FACULDADES ADAMANTINENSES INTEGRADAS
NÚCLEO DE PSICOLOGIA

EDITAL I - Atribuições de Estágio em Psicologia Educacional,
Psicologia do Trabalho, Psicologia Clínica e Psicologia Institucional/Social
para o 1º semestre de 2013
Caros alunos de Psicologia que irão cursar estágios específicos no próximo semestre:
Para atribuição dos estágios em Psicologia Educacional, Psicologia do Trabalho, Psicologia Clínica
e Psicologia Institucional/Social, inclusive em condição de dependência, apresentamos as
informações que se seguem. Leiam atentamente as instruções. Em caso de dúvidas, entrem em
contato com o Núcleo de Psicologia: (18) 3521-2819 e (18) 3521-2277 a partir de 21/01/2013.
CRONOGRAMA
DATA
ATIVIDADE
21/12/2012 Publicação do Edital I de
orientações para atribuição de
estágios.
De 07 a
Período oficial de matrículas para
11/01/2013 veteranos

De 21 a
25/01/2013

04/02/2013
04 a
08/02/2013

15/02/2013
a partir das
16h.

18/02/2013
(De acordo
com dias e
horários
atribuídos)

LOCAL
Site da FAI e e-mail dos alunos do 7º e 9º
termos.

