PSICOLOGIA
Coordenador do curso - Profº Gustavo Volaco
Contato - prof.gustavo.volaco@unifacvest.edu.br
Coordenadora da Casa da Cidadania - Profª Grazielle Ferreira da
Silva Floriani
Contato - prof.grazielle.floriani@unifacvest.edu.br

Estágios Realizados Na SEAPSI – Casa Da Cidadania
Quantas horas por semana os alunos podem realizar o estágio?
Estágios Realizados Na SEAPSI – Casa Da Cidadania:
- 6ª fase - Estagio Supervisionado Básico 3 – Psicodiagnóstico:
Os acadêmicos que estiverem realizando o estágio devem perfazer o
total de no mínimo 12 atendimentos, cada atendimento tem por
duração de 40 á 50 min. onde são realizados apenas 01 (um) vez por
semana, contaram com orientação (sem exceção) do coordenador
e/ou professor (a) responsável pelo SEAPSI na casa da cidadania,
grupal ou individual dos atendimentos realizados.

- 7ª Fase - Estagio Especifico Supervisionado 1 – Processos
Clínicos:
Os acadêmicos que estiverem realizando o estágio devem perfazer o
total de no mínimo 15 atendimentos, cada atendimento tem por
duração de 40 á 50 min. são realizados apenas 01 (um) vez por
semana, e perfazer o total de 60 horas de plantão, onde é realizado
apenas 01 (um) vez por semana com duração de 04 (quatro) horas,
contaram com orientação (sem exceção) do coordenador e/ou
professor (a) responsável (a) pelo SEAPSI, na casa da cidadania sendo
grupal ou individual dos atendimentos realizados.

- 8ª fase - Estágio Especifico Supervisionado 2 – Processos
Clínicos:
Os acadêmicos que estiverem realizando o estágio devem perfazer o
total de no mínimo 20 atendimentos cada atendimento tem por
duração de 40 á 50 min. são realizados apenas 01 (um) vez por
semana, e perfazer o total de 60 horas de plantão, onde é realizado
apenas 01 (um) vez por semana com duração de 04 (quatro) horas,
contaram com orientação (sem exceção) do coordenador e/ou
professor (a) responsável (a) pelo SEAPSI, na casa da cidadania sendo
grupal ou individual dos atendimentos realizados.
Quais as possíveis áreas de atuação do estágio?
Efetivando a formação do profissional Psicólogo nas diversas linhas
teóricas que abrangem o saber psicológico, na Psicologia Clínica.
Com atuação dentro da Casa Da Cidadania Serviço De Atendimento
em Psicologia SEAPSI.
Consulta Psicológica;
Anamnese;
Avaliação de desempenho escolar e aprendizagem;
Avaliação Psicológica;
Avaliação de prontidão para alfabetização;
Avaliação Psicomotora;
Avaliação das características da personalidade;
Avaliação da estrutura e dinâmica da personalidade;
Entrevista devolutiva;
Observação de campo com visita escolar e domiciliar;
Atuação junto à comunidade;
Orientação Vocacional;
Desenvolvimento de projetos relativos ao trabalho;
Orientação e acompanhamento;
Realização de pesquisas;

Planejamento psicopedagógico;
Orientação psicopedagógico;
Problemas de aprendizagem individual;
Psicoterapia individual, casal, grupo, familiar;
Ludoterapia individual;
Realização de pesquisa;
Assessorias a instituições escolares;
Quem é responsável em orientar e supervisionar o
estagiário?
Conta com orientação (sem exceção) do professor (a) responsável
pela disciplina e pelo (a) responsável técnico da SEAPSI casa da
cidadania.
Qual a metodologia de avaliação?
A avaliação de estágio supervisionado constitui atividade pedagógica
de acompanhamento e julgamento dos estagiários em relação à
aprendizagem e ético: prática será diária, individual, e serão
observados e considerados os seguintes itens:
O estagiário será avaliado diariamente ao longo do período do
estágio em cada área, através de participação nas atividades
desenvolvidas,
participação
na
gerência
dos
serviços,
assiduidade, criatividade, iniciativa, relatórios, participação,
conduta;
O estagiário receberá o resultado final do estágio ao final do
período, sendo-lhes atribuído APTO (Suficiente) para o
acadêmico-estagiário que tiver condições de aprovação no
período em questão e INAPTO (Insuficiente) quando não tiver
condições de passar ao período adiante, mediante justificativa
do orientador, além da nota exigida pela UNIVERSIDADE;

