
 
Universidade Federal Fluminense  

Pólo Universitário de Volta Redonda 

Instituto de Ciências Humanas e Sociais de Volta Redonda 

Curso de Psicologia 

 

ATA COM PARECER DA MONOGRAFIA DE FINAL DE CURSO DE EDNEY JÚNIOR 

RICARDO DE OLIVEIRA,  ALUNO DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA, 

TITULAÇÃO BACHAREL, DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE DE 

VOLTA REDONDA 

 
Aos  14 dias do mês de  JULHO de 2017 às  15 horas, apresentou-se o parecer da monografia de  EDNEY JÚNIOR 

RICARDO DE OLIVEIRA, intitulada “LOGOTERAPIA: CAMINHOS E POSSIBILIDADES PARA O 

TRABALHO COM A DROGADIÇÃO”. Como orientadora da referida Monografia, o (a) Prof. Dr. PRISCILA 

PIRES ALVES, registra a Banca Avaliadora e parecerista composta por: Prof. Dr. RAFAEL MENDONÇA DIAS  e 

Profª Ms. EDNEUSA LIMA SILVA. Após leitura e avaliação, os pareceristas Rafael Mendonça Dias e Edneusa 

Lima Silva consideraram o trabalho APROVADO com média final 9,0 (nove). Com o seguinte parecer:  

 

 O trabalho de conclusão de curso de Edney Júnior Ricardo de Oliveira apresenta uma revisão bibliográfica 

sobre a Logoterapia e discorre sobre a vida d Viktor E. Frankl. No texto há uma aproximação dessa estratégia 

diretiva com as práticas de redução de danos, a construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS) e os dispositivos 

de cuidado no âmbito da saúde pública. O trabalho de pesquisa tem pertinência e produz um diálogo com as práticas 

atuais em curso nas políticas públicas sobre álcool e outras drogas.  A monografia busca relacionar a drogadição 

com a experiência de "vazio existencial" conceito presente na teoria de Frankl. Seria oportuno que o autor pudesse 

apontar também as possíveis diferenças entre a Logoterapia e a perspectiva da redução de danos. 

 A investigação é relevante, o trabalho foi elaborado com conteúdo de qualidade que revela a natureza da 

pesquisa bibliográfica e a análise criteriosa do material coletado, durante a revisão de literatura. A proposta se faz 

inovadora pela possibilidade de introduzir a Logoterapia, às práticas de acolhimento e intervenção direcionada às 

pessoas  em sofrimento com uso de substâncias psicoativas. O presente estudo atende ao rigor metodológico e aos 

critérios estabelecidos para elaboração, apresentação e produção textual característicos dos trabalhos acadêmicos. 
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