Campus I e internet
Observação: Para fins de participação no
processo de atribuição de estágios é considerada
“matrícula regular” aquela que estiver com
contrato impresso e entregue na secretaria e com
a primeira mensalidade regularizada.
Período de inscrições para o On-line
processo
de
atribuição
– Encaminhar
para
o
endereço:
Preenchimento e encaminhamento nucleodepsicologia@fai.com.br
do formulário de inscrição pelos (aguardar confirmação de recebimento. Caso não
alunos
regularmente receba e-mail de confirmação, entrar em contato
com o NUPFAI)
matriculados
Início do semestre letivo
Entrevistas dos alunos com os Núcleo de Psicologia
docentes que solicitaram em 1ª
opção de escolha (conforme
planilha neste edital).
Publicação do Edital II - Núcleo de Psicologia e internet:
Site da FAI
Atribuições
(Professor/aluno/dia/horário/local
das supervisões, campos de
estágio) e orientações gerais.
Início das supervisões
Locais a serem confirmados pelo Edital II.
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ORIENTAÇÕES
Todas as disciplinas de estágios supervisionados em Psicologia fazem parte da grade
curricular do curso e são obrigatórias.
Todo aluno regularmente matriculado nas disciplinas de estágio tem direito a atribuição de um
supervisor por área e a participar de um processo coletivo de atribuição de supervisor, dias e horários
de supervisão e de campos de estágio.
Sendo dever do aluno participar das atividades de estágio, ao aluno que não fizer uso de seu direito de
participação no processo de atribuição, ao final da mesma, será realizado pelo Núcleo suas atribuições
de estágio, devendo iniciar as supervisões e demais atividades no período regular, conforme
cronograma de estágios.
O processo de atribuição dos estágios se iniciará mediante as escolhas do aluno, em formulário
próprio, o qual deverá ser copiado do presente documento para arquivo separado, nomeado com o
nome do aluno e área de estágio.
As informações referentes aos supervisores de cada área de estágio, projetos e temáticas assim como
dias/horários de supervisão estão disponibilizados nos quadros: Apresentação de Estágios em
Psicologia e Quadro Geral de Supervisões em Psicologia neste edital.
No quadro Apresentação de Estágios em Psicologia encontram-se listados campos de estágios em que
os professores/supervisores apresentam (ou já apresentaram) projetos. Caso algum aluno apresente a
proposição de novo campo de estágio, estes devem ser apresentados inicialmente para o
professor/supervisor, e somente serão abertos após avaliação conjunta entre supervisor e coordenação
do Núcleo de Psicologia.
Os formulários devidamente preenchidos deverão ser encaminhados impreterivelmente até o dia
25/01/2013 para o endereço: nucleodepsicologia@fai.com.br, sendo de responsabilidade do aluno
entrar em contato com o NUPFAI, via telefone ou pessoalmente, para confirmação do recebimento,
caso não tenha recebido confirmação de recebimento de e-mail.
Serão considerados válidos para efeito de inscrição no processo de atribuição os formulários de
alunos regularmente matriculados nas disciplinas de estágio no primeiro semestre letivo do ano de
2013 e que tenham sido aprovados nas disciplinas que são pré-requisitos de cada área de estágio (ver
planilha de pré-requisitos).
Alunos que não apresentem os pré-requisitos por motivos que não sejam de reprovação nas referidas
disciplinas devem entrar em contato com a coordenação do Núcleo de Psicologia, a partir de
04/02/2013, para avaliação da situação e deferimento ou não da inscrição. Mesmo nesta condição a
inscrição deve acontecer no prazo estabelecido.
Não serão aceitas inscrições para o primeiro processo de atribuição fora do prazo.
Inscrições realizadas a partir de 26/01/2013 aguardarão o término do primeiro processo de atribuição,
porém devem ser realizadas porque possibilita a manifestação por parte do aluno de suas preferências,
facilitando a atribuição de acordo com as vagas que ainda estiverem disponíveis.
A não realização das inscrições implicará na adequação do aluno às vagas existentes nos grupos de
supervisão, após o processo de atribuição dos inscritos.
Ao aluno que não se inscrever, assim que for confirmada sua rematrícula, será atribuído um
supervisor em cada área de estágio, de acordo com as vagas disponíveis.
Caso o aluno, procure o Núcleo de Psicologia logo após a realização/efetivação de sua matrícula
(preenchimento de contrato, pagamento e entrega do contrato), poderá inscrever-se para os grupos de
supervisão com vagas disponíveis.
Considerando o período de início dos estágios, a partir do encerramento do processo de atribuição,
será iniciada a computação de presenças e faltas (horas de estágio).
Após o período de inscrições, entre 21 e 25 de janeiro de 2013, os alunos participarão de entrevistas
com os supervisores de cada área que escolheram em primeira opção, conforme dia e horário
definidos em quadro ao final deste edital.
O aluno deverá apresentar-se no dia e horário marcado ao supervisor que escolheu em primeira
opção. No momento da entrevista o professor explicitará sua forma de trabalho e projetos em
andamento bem como possibilitará ao aluno expor suas expectativas.
O não comparecimento implica em assumir os eventuais prejuízos decorrentes.
O critério de seleção dos alunos ficará a cargo de cada supervisor, o qual, após reunir-se com os
alunos, confirmará o seu dia/horário de supervisão e composição do grupo ao Núcleo de Psicologia,
assim como fará as indicações de campos de estágio para agilização de documentos.
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O critério de aceite dos alunos, respeitando a primeira escolha do mesmo, ficará a cargo de cada
supervisor. Caso o aluno não seja incluído no grupo de sua primeira preferência, seguirá para análise
de acordo com a ordem decrescente de suas escolhas.
Na impossibilidade de alocar o aluno nas opções realizadas, o aluno será atribuído ao supervisor que
apresentar vagas, garantindo-se ao aluno um supervisor em cada área de estágio.
O resultado será publicado por edital no dia 15/02/2013, a partir das 16 horas.
As supervisões serão iniciadas entre 18 e 22/02/2013 com decisões importantes para a vida acadêmica
do aluno e do início das atividades de estágio.
Na primeira supervisão, além das atividades de praxe, serão definidas as atribuições de campo de
estágio pendentes. O não comparecimento implica em assumir os eventuais prejuízos decorrentes.
Após definidas as atribuições, as mesmas deverão prosseguir durante todo o ano letivo de 2013,
havendo modificações somente com expressas justificativas, as quais serão submetidas a apreciação
do Conselho Deliberativo e Coordenação do Núcleo de Psicologia.
Ressaltamos que a realização dos estágios está condicionada ao cumprimento das disciplinas
obrigatórias para cada área de estágio.
Eventuais orientações e avisos poderão também ser publicadas por editais extraordinários e por email. Caso tenham sofrido alteração, atualizem seus e-mails.
É de total responsabilidade do aluno o acompanhamento dos editais, os quais sempre estarão
disponíveis no Núcleo de Psicologia e on-line.
Melhores esclarecimentos poderão ser obtidos na Secretaria do Núcleo de Psicologia, no horário das
8 às 17 horas, a partir de 20/01/2013.

