CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA
NÚCLEO DEPSICOLOGIA
EDITAL I - Atribuições de Estágio em Psicologia Educacional,
Psicologia do Trabalho, Psicologia Clínica e Psicologia Institucional/Social
Caros alunos de Psicologia que irão cursar estágios específicos no primeiro semestre de 2019:
Para atribuição dos estágios em Psicologia Educacional, Psicologia do Trabalho, Psicologia Clínica e
Psicologia Institucional/Social, inclusive em condição de dependência, apresentamos as informações a
seguir. Leiam atentamente as instruções. Em caso de dúvidas, entrem em contato com o Núcleo de
Psicologia: (18) 3521-2819 e (18)99775-7844.

DO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE ESTÁGIOS
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.
É 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.
Estarão abertas no período de 01/02 a 04/02/2019, as inscrições para o processo de atribuição de estágios
em Psicologia Educacional, Psicologia do Trabalho, Psicologia Clínica e Psicologia Inst./Social, sendo a
atribuição regulamentada pelo presente edital.
I – DAS INSCRIÇÕES
1. São condições para as inscrições:
- Estar regularmente matriculado nas disciplinas de estágio no primeiro semestre letivo do ano de
2019.
- Ter sido aprovado nas disciplinas que são pré-requisitos de cada área de estágio (ver planilha de
pré-requisitos na página do Núcleo de Psicologia http://www.fai.com.br/portal/_arquivos/_itens_home/4ec49e27bb83ee1eedaddf1622103d55.pdf).
1.1 Alunos que não apresentem os pré-requisitos por motivos que não sejam de reprovação nas
referidas disciplinas devem, no e-mail que enviarem as fichas de inscrição, justificar o motivo para
avaliação da situação e deferimento ou não da inscrição. Mesmo nesta condição a inscrição deve
acontecer no prazo estabelecido.
1.2 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.
1.2.1

No quadro Apresentação de Estágios em Psicologia encontram-se listados campos de
estágios nos quais 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.
1.2.2 No Quadro Geral de Supervisões em Psicologia encontram-se os dias, horários,
supervisores e locais dos grupos de supervisão propostos pelos supervisores. Eventuais
dificuldades deverão ser expostas nas entrevistas, podendo ou não, serem realizadas adequações.
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1.3 As inscrições ocorrerão exclusivamente via e-mail. Para inscrever-se, o candidato deverá acessar o
site www.fai.com.br durante o período de 01/02 a 04/02/2019, localizar o item Núcleos/Clínicas,
fazer download do documento nomeado como Formulário de estágio supervisionado em
Psicologia Clínica e Institucional ou Formulário de estágio supervisionado em Psicologia
Educacional e do Trabalho (dependendo de qual área de estágio o aluno irá cursar), renomeando
com o nome do aluno e área de estágio.
1.3.1

Depois que o (s) formulário (s) for (em) devidamente preenchido (s) deverá (ao) ser
encaminhado (s) impreterivelmente até o dia 04/02/2019 para o endereço de e-mail
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.

1.4 Não serão aceitas inscrições para o primeiro processo de atribuição fora do prazo.
1.4.1

Inscrições realizadas a partir de 05/02/2019 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.

1.4.2

A não realização das inscrições implicará na adequação do aluno às vagas existentes nos
grupos de supervisão, após o processo de atribuição dos inscritos.

1.4.3

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.

1.4.4

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 inscreverse para os grupos de supervisão com vagas disponíveis.

