
 

 

Edital de Seleção Para Estágio Básico 10º PERÍODO 2022/01 (Curso de Psicologia/ 

FUPAC-CL) 

Esse edital apresenta a descrição e regras gerais dos estágios específico IIA e IIB 

2022/01. Atenção para as regras abaixo. 

Período de inscrição: 25/02/2022 a 03/03/2022 através do Link 

https://forms.gle/veforckhg2KmfYR99  

Com base no calendário acadêmico, o aluno deve cumprir em torno de 6 horas de campo de 

estágio semanal.  

● O aluno deve cumprir 2 horas/aulas por semana de orientação de estágio; 

● A carga horária de campo somada a orientação deve contabilizar 120 horas; 

● O supervisor de campo irá construir com o aluno um cronograma de atividades práticas 

e teóricas que contabilize a carga horária total de campo; 

● A frequência e participação no estágio é responsabilidade do aluno, sendo um critério de 

avaliação ao final do estágio; 

● O processo de avaliação do estágio consiste na entrega de relatório final, e fichas de 

avaliação do supervisor de campo e orientador. A frequência também é avaliada. 

Ao final o aluno recebe o resultado de APTO ou não APTO no estágio; 

● O aluno com mais de 3 faltas, seja na supervisão de campo ou orientação, está 

automaticamente desligado do estágio. As faltas nas orientações, desde que justificadas 

junto ao orientador, dentro do limite aceito, devem ser compensadas em campo; 

● As vagas disponíveis serão divulgadas pela coordenação de estágio e o aluno será 

selecionado mediante rendimento acadêmico; 

● As vagas serão divulgadas respeitando os períodos de estágio as quais elas se adequam. 

A prática de estágio será viabilizada caso exista a inscrição de pelo menos 60% de alunos 

na proposta indicada; 

● O aluno ao se inscrever na vaga de estágio para participar da seleção será informado sobre 

a proposta geral de estágio, os dias da semana e horário para seu cumprimento, sendo 

necessário a adequação do aluno ao previsto; 

● Ao iniciar o estágio o aluno deve assinar um termo de compromisso livre e esclarecido 

o qual prevê suas responsabilidades enquanto estagiários no que concerne a postura ética, 

sigilo, pontualidade, para a participação no estágio. 

● As regras aqui apresentadas foram aprovadas pelo colegiado do curso e Núcleo Docente 

Estruturante. 

DESTACA-SE QUE O ESTAGIÁRIO QUE PARTICIPAR DA SELEÇÃO DEVE ASSUMIR OS SEGUINTES COMPROMISSOS, ALÉM DOS 

ELENCADOS ACIMA:  

● Zelar pelo cumprimento do “Regulamento de Estágio Supervisionado do curso de Psicologia” da FUPAC – CL; 

● Assinatura do Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE);  

● Cumprir com os horários estabelecidos no programa de estágio, bem como atuar responsivamente junto aos 

sujeitos que participarão do processo; 

● Entregar o relatório final ao supervisor de campo; 

● Realizar integralmente as atividades previstas no estágio ; 

● Estar, no momento das supervisões, planejamento e realização dos encontros virtuais, em um ambiente 

silencioso, e reservado, que garanta aos sujeitos participantes do estágio sigilo nas informações prestadas e que 

não acarrete quaisquer riscos e desconforto aos mesmos; 

 

https://forms.gle/veforckhg2KmfYR99


 

DESCRIÇÃO DAS VAGAS OFERTADAS 

 

 
Modalidade 

do Estágio 
Área do Estágio 

Descrição da 

Proposta 

Dias e Horários de 

Supervisão/Atividade 

de Campo 

Supervisor 
N° de 

Vagas 

01 Presencial 

Escuta na clínica 

analítica: 

intervenção 

breve 

O estágio consiste 

em uma escuta 

breve com base 

na teoria 

Analítica de Carl 

Gustav Jung. No 

primeiro 

momento os 

estagiários 

estudarão a teoria 

para 

posteriormente 

realizar a escuta. 

Durante a escuta, 

ainda haverá 

estudo da teoria, 

mas as 

orientações serão 

focadas no relato 

de caso. Serão 

realizados dez 

sessões de escuta 

para cada 

paciente, sendo 

que cada 

estagiário 

atenderá dois, 

todos eles 

adultos. 

Segunda/Terça-feira: 

17:00-18:40 

OBS: o horário poderá 

ser alterado se for de 

consenso de todos 

Arielle 

Martins 
06 

02 Presencial 

Psicologia 

Clínica – 

Abordagem 

Psicanalítica 

Estágio presencial 

de atendimento 

de atendimento 

clínico individual 

de orientação 

psicanalítica.  

A combinar a partir da 

disponibilidade dos 

alunos e pacientes 

(para os atendimentos) 

e alunos e professor 

(para a orientação). 

Gregório 

Miranda 
06 

 



 

 

 

03 Presencial 
Estágio em 

Ênfase B 
A Definir A Definir 

Philipe 

Sucasas 
06 

04 Presencial 

Estágio 

Supervisionado 

Específico: 

Psicoterapia 

Fenomenológico-

Existencial 

Atuar diretamente 

com sujeitos em 

atendimento 

clínico individual, 

a partir de uma 

perspectiva 

fenomenológica-

existencial, 

ofertando uma 

escuta ativa às 

demandas 

apresentadas. Os 

atendimentos 

serão ofertados à 

todas as pessoas 

maiores de 

18anos de idade.  