Adamantina, 21 de dezembro de 2012
Ana Vitória Salimon C. dos Santos
Psicóloga – CRP-06 32.355-3
Coordenadora do Núcleo de Psicologia
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APRESENTAÇÃO DE ESTÁGIOS EM PSICOLOGIA
SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA EDUCACIONAL
1º. SEMESTRE / 2013

SUPERVISOR
Andréa

CAMPOS DE ESTÁGIO
CONVENIADOS
EE Durvalino Grion de
Adamantina

PROJETOS/TEMÁTICAS
- Orientação escolar: educadores, direção e
família

EMEF Navarro de Andrade de
Adamantina

- Orientação nas
profissional,
desenvolvimento.

áreas de: escolha
sexualidade
e

- Desenvolvimento e aprendizagem

Outros a definir
Mariana

EMEF Eurico Leite de Moraes

- Educação especial e inclusão social –
portadores de necessidades especiais
(inclusive acompanhamento terapêutico)
- Dificuldades de aprendizagem.
-

Luis Schicotti

Ana Vitória

Programas para crianças com TDAH
(Transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade)

EMEF Teruyo Kikuta de
Adamantina

- Orientação escolar: educadores, direção e
família

Outros a definir

- Atuação considerando os dispositivos que
atravessam a relação ensino/aprendizagem e
suas interfaces.

A definir

- Desenvolvimento
e
aprendizagem
(Práticas psicopedagógicas)
- Saúde e Educação
(Promoção e intervenção em Saúde com
crianças e adolescentes com dificuldades
no desenvolvimento)
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SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA DO TRABALHO
1º. SEMESTRE / 2013
SUPERVISOR
Cassiano

CAMPOS DE ESTÁGIO
CONVENIADOS
Penitenciária de Irapuru
Penitenciária de Lucélia

PROJETOS/TEMÁTICAS
- Possibilitar a continência as situações
conflituosas despertadas pelas relações de
trabalho e que desencadeiam processos de
agravo a saúde mental.

Penitenciária de Pacaembu
- Auxiliar o trabalhador no processo de
enfrentamento do prejuízo à capacidade
laborativa e a identidade profissional.

Outros a definir
Renata

Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Adamantina

- Oferecer acolhimento às dinâmicas afetivas
conflituosas vivenciadas pelos trabalhadores
envolvidos com a vigilância prisional
- Práticas de Gestão de Pessoas: diagnóstico,
recrutamento, seleção, treinamento; saúde do
trabalhador;

Betman Calçados de Adamantina

(possibilidade de parceria com
empresas)
Magda

Lar dos Velhos de Adamantina
CATOC Centro de Apoio Terapêutico
de Osvaldo Cruz

Outros a definir
Fulvia

A definir

- Propor e executar práticas/técnicas que
visem solucionar problemas nas
relações/condições de trabalho.
.
Diagnóstico e intervenção institucional

Realizar um diagnóstico institucional,
visando contribuir com o cotidiano da
mesma e com o desenvolvimento
interpessoal de seus trabalhadores, o que,
conseqüentemente, favorecerá, também, os
usuários da instituição.
- Práticas de Gestão de Pessoas: diagnóstico,
recrutamento, seleção, treinamento; saúde do
trabalhador;
- Propor e executar práticas/técnicas que
visem solucionar problemas nas
relações/condições de trabalho.
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SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA INSTITUCIONAL/SOCIAL
1º. SEMESTRE / 2013
SUPERVISOR
CAMPOS DE ESTÁGIO
PROJETOS/TEMÁTICAS
CONVENIADOS
Ana Vitória

Cassiano

Fúlvia

Luis Schicotti

Núcleo de Psicologia da FAI

Projeto: Plantão Psicológico (Prontoatendimentos, atendimentos a situações
de crise, luto, entre outras e Triagens)

Núcleo de Psicologia e outros órgãos que
compõem a rede municipal de Saúde como
Unidades Básicas de Saúde, Programas de
Agentes Comunitários e Estratégias de
Saúde da Família, entre outros.