II – DAS ENTREVISTAS
2. Após o período de inscrições, entre 05/02 a 07/02/2019 os alunos participarão de entrevistas com
os supervisores de cada área que escolheram em primeira opção, conforme dia e horários definidos
em quadro ao final deste edital.
2.1 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.
2.2 O não comparecimento implica em assumir os eventuais prejuízos decorrentes.
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III - CRITÉRIO DE ATRIBUIÇÃO
3. O critério de seleção dos estagiários é prerrogativa do docente.
3.1. Docentes podem dispensar a fase de entrevista. Caso o docente/supervisor dispense a fase da
entrevista, os alunos serão avisados por e-mail, motivo pelo qual ressaltamos a importância de
atualizarem seus e-mails no formulário da inscrição.
3.2. Na área de Psicologia Institucional, para Psicologia Hospitalar, e para Psicologia Clínica, ambas
sob supervisão da profª Drª Fulvia Veronez, não ocorrerão entrevistas. Conforme definido pela
mesma, caso o número de alunos solicitantes seja igual ou inferior a cinco, estarão todos
automaticamente aceitos. Caso seja superior a cinco, a classificação dos alunos se dará pelo IRA
(Índice de Rendimento Acadêmico), o qual é resultado do cálculo das notas semestrais e da
frequência dos últimos 8 semestres. Critérios de desempate, se houver necessidade: nota maior em
Ética I e II para o estágio de Psicologia institucional/Social, e nota maior em TTP comportamental e cognitiva para estágio em Psicologia Clínica.
3.3. Na ocorrência da entrevista o critério de seleção mantém-se 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 campo de estágio para agilização de
documentos.
3.4. 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.
3.5. 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.

IV - RESULTADO E INÍCIO DAS SUPERVISÕES
4. O resultado será publicado por edital no dia 08/02/2019, a partir das 16 horas.
4.1. As supervisões serão iniciadas entre 11/02 a 16/02/2019 com decisões importantes para a vida
acadêmica do aluno e do início das atividades de estágio.
4.2. 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.
4.3. Após definidas as atribuições, as mesmas deverão prosseguir durante todo o ano letivo de 2019,
havendo modificações somente com expressas justificativas, as quais serão submetidas a
apreciação do Conselho Deliberativo e Coordenação do Núcleo de Psicologia.
4.4. 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).
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V -CRONOGRAMA
DATA
01/02/2019

04/02/2019
De 01/02 a
04/02/2019

05/02 a
07/02/2019

08/02/2019 a
partir das
16h
11/02/2019

ATIVIDADE
LOCAL
Publicação do Edital I de Site da FAI e Núcleo de Psicologia.
orientações para atribuição de
estágios.
Início do semestre letivo
---------------Período de inscrições para o
processo
de
atribuição
–
Preenchimento e encaminhamento
do formulário de inscrição pelos
alunos regularmente matriculados.

On-line
Encaminhar
para
o
endereço:
nucleodepsicologia@fai.com.br
(aguardar confirmação de recebimento. Caso não
receba e-mail de confirmação, entrar em contato
com o NUPFAI).
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 site da FAI
Atribuições
(Professor/aluno/dia/horário/local
das supervisões, campos de
estágio)
Início
dase orientaçõesgerais.
supervisões (de acordo
Locais a serem confirmados pelo Edital II.
com dias e horários atribuídos)

VI – DISPOSIÇÕES FINAIS
6. Ressaltamos que a realização dos estágios está condicionada ao cumprimento das disciplinas
obrigatórias para cada área de estágio.
6.1

Eventuais orientações e avisos poderão também ser publicados por editais extraordinários e
por e-mail. Caso tenham sofrido alteração, atualizem seus e-mails.

6.2 É de total responsabilidade do aluno o acompanhamento dos editais, os quais sempre estarão
disponíveis no Núcleo de Psicologia e on-line.
6.3 Melhores esclarecimentos poderão ser obtidos na Secretaria do Núcleo de Psicologia, no horário
das 08 às 17h, de segunda à sexta-feira, pessoalmente ou pelos telefones: (18) 3521-2819 e
(18)9 9775-7844.

Adamantina, 01 de fevereiro de 2019.
Ana Vitória Salimon C. dos Santos
Psicóloga – CRP-06 32.355-3
Coordenadora do Núcleo de Psicologia
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APRESENTAÇÃO DE ESTÁGIOS EMPSICOLOGIA

SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA EDUCACIONAL
1º. SEMESTRE/2019

SUPERVISOR
Andréa

CAMPOS DE ESTÁGIO
CONVENIADOS
EE “Durvalino Grion” de
Adamantina
E.M.E.I “Sonho de criança” de
Adamantina

Luis Schicotti

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

Núcleo de Psicologia

- Orientação nas áreas de: escolha profissional,
sexualidade e desenvolvimento.

