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A referida obra consta de quatro capítulos, descritos de forma clara, onde a autora descreve a sua vivência no ensino de Psicologia na for mação do Enfermeiro.
Seu trabalho vem sendo realizado, há alguns anos n·a EScola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EE RP), pertencente a Universidade de São
Paulo (USP).
A autora descreve primeiramente "A Formação do Aluno de Enfermagem e o Ensino de Psicologia", onde faz considerações básicas sobre a importância do direcionamento que uma escola de enfermagem
adota para a formação de seus alunos; relata a caracterização da Psicologia como disciplina e sua inc1!.1são em currículos de Enfermagem, e a
part icipação ativa dos docent es, discentes e da comunidade a que sedestina esse profissional.
No segundo capítulo é feito um resumo histórico, onde descreve a
inclusão, desenvolvimento e direcionamento da disciplina de Psicologia
no currículo da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. Dá destaque
aos fatos mais importantes e as tendências que ocorreram no período de
trinta anos de existência dessa escola, dividindo-o em seis fases.
_
O terceiro capítulo é dedicado à apresentação das etapas do planejamento das disciplinas de Psicologia, onde a autora apresenta estudo
sobre objetwos, estratégias educacionais adotadas, conteúdos, recursos
audiovisuais, materiais impressos e formas de avaliação empregadas.
Também descreve, de maneira interessante, a integração da Psicologia com as demais disciplinas de Enfermagem.
No último. capitulo tece as considerações finais enfatizando que,
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para a elaboração de um planejamento, é preciso refletir constantemente "o que é o ensino universitário, o aluno de enfermagem inserido neste contexto, e a integração das disciplinas na formação do al uno"
O texto é interessante para todos aqueles que se dedicam ao ensino e formação em Enfermagem. É rico em citações _b ibliográficas e
apresenta um quadro de anexos que complementam a obra.
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