Programa Promover Vida (Rede de
prevenção ao suicídio e outras
violências – Intervenção psicológica
junto a pessoas com comportamento de
risco e seus familiares e atuação em
equipe multiprofissional e interinstitucional).

Conselho Tutelar de Adamantina

-Interfaces: Psicologia/Direito e
Sociedade
- Sistema de Garantia de Direitos da
Criança e do Adolescente
(Implementar as políticas públicas
destinadas a crianças e adolescentes).
- Oferecer acolhimento às dinâmicas
afetivas conflituosas vivenciadas pelos
trabalhadores envolvidos com a
vigilância prisional

Penitenciária de Lucélia
Penitenciária de Pacaembu
Penitenciária de Osvaldo Cruz
Programa de Saúde de Família de Osvaldo
Cruz
Ambulatório de Saúde Mental de Osvaldo
Cruz
Secretaria de Saúde de Pacaembu – PSF
Portage Confecções e Comércio Ltda
A re-definir
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
Adamantina

- Potencializar as ações públicas de
atenção em saúde às doenças crônicodegenerativas.

- Minimizar o sofrimento provocado
pela hospitalização
- proporcionar o bem estar emocional
aos pacientes e acompanhantes.
- aproximar paciente e equipe
hospitalar.
- Proporcionar aos usuários do SUS um
atendimento humanizado.
IAMA-Instituto de Assistência ao Menor de - Espaços e práticas institucionais: a
Adamantina
concepção psicanalítica nas instituições
Prefeitura Municipal de Lucélia (Projeto
Anjo da Guarda)

- visa uma postura ética, crítica e
reflexiva mediante o contato com
sujeitos acometidos de transtornos
mentais. Prioriza os preceitos éticos no
campo da saúde mental, atentos á
condição de dignidade e integridade
emocional destes. Procuramos adentrar
nos continentes do inconsciente
individual / coletivo e cartografar os
espaços e as práticas institucionais.
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Outros campos a definir.

- Intervir diretamente junto a préadolescentes e adolescentes. Produzir
uma leitura dos potenciais, bem como
das dificuldades de ordem familiar,
priorizando a singularidade e o
despertar de uma reflexão sobre a
existência (plano subjetivo e tomada de
posicionamento diante da vida), através
do contato com a música, poesia e
atividades diversas.

SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA CLÍNICA - 1º. SEMESTRE / 2013
SUPERVISOR

Andréa

CAMPO DE ESTÁGIO

Clínica – Escola de
Psicologia da FAI

MODALIDADE/TEMÁTICAS DE

ABORDAGEM

ATENDIMENTO

TEÓRICA

Processo psicodiagnóstico
Psicanalise
Intervenção psicoterápica individual e grupal (Freud e Klein)
Criança, adolescente e adulto (menos idoso)

Magda

Mariana

Clínica – Escola de
Psicologia da FAI

Clínica – Escola de
Psicologia da FAI

Ênfase em crianças
- Avaliação e intervenção psicoterápica
individual e grupal
- Oficinas terapêuticas
- Acompanhamento terapêutico
- Adulto
- Psicoterapia de casal
- Ênfase em pacientes adultos com
comprometimento grave
- Processo psicodiagnóstico
- Intervenção psicoterápica individual e
grupal
- Grupo com dependentes químicos
- Criança, adolescente e adulto
- Ênfase em neuropsicologia e reabilitação

Psicanálise

Comportamental e
cognitiva
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QUADRO GERAL DE SUPERVISÕES EM PSICOLOGIA CLÍNICA, INST/SOCIAL,
EDUCACIONAL/ESCOLAR E DO TRABALHO - 2013 / 1º SEMESTRE