Outros a definir, se necessário.

- Desenvolvimento e aprendizagem

EMEF Teruyo Kikuta

- Orientação escolar: educadores, direção e
família.

EMEF Navarro de Andrade
EE Fleurides Cavallini Menechino

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

EE Helen Keller - Adamantina
CEI – Centro de Educação Infantil –
Francisca Pardo Salata – Pacaembu
Outros a definir, se necessário.
Thaísa

Escolas de educação Infantil,
Ensino Fundamental e Médio na
região.

- Proporcionar a vivência de possíveis
estratégias de intervenção e discussão acerca
da relação ensino/aprendizagem e suas
interfaces.

Locais a serem definidos
- Orientação escolar: educadores, direção e
família.
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SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA DO TRABALHO
1º. SEMESTRE /2019
SUPERVISOR
Cassiano

CAMPOS DE ESTÁGIO
CONVENIADOS
NAST (Núcleo de Atenção à
Saúde do Trabalhador) no Núcleo

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

de Psicologia, empresas
solicitantes e

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

UNESP de Presidente Prudente.
Penitenciárias da região

- Oferecer acolhimento às dinâmicas afetivas
conflituosas vivenciadas pelos trabalhadores
envolvidos com a vigilância prisional.

Outros a definir, se necessário.
Evelyn

Associação Mirandopolense de
Assistência ao idoso
Clínica de Fisioterapia da FAI
Penitenciária de Pacaembu
Centro de Saúde de Rinópolis
Prefeitura de Adamantina
Diretoria Regional de Ensino
Centro de Saúde de Flórida
Paulista

Magda

Prioritariamente saúde do trabalhador:
- Oferecer acolhimento às demandas
subjetivas que envolvem sofrimento psíquico
decorrente das relações de trabalho.
- Oferecer atendimento voltado à reabilitação
profissional de trabalhadores acometidos por
acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais.
Possibilidades:
- Práticas de gestão de pessoas: diagnóstico,
recrutamento, seleção e treinamento.
- Propor e executar práticas/técnicas que visem
solucionar problemas nas relações/condições de
trabalho.

Instituição Capaz de Adamantina

- Práticas de orientações profissionais para
adolescentes e jovens.

Lar dos Velhos de Adamantina

- Intervir, a partir de um diagnóstico
institucional, no desenvolvimento interpessoal
de todos os envolvidos; propondo ações que
possibilitem a construção de estratégias de
enfrentamento de conflitos e de adequações
técnicas que melhorem as relações e
prestações de serviços institucionais.

CATOC Centro de Apoio Terapêutico de
Osvaldo Cruz
Associação São Vicente de Paulo
– Pacaembu
PAI – Polo de Atividades Integradas

Outros a definir, se necessário.

- Realizar intervenções que acolham e
possibilitem a construção de estratégias de
enfrentamento do sofrimento e de suas
vicissitudes nas relações de trabalho e no
cotidiano.
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Thaísa

Centro de Referência da
Assistência Social (CRAS)
Empresas com Departamento de
Recursos Humanos ou Agências
de Emprego
Programas de Capacitação
Profissional (exemplo: Jovem
Aprendiz, Pronatec, Via Rápida
Emprego, Time do Emprego,
Senac, Senai).
CCJ – Centro da Convivência e da
Juventude de Adamantina
CATOC – Centro de Apoio
Terapêutico de Osvaldo Cruz
Lar dos Velhos de Adamantina
Outros locais a definir

- Práticas em Psicologia Social do Trabalho:
Contribuir para a inserção do conceito de
atividade produtiva autogestionária nos
Centros de Referência da Assistência Social,
visando para os usuários, o aumento da
autonomia, a intensificação da circulação nos
espaços sociais, a possibilidade de
resignificação dos afetos e o acolhimento da
ansiedade.
- Práticas de Gestão de Pessoas: entrevista de
seleção e de desligamento; apoio na aplicação
e interpretação dos resultados de testes
psicológicos; contato e recepção de
candidatos e de clientes; organização de
arquivos de material usado na avaliação
psicológica; elaboração de relatórios
psicológicos; integração de novos
funcionários; atendimento aos funcionários
das empresas para acolhimento das demandas
subjetivas provenientes das relações de
trabalho.
- Promover intervenções que possibilitem o
enfrentamento de situações de sofrimento
decorrentes das relações de trabalho.

