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Grupo de Estudos: SAÚDE NA CIDADE: PERSPECTIVAS NA PSICOLOGIA 
AMBIENTAL 

 

Resumo do Grupo de Estudos  

 

A Psicologia Ambiental em seus estudos voltados à inter-relação pessoa-

ambiente, na esfera da saúde, volta-se às relações que as pessoas estabelecem 

com os lugares que habitam. 

Nesse sentido, a proposta de trabalho é estudar os conceitos de 

territorialização, ambiente restaurador, sustentabilidade e identidade social urbana 

em relação com os contextos de saúde. Os encontros serão semanais, durante o 

período de duas horas, em ambiente virtual. O público alvo são estudantes das áreas 

de ciências da saúde, ciências sociais e ciências humanas. A discussão dos textos 

científicos será colaborativo-crítica entre os membros do grupo de estudos. 

Assim, como objetivo geral se pretende gerar e disseminar conhecimentos, 

bem como ampliar relacionamentos profissionais e pessoais que contribuam para o 

crescimento da sociedade. Para tanto, os objetivos específicos são: estudar a saúde 

ambiental; estudar os conceitos de sustentabilidade para educação em saúde; 

discutir as questões ambientais, sociais e sua relação com a saúde individual e 

coletiva. 

Os resultados esperados voltam-se para a compreensão da interação do 

sujeito com os espaços, focando, sobretudo, na busca pelo bem-estar e 

sustentabilidade; bem como, mobilizar conhecimento interdisciplinar e instigar uma 

pesquisa participante, a partir da reflexão crítica socioambiental, no âmbito da 

saúde. 

 
 

VAGAS: 20 (VINTE):  VAGAS RESERVADAS PARA ESTUDANTES DE 

PSICOLOGIA, ENFERMAGEM E EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
CRITÉRIOS DE SELEÇÃO: 

1. Ser estudante da Unileão, devidamente matriculado; 

2. Ter interesse na publicação de trabalhos acadêmicos;  

3. Ter disponibilidade para um encontro semanal síncrono, com duração de 120 

minutos, nas quartas-feiras das 15 às 17h. 

 

CRONOGRAMA 

 
  
 

Mês/ano Atividade 

MARÇO 

- Inscrições de 07/03 a 09/03 através do e-mail  

mariaeniana@leaosampaio.edu.br 

- Início dos encontros: 16/03/2022 

- textos introdutórios sobre psicologia ambiental, meio ambiente 

e saúde 

ABRIL textos acerca dos conceitos de sustentabilidade interdisciplinar 

MAIO 
textos referentes aos conceitos de sustentabilidade para a 

educação em saúde na psicologia e enfermagem  

JUNHO 
textos direcionados aos conceitos de ambiente restaurador e 

saúde, na perspectiva individual e coletiva 
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