O processo de avaliação do estágio Supervisionado será
realizado de forma continuada, concretizado em três notas
(média), obtido através dos seguintes instrumentos:
Nota 1 - Referente ao estudo de caso (clínico): considerando
ser uma oportunidade de reflexões e críticas, será avaliada a
participação do estagiário ao longo do processo, o grau em
que foram atingidos os objetivos propostos, a interação teoriaprática e o desempenho das atividades propostas e realizados
no plantão e orientação com o professor.
Nota 2 - Para o seu desempenho provas/trabalhos: A avaliação
do Estágio Supervisionado ocorrerá ao longo do estágio, a
partir da apresentação e discussão das atividades solicitadas
pelo orientador (relatórios, provas, trabalhos e apresentação
de casos clínicos) e a análise dos relatos entregues pelo aluno
ao orientador de Estágios, sequencialmente ao longo do
semestre.
Nota 3 - Análise de entrega do relatório final e CD: interação e
compromisso, serão computadas as avaliações de trabalhos
realizados (estudos de caso), serão avaliados sob o ponto de
vista de frequência nas orientações e plantões do estágio, os
formulários devem estar devidamente preenchidos (toda
documentação SEAPSI e a entrega do relatório e do CD.
Obs.: serão retidas as notas enquanto o acadêmico não entregar
TODOS os documentos exigidos pela SEAPSI.
Será considerado aprovado o acadêmico que obtiver a media
6,0 (seis) exigida pela UNIVERSIDADE e frequência igual ou
superior ao total da carga horária exigida do Estágio
Supervisionado plantão e orientação, ainda atingir o total
estabelecido de atendimentos em conformidade, além da
entrega de documentos.

A cada Estágio Supervisionado Obrigatório o acadêmico deverá
apresentar um estudo de caso ao longo do semestre, e será
avaliado quanto à criatividade, conhecimento da patologia,
desenvoltura na apresentação do caso ao orientador;
Estas disposições obedecem às Normas da UNIVERSIDADE,
onde estão determinados os critérios gerais de avaliação e as
Normas de Estágio Supervisionado Obrigatório;
E obedecendo as leis, o estagiário guardará SIGILO
PROFISSIONAL
POR
DEVER
ÉTICO,
evitando
situações
desagradáveis por descuido de postura e ética, caso não
envolto passível reprovação no estágio;
O acadêmico que não entregar TODOS os documentos exigidos
até a data estipulada pelo orientador será REPROVADO (A);
O aluno reprovado no estágio deverá refazê-lo de forma
integral, tanto no cumprimento da carga horária, atendimentos
e quanto da parte documental.

Estágio Específico Supervisionado 3 - Psicologia Institucional I
Estágio Específico Supervisionado 4 - Psicologia Institucional II
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- 9ª fase - Estágio Específico Supervisionado 3 - Psicologia
Institucional I:
Os acadêmicos que estiverem realizando o estágio institucional
devem perfazer o total de no mínimo 110 horas da carga horária,
conforme a grade curricular vigente. Sendo que 66 horas em campo
na UCE, podendo realizar até 06 horas semanais e 44 horas
aulas/teóricas contadas com orientação grupal ou individual e
atividades estabelecidas pelo professor (a) responsável da disciplina.