Legenda das cores:
Azul – Psic. do Trabalho
Vermelho- Psic. Escolar

HORÁRIOS

SEGUNDAFEIRA

08:20

Laranja: Psic. Inst/social
Verde- Psic Clínica

TERÇA-FEIRA
LUIS
EDUCACIONAL

QUARTAFEIRA
FÚLVIA
TRABALHO

QUINTAFEIRA

ANA
VITÓRIA
INSTITUCIO
NAL
09:20
10:10

CASSIANO
INSTITUCIO
NAL

CASSIANO
TRABALHO

MAGDA
CLÍNICA

LUIS
EDUCACIONAL

11

ANDRÉA
CLÍNICA

13:30

MAGDA
TRABALHO

14:20

ANA VITÓRIA
EDUCACIONAL
RENATA
TRABALHO

15:20

16:10
17:10

RENATA
TRABALHO

FÚLVIA
INSTITUCIO
NAL

ANDRÉA
EDUCACION
AL
MARIANA
CLÍNICA

MARIANA
EDUCACION
AL

SEXTAFEIRA
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QUADRO DE ENTREVISTAS – SELEÇÃO 2013
ATENÇÃO: TODAS AS ENTREVISTAS SERÃO NO NÚCLEO DE PSICOLOGIA!!!
HORÁRIO SEGUNDA-FEIRA
09:00 h

10:00 h
11:00 h

TERÇA-FEIRA
05/02/2013
LUIS
EDUCACIONAL

CASSIANO
INSTITUCIONAL
CASSIANO
TRABALHO

QUARTA-FEIRA
06/02/2013

FÚLVIA
TRABALHO

QUINTA-FEIRA
07/02/2013

ANA VITÓRIA
INSTITUCIONAL

FÚLVIA
ANA VITÓRIA
INSTITUCIONAL EDUCACIONAL

12:00 h
13:00 h
14:00 h

MAGDA
TRABALHO

15:00 h

MAGDA
CLÍNICA
16:00 h

17:00 h

ANDRÉA
EDUCACIONAL
ANDRÉA
CLÍNICA

MARIANA
EDUCACIONAL
MARIANA
CLÍNICA

RENATA
TRABALHO
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA EDUCACIONAL E PSICOLOGIA DO TRABALHO
Processo de atribuição: supervisor / aluno / dias e horários de supervisão – 1º sem/2013
O presente formulário visa atualizar seus dados, facilitando o processo de comunicação, e coletar dados que favoreçam
o processo de atribuição. Você deverá realizar estágio em duas áreas da Psicologia: Educacional e Trabalho, observe
que os horários das duas supervisões não coincidam. Na atribuição serão consideradas as opções realizadas, porém, não
necessariamente haverá condições de contemplá-las. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Núcleo de Psicologia:
(18) 3521-2819.
Nome:______________________________________________________________________RA__________
Termo:____________Período:____________RG:__________________E-mail:________________________
Data de Nascimento:_____________Telefone: (

) _________________ Celular:(

) _______________

Endereço:________________________________________________________________________________
Cidade:____________________________________Estado:_____________CEP:______________________
Analise as informações recebidas e, conforme suas possibilidades: 1) Apresente (quando existente) várias opções de
horários, para cada supervisor, sempre em ordem decrescente de interesse e 2) Apresente no mínimo três opções
diferentes de supervisor.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA EDUCACIONAL
1ª opção Supervisor(a)

2ª opção Supervisor(a)

3ª opção Supervisor(a)

4ª opção Supervisor(a)

1ª opção Dia/Horário

1ª opção Dia/Horário

1ª opção Dia/Horário

1ª opção Dia/Horário

2ª opção Dia/Horário

2ª opção Dia/Horário

2ª opção Dia/Horário

2ª opção Dia/Horário

3ª opção Dia/Horário

3ª opção Dia/Horário

3ª opção Dia/Horário

3ª opção Dia/Horário

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA DO TRABALHO:
1ª opção Supervisor(a)