7

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA
NÚCLEO DEPSICOLOGIA

SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA INSTITUCIONAL/SOCIAL
1º. SEMESTRE /2019
SUPERVISOR
Ana Vitória

CAMPOS DE ESTÁGIO CONVENIADOS
Núcleo de Psicologia da UniFAI
Núcleo de Psicologia e outros órgãos que
compõem as redes de Saúde como Unidades
Básicas de Saúde, Programas de Agentes
Comunitários e Estratégias de Saúde da Família,
bem como outros órgãos e instituições que
atuam direta e indiretamente na promoção da
vida e prevenção de suicídio e violências em
Adamantina e região (conectados a Rede
promover Vida).
Programa Promover Vida: Ações de promoção
a vida, prevenção do suicídio e outras
violências.

Cassiano

Penitenciárias da região
Residência terapêutica - Adamantina

PROJETOS/TEMÁTICAS
Projeto: Plantão Psicológico (Prontoatendimentos, atendimentos a situações de
crise, luto, entre outras e triagens)
Programa Promover Vida (Rede de
prevenção ao suicídio e outras violências –
Intervenção psicológica junto a pessoas
com comportamento de risco e seus
familiares, familiares de enlutados e
intervenções com profissionais e
voluntários que atuam junto aos mesmos e
comunidade em geral).
Promoção de Saúde Mental na Atenção
Básica (Plantão psicológico e grupos).
- Oferecer acolhimento às dinâmicas
afetivas conflituosas vivenciadas pelos
trabalhadores envolvidos com a vigilância
prisional

CAPS de Adamantina e da região

Outros a definir, se necessário.
Fúlvia

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.
- Oferecer atendimento especializado a
pacientes e familiares, proporcionando o
bem estar emocional aos pacientes e
acompanhantes.
- Realizar triagem e preparo préoperatório.
- Acompanhamento de todo processo de
hospitalização do paciente.
- Aproximar paciente e equipe hospitalar.
- Proporcionar aos usuários do SUS um
atendimento humanizado.
- Atendimentos nas unidades masculina e
feminina, UTI, maternidade, pediatria e
pronto atendimento.
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Luis Schicotti

IAMA-Instituto de Assistência ao Menor de
Adamantina

- Espaços e práticas institucionais: a
concepção psicanalítica nas instituições.

Residencial Vila Anna (idosos)

- 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.

CRERES – Casa de Reintegração e
Recuperação Social
CRAS de Valparaíso
Lar dos Velhos de Adamantina
Centro de Atenção Psicossocial – CAPS
Penitenciárias
CREAS – Osvaldo Cruz
Outros a definir, se necessário

- 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.
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SUPERVISÃO DE ESTÁGIO EM PSICOLOGIA CLÍNICA
1º. SEMESTRE /2019
SUPERVISOR CAMPO DEESTÁGIO

Ana Vitória

Clínica-Escola de
Psicologia da FAI

MODALIDADE/TEMÁTICAS
DE ATENDIMENTO

ABORDAGEM
TEÓRICA

Processo diagnóstico
Psicanálise (Freud
Intervenção psicoterápica individual
e Winnicott)
e grupal
Orientação de pais e
familiares
Grupo de pais
Intervenções em situações de luto e de
risco a vida
Pronto-atendimento (plantão psicológico)
na Clínica-escola
Criança, adolescente e adulto
Ênfase em adolescentes

Andréa

Clínica – Escola de
Psicologia da FAI

Processo psicodiagnóstico
Intervenção psicoterápica individual
e grupal
Criança, adolescente e adulto (menos
idoso)
Ênfase em crianças

