de Desenvolvimento e Aprendizagem:  desenvolvimento cognitivo e afetivo típico e atípico ao longo do ciclo vital. 

 

DIEGO ZILIO ALVES [Doutor – USP] 

Área de interesse de pesquisa  

(1) Análise teórica do comportamento: pesquisas teóricas em análise do comportamento (Análise ontológica, Análise 

conceitual, Análise histórica, Análise ética, e Análise política); 

(2) Psicologia social analítico-comportamental em quatro dimensões de atuação: Pesquisa teórica: reflexões sobre os 

fundamentos filosóficos, conceituais e metodológicos da proposta analítico-comportamental de análise do comportamento 

social e da cultura; Pesquisa interpretativa: análise (ou interpretação) de fenômenos sociais e culturais a partir do arcabouço 

conceitual da análise do comportamento; Pesquisa aplicada: projetos de intervenção social (ou delineamentos culturais) que 

visam resolução de demandas e/ou necessidades sociais específicas; Pesquisa básica: projetos de pesquisa sobre 

comportamento social e práticas culturais em contexto experimental com o objetivo de elucidar características elementares de 

tais processos. Mais informações: http://comportamento.ufes.br/pt-br. 

 

EDINETE MARIA ROSA [Doutora – USP] 

Área de interesse de pesquisa  

Crianças e adolescentes em vulnerabilidade social; 

Adoção. 

 

ELIZEU BATISTA BORLOTI [Doutor PUC/SP]  

Área de interesse de pesquisa  

Linha 1 – Processos Psicossociais: linguagem e processos correlatos, práticas culturais, exclusão social; 

Linha 3 - Saúde: tratamento e prevenção psicológica/psicossocial, políticas públicas. 

 

KELY MARIA PEREIRA DE PAULA [Doutora – UFES] 

Área de interesse de pesquisa  

1 - Processos de desenvolvimento e autorregulação na infância e adolescência, sob uma perspectiva desenvolvimentista. 

Perspectivas teóricas das áreas da Psicologia do Desenvolvimento e da Psicologia Pediátrica; 

2 - Avaliação e intervenção psicológica junto a crianças, adolescentes, e suas famílias, em condições de doença ou deficiência, 

em contextos de hospitalização, ambulatorial (Follow-up) e escolar. Análise de indicadores de risco psicossocial, 

prematuridade, estressores e estresse, coping, temperamento e comportamento, além de processos cognitivos e emocionais. 

 

  

http://comportamento.ufes.br/pt-br


 

 

 

LUZIANE ZACCHÉ AVELLAR [Doutora – PUC/SP]  

Área de interesse de pesquisa  

- Psicologia Social e Saúde; 

- Saúde mental infanto-juvenil;  

- Saúde mental; 

- Produção de cuidado em saúde mental em diferentes contextos. 

 

MARIA CRISTINA SMITH MENANDRO [Doutora – UFES] 

Área de interesse de pesquisa 

- Processos psicossociais 

 

MARIANE LIMA DE SOUZA [Doutora - UFRGS] 

Área de interesse de pesquisa  

- Processos de Desenvolvimento e Aprendizagem e Saúde: cognição e seus aspectos neuropsicológicos. 

 

RAFAEL PECLY WOLTER [Doutor –Université Paris Descartes, Paris V, França]  

Área de interesse de pesquisa  

Pensamento social: 

- Relações entre estrutura social, estrutura de pensamento e práticas; 

- Relações intergrupais e posição social; 

- Métodos de pesquisa em psicologia social. 

 

ROSANA SUEMI TOKUMARU [Doutora - USP/SP] 

Área de interesse de pesquisa  

- Abordagem evolucionista do comportamento. 

 

SABRINE MANTUAN DOS SANTOS COUTINHO [Doutora – UFES] 

Área de interesse de pesquisa 

- Psicologia Social;  

- Perspectiva psicossociológica;  

- Temáticas: Gênero; relações familiares e conjugais; maternidade/paternidade; sexualidade; violência/exclusão; entre outros. 

 

TERESINHA CID CONSTANTINIDIS [Doutora – UFES] 

Área de interesse de pesquisa  

- Psicologia Social e Saúde;  

- Saúde mental;  

- Produção de cuidado em saúde mental;  

- Sofrimento psíquico e familiar. 



 

 

THIAGO DRUMOND MORAES [Doutor – UERJ] 

Área de interesse de pesquisa  

Psicologia do trabalho: 

- trabalho, saúde e subjetividade; 

- gestão, atividade e subjetividade. 

 

  



 

 

VALESCHKA MARTINS GUERRA [Doutora - University of Kent at Canterbury] 

Área de interesse de pesquisa 

- Psicologia social, sexualidade, psicologia positiva. 

 

 

 

 

 


