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NÚCLEO DE INFÂNCIA E FAMÍLIA

Coordenação: Cesar A. Piccinini, Rita de Cássia Sobreira e Giana Bitencourt Frizzo
www.ufrgs.br/nudif

O

NUDIF tem por objetivo produzir conhecimentos para a teoria e prática na área
de desenvolvimento infantil, com destaque para os aspectos socioemocionais do
desenvolvimento normal e atípico. O grupo está empenhado na qualificação de
pesquisadores e profissionais voltados para a avaliação, prevenção e intervenção na
infância.
O NUDIF é formado por professores da UFRGS e pesquisadores doutores de
diferentes orientações teóricas, que atuam em várias instituições na área da infância e
família. Participam também do grupo pós-doutorandos, doutorandos, mestrandos e
graduandos de psicologia e áreas afins. O NUDIF integra o Grupo de Pesquisa em Infância,
Desenvolvimento e Psicopatologia - GIDEP, que faz parte do Diretório Nacional de
Pesquisa do CNPq, desde 1993. O NUDIF é coordenado por três professores que têm as
seguintes linhas de pesquisa:
Interação Pais-Bebê/Criança (Prof. Cesar Augusto Piccinini): Investigam-se os
aspectos subjetivos e comportamentais relacionados à interação pais-bebê/criança, com
destaque para as relações familiares na infância, transição para a maternidade e
paternidade, e avaliação de intervenções precoces.
Desenvolvimento do Bebê e da Família (Profª. Rita de Cássia Sobreira Lopes):
Investiga-se a transição para a parentalidade desde a gestação, assim como o
desenvolvimento emocional da criança nos primeiros anos de vida.
Intervenção em Famílias com Bebês e Crianças (Profª. Giana Bitencourt Frizzo):
Investiga-se o desenvolvimento infantil em situação de depressão pós-parto e de
sintomas psicofuncionais do bebê; intervenções pais-bebê e a parentalidade e a
conjugalidade nesses contextos.

As pesquisas e atuação do NUDIF envolvem diferentes contextos de
desenvolvimento infantil, tais como: reprodução assistida, adoção, anormalidade fetal,
parto, prematuridade, depressão pós-parto, gravidez adolescente, malformação,
Síndrome de Down, doença crônica, sintomas psicofuncionais dos bebês, HIV/Aids,
problemas de comportamento, filho único, nascimento do segundo filho, famílias
uniparentais e creche. Integram o NUDIF:
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Laboratório de Observação de Processos Interativos (LOPI/Sala 113): Equipado com
sistemas de gravação de áudio e vídeo é utilizado para observações das interações
familiares em diversos projetos, como por exemplo, envolvendo psicoterapia pais-bebê.

Laboratório de Edição de Som e Imagem (LESI/Sala 100): Equipado com ilhas de
edição de som e imagem, apoia as atividades do NUDIF na elaboração de áudios e vídeos
utilizados nas pesquisas e intervenções.

Núcleo de Pesquisa e Intervenção em Famílias com Bebês e Crianças (NUFABE/Sala
124): Possui equipamentos digitais e softwares para análise de entrevistas e sessões de
psicoterapia, além de material para avaliação do desenvolvimento infantil e para sessões
de psicoterapia pais-bebê.
Relação das publicações e dos projetos de pesquisa e intervenção do NUDIF
encontram-se no site do grupo.
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Laboratórios, Núcleos de Pesquisa e Programas de Extensão

Integrantes do NUDIF, 2013

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2600, sala 108, tel. (51) 3308-5058/5145/5246/5338
E-mail: nudif@portoweb.com.br
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