2ª opção Supervisor(a)

3ª opção Supervisor(a)

4ª opção Supervisor(a)

1ª opção Dia/Horário

1ª opção Dia/Horário

1ª opção Dia/Horário

1ª opção Dia/Horário

2ª opção Dia/Horário

2ª opção Dia/Horário

2ª opção Dia/Horário

2ª opção Dia/Horário

3ª opção Dia/Horário

3ª opção Dia/Horário

3ª opção Dia/Horário

3ª opção Dia/Horário

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- Já pensou em locais para o desenvolvimento dos estágios?_________ Quais?_________________________________
-Apresenta alguma preferência por questões/temas específicos?_________ Qual(is)?____________________________
- Trabalha?__________ Se sim, horário e cidade: ________________________________________________
- Apresenta alguma flexibilidade de horário, independente daqueles propostos pelos supervisores? (por exemplo: posso
todas as manhãs desde que seja às 11 h ou todas as tardes)_________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
- Apresenta algum impedimento relevante quanto a algum dia/horário? _______________ Se sim, qual(is) horário(s) e
justificativa:____________________________________________________________________
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Adamantina, _______ de _____________________ de 2013
Assinatura________________________________________________________
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA E PSICOLOGIA
INSTITUCIONAL/SOCIAL
Processo de atribuição: supervisor / aluno / dias e horários de supervisão – 1º sem/2013
O presente formulário visa atualizar seus dados, facilitando o processo de comunicação, e coletar dados que favoreçam
o processo de atribuição. Você deverá realizar estágio em duas áreas da Psicologia: Clínica e Institucional/Social,
observe que os horários das duas supervisões não coincidam. Na atribuição serão consideradas as opções realizadas,
porém, não necessariamente haverá condições de contemplá-las. Em caso de dúvidas, entre em contato com o Núcleo
de Psicologia: (18) 3521-2819.
Nome:______________________________________________________________________RA__________
Termo:____________Período:____________RG:______________________________E-mail:____________
Data de Nascimento:_____________________Telefone: (

) _________________ Celular:(

) _______

Endereço:________________________________________________________________________________
Cidade:____________________________________Estado:_____________CEP:______________________
Analise as informações recebidas e, conforme suas possibilidades: 1) Apresente (quando existente) várias opções de
horários, para cada supervisor, sempre em ordem decrescente de interesse e 2) Apresente no mínimo três opções
diferentes de supervisor.
ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA CLÍNICA:
1ª opção Supervisor(a)

2ª opção Supervisor(a)

3ª opção Supervisor(a)

1ª opção Dia/Horário

1ª opção Dia/Horário

1ª opção Dia/Horário

2ª opção Dia/Horário

2ª opção Dia/Horário

2ª opção Dia/Horário

3ª opção Dia/Horário

3ª opção Dia/Horário

3ª opção Dia/Horário

ESTÁGIO SUPERVISIONADO EM PSICOLOGIA INSTITUCIONAL/SOCIAL:
1ª opção Supervisor(a)

2ª opção Supervisor(a)

3ª opção Supervisor(a)

1ª opção Dia/Horário

1ª opção Dia/Horário

1ª opção Dia/Horário

2ª opção Dia/Horário

2ª opção Dia/Horário

2ª opção Dia/Horário

3ª opção Dia/Horário

3ª opção Dia/Horário

3ª opção Dia/Horário

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
- Já pensou em locais para o desenvolvimento dos estágios?_________ Quais?________________________
-Apresenta alguma preferência por questões/temas específicos?_________ Qual(is)?___________________
- Trabalha?_______Se sim, horário e cidade: __________________________________________________
- Apresenta alguma flexibilidade de horário, independente daqueles propostos pelos supervisores? (por exemplo: posso
todas as manhãs desde que seja às 11 h ou todas as tardes)_________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
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- Apresenta algum impedimento relevante quanto a algum dia/horário? _______________ Se sim, qual(is) horário(s) e
justificativa:_____________________________________________________________________________
Adamantina, _______ de _____________________ de 2013

Assinatura_____________________________________