Psicanálise (Freud
e Klein)

Fúlvia

Clínica – Escola de
Psicologia da FAI

Psicoterapia Cognitiva e
Comportamental
- Intervenção psicoterápica
individual
- Adolescentes, adultos e idosos
- Orientação de pais de crianças com
queixas comportamentais

TCC – Terapia
Cognitiva e
Comportamental

Magda

Clínica – Escola de
Psicologia da FAI

- Avaliação e intervenção
psicoterápica individual e grupal.
- Oficinas terapêuticas.
- Acompanhamento terapêutico para
adultos
- Psicoterapia de casal.

Psicanálise

- Ênfase em pacientes adultos
com comprometimento grave.
Maria de
Fátima

Clínica – Escola de
Psicologia da FAI

- Psicodiagnóstico interventivo
- Intervenção psicológica individual e
grupal.
- Com pacientes adultos e idosos
- Oficina de memória para idosos

Fenomenológica Existencial
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QUADRO GERAL DE SUPERVISÕES EM PSICOLOGIA CLÍNICA, INST./SOCIAL,
EDUCACIONAL/ESCOLAR E DO TRABALHO – 2019/1° SEMESTRE.
Legenda das cores:
Azul – Psic. do Trabalho
Laranja – Inst./Social
Vermelho – Psic. Educacional
Verde – Psic. Clínica
HOR
ÁRIO
07:30

SEGUNDA-FEIRA

08:20

TERÇA –
FEIRA

QUARTA –
FEIRA

QUINTA –
FEIRA

SEXTA – FEIRA

SÁBADO

FÚLVIA
INST./SOCIAL
SANTA CASA
MARIA
CLÍNICA
NUPFAI

ANA VITÓRIA
CLÍNICA
NUPFAI
8h20 ou 7h30 a
combinar

09:20

FÚLVIA
CLÍNICA
NUPFAI

10:10

CASSIANO
INST./SOCIAL
C. II

CASSIANO
INST./SOCIAL
C. II

ANA VITÓRIA
INST./SOCIAL
NUPFAI
11:10

LUIS
INST./SOCIAL
C. II
ANDREA
EDUCACIONAL
NUPFAI

12:00

MAGDA
CLÍNICA
NUPFAI

13:30

ANDREA
CLINICA
NUPFAI
LUIS
EDUCACIONAL
C. II

14:20

15:20

MAGDA
TRABALHO
NUPFAI

LUIS
INST./SOCIAL
C. II

LUIS
EDUCACIONAL
C. II
ANDREA
EDUCACIONAL
C II

THAÍSA
TRABALHO
C. II

MARIA
CLÍNICA
NUPFAI
THAÍSA
EDUCACIONAL
C. II

16:00

17:10

EVELYN
TRABALHO
C.II
CASSIANO
TRABALHO
C. II

MAGDA
CLÍNICA
NUPFAI
EVELYN
TRABALHO
C.II

EVELYN
TRABALHO
C.II

CASSIANO
TRABALHO
C. II

CASSIANO
INST./SOCIAL
C. II

THAÍSA
EDUCACIONAL
C. II

LUIS
EDUCACIONAL
C. II
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QUADRO DE ENTREVISTAS
ATENÇÃO: TODAS AS ENTREVISTAS SERÃO NO NÚCLEO DEPSICOLOGIA

HORÁRIO

TERÇA-FEIRA
05/02/2019

QUARTA-FEIRA
06/02/2019

QUINTA-FEIRA
07/02/2019

08h
09h

Cassiano
Trabalho

09h30

10h

Ana Vitória
Clínica

11h

Andrea
Educacional
Cassiano
Institucional

13h30
14h

Luís
Educacional

Maria de Fátima
Clínica

14h30
15h

Luís
Institucional

Magda
Trabalho
Ana Vitória
Institucional

15h30
16h

Andrea
Clínica
Evelyn
Trabalho

Evelyn
Trabalho

Thaísa
Educacional

Magda
Clínica
16h30

Thaísa
Trabalho
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CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA
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