- 10ª fase - Estágio Específico Supervisionado 4 - Psicologia
Institucional II
Os acadêmicos que estiverem realizando o estágio institucional
devem perfazer o total de no mínimo 110 horas da carga horária,
conforme a grade curricular vigente. Sendo que 66 horas em campo
na UCE, podendo realizar até 06 horas semanais e 44 horas
aulas/teóricas contadas com orientação grupal ou individual e
atividades estabelecidas pelo professor (a) responsável da disciplina.
Quais as possíveis áreas de atuação do estágio?
Complementar a formação do profissional psicólogo nas diversas
linhas teóricas que abrangem o saber psicológico e nos variados
campos de inserção desta atividade, a saber:
a)Psicologia Organizacional;
b)Planejamento, Orientação e acompanhamento e Desenvolvimento
de projetos relativosàs instituições;

c)Psicologia Jurídica;
d)Psicologia Social Comunitária;
e)Psicologia Educacional;
f)Psicologia e Esporte;
g)Psicologia da Saúde;
h)Psicologia do trânsito;
i)E outros campos de atuação que porventura possam se tornar
relevantes para a prática do psicólogo, e de acordo com possíveis
demandas da comunidade.
Quem é o responsável em orientar e supervisionar o aluno?
Conta com orientação (sem exceção) do professor (a) responsável
pela disciplina.
Qual a metodologia de avaliação?
A avaliação de estágio supervisionado constitui atividade pedagógica
de acompanhamento e julgamento dos estagiários em relação à
aprendizagem e ético: prática diária, individual, e serão observados e
considerados os seguintes itens:
O estagiário será avaliado diariamente ao longo do período do
estágio em cada área, através de participação nas atividades
desenvolvidas,
participação
na
gerência
dos
serviços,
assiduidade, criatividade, iniciativa, relatórios, participação,
conduta;
O estagiário receberá o resultado final do estágio ao final do
período, quando não tiver condições de passar ao período
adiante, mediante justificativa do orientador, além da nota
exigida pela UNIVERSIDADE;
O processo de avaliação do estágio Supervisionado será
realizado de forma continuada, concretizado em três notas
(média), obtido através dos seguintes instrumentos:

Nota 1 - Referente estágio na instituição: considerando ser
uma oportunidade de reflexões e críticas, será avaliada a
participação do estagiário ao longo do processo, presença,
projeto institucional e participação ao grau em que foram
atingidos os objetivos propostos na UCE, a interação teoriaprática e o desempenho das atividades propostas e realizadas
na orientação com o professor.
Nota 2 - Para o seu desempenho provas/trabalhos: A avaliação
do Estágio Supervisionado ocorrerá ao longo do estágio, a
partir da apresentação e discussão das atividades solicitadas
pelo orientador (relatórios diários, provas, trabalhos e
apresentação de casos) e a análise dos relatos entregues pelo
aluno ao orientador de Estágio, sequencialmente ao longo do
semestre;
Nota 3 - Análise de entrega do relatório final: interação e
compromisso, serão computadas as avaliações de trabalhos
realizados, serão avaliados sob o ponto de vista de frequência
nas orientações, os formulários devem estar devidamente
preenchidos, correções do relatório, devolutiva para UCE,
feedback institucional e a entrega do relatório;
Será considerado aprovado o acadêmico que obtiver a media
6,0 (seis) exigida pela UNIVERSIDADE e frequência igual ou
superior ao total da carga horária exigida do Estágio
Supervisionado e orientação, além da entrega de documentos;
Estas disposições obedecem às Normas da UNIVERSIDADE,
onde estão determinados os critérios gerais de avaliação e as
Normas de Estágio Supervisionado Obrigatório;
E obedecendo as leis, o estagiário guardará SIGILO
PROFISSIONAL
POR
DEVER
ÉTICO,
evitando
situações
desagradáveis por descuido de postura e ética, caso não
envolto passível reprovação no Estágio;

O acadêmico que não entregar todos os documentos, ser
omisso quanto à realização de estágio e não ter executado de
forma integral a carga horária exigidos até a data estipulada
pelo orientador, conforme cronograma do semestre será
reprovado (a).