Dias e horários do 

estágio: 

À definir 

Nathalia 

Dutra 
06 

05 Presencial 

EMMAP - Polo 

Vista Alegre [A] 

(Lafaeite) 

Observação e 

participação nas 

ações de apoio à 

ESF tais como 

capacitações, 

educação em 

saúde, realização 

de salas de 

espera, reuniões 

com equipe 

multidisciplinar 

para construção 

de intervenções 

coletivas; 

Acompanhamento 

do Programa de 

Combate ao 

Tabagismo – 

PNCT 

Dias e Horários a 

Combinar 

Marília 

Alves 

Rodrigues 

02 

 



 

PROJETO DE ESTÁGIO REMOTO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

ÁREA DO ESTÁGIO: Escuta na clínica analítica: intervenção breve   

Professor Responsável: Arielle Gomes Martins 

Público-alvo: Comunidade de Conselheiro Lafaiete (Adultos)  

Períodos a que se destina Ano Semestre 

9° 2022 1º 

Datas/horários e Carga Horária Semestral 

Datas:  

14 de fevereiro até 30 de julho 

Carga horária semanal de campo:   

8 horas  

Carga horária de campo:  

90 

Dias e horários do estágio: 

Segunda/Terça-feira: 17:00-18:40 

OBS: o horário poderá ser alterado se for 

de consenso de todos   

 

Descrição do Estágio 

O estágio consiste em uma escuta breve com base na teoria Analítica de Carl Gustav Jung. 

No primeiro momento os estagiários estudarão a teoria para posteriormente realizar a 

escuta. Durante a escuta, ainda haverá estudo da teoria, mas as orientações serão focadas 

no relato de caso. Serão realizados dez sessões de escuta para cada paciente, sendo que 

cada estagiário atenderá dois, todos eles adultos.  

Objetivos do estágio 

 Objetivo geral:  

 Desenvolver os alunos para uma escuta qualificada  

 Objetivos específicos: 

 Realizar estudo da teoria Analítica e desenvolver uma visão crítica sobre a mesma.  

 Possibilitar que os alunos aprenda o manejo na clínica. 

 Contribuir para uma condução ética na clínica. 

Regras Gerais do Estágio 



 Os estagiários devem assinar um termo de Consentimento para participar das 

atividades, assim como as pessoas que serão assistidas na escuta. 

 Deverão cumprir a carga horária de 8 horas semanais, sendo duas destas horas 

reunião de orientação. 

 Os estagiários que tiverem mais de três faltas serão automaticamente desligados 

do estágio.  

 Os estagiários deverão realizar fichamentos dos textos estudados.  

 A supervisora exigirá a realização de atividades que contabilizar as horas 

obrigatórias.  

Etapas que compreendem o estágio 

No primeiro mês do estágio ocorrerão leituras de textos e discussão dos mesmos. Em um 
segundo momento, ocorrerá a escuta (campo), leitura de texto e supervisão. Já ao final, a 
entrega do relatório.  

Estratégias de ensino/aprendizagem 

Reuniões semanais, discussões de textos, supervisão do material produzindo, observação 

das intervenções e feedbacks. 

Recursos Didáticos 

Leitura de textos, livros, cartilhas, debates, reuniões pelo meet. 

Avaliação da Aprendizagem 

Os estagiários serão avaliados pela participação, relato dos casos, fichamentos que 

valerão horas de estágio. 

Ao final a orientadora preencherá uma ficha avaliando o desempenho do estagiário 

(participação, dedicação, pontualidade, ética etc.) 

Bibliografia de Referência 

Martins, Liliane. Psicoterapia Breve: uma abordagem Junguiana (apostila)  

Silveira, da Nise. Jung: Vida e Obra/ Nise Da Silveira-7ed. Rio de janeiro.  Paz e Terra, 

1981 

Silveira, da Nise. Jung: Vida e Obra/ Nise Da Silveira-7ed. Rio de janeiro. Paz e Terra,1981 

Jung, C. G. (2011) Sobre o método da interpretação dos sonhos. In: Seminário sobre 

sonhos de crianças 

Jung, C. G. (1998) Questões básicas da psicoterapia. In: A prática da psicoterapia (Obras 

Completas, Volume XVI) 

Jung, C. G. (1998) Princípios básicos da psicoterapia. In: A prática da psicoterapia (Obras 

Completas, Volume XVI) e  

Jung, C. G. (1998) Os objetivos da psicoterapia. In: A prática da psicoterapia (Obras 

Completas, Volume XVI) 



 

 

 

Descrição detalhadas das etapas que compreendem o percurso do estágio. 

Encontros Tema/Proposta Descrição da 

proposta e ações 

para efetivação 

Objetivos a cumprir Recursos Utilizados 

1° Encontro geral  Explicar regras do 

estágio do nono 

período e 

apresentação dos 

orientadores de 

cada estágio e do 

supervisor geral 

Tirar dúvidas acerca 

das regras  

Apresentação de 

slides e discussão 

sobre o estágio com 

todos envolvidos  

2° Regras do estágio 

específico e 

organização do 

mesmo 

Apresentar o 

estágio, objetivos, 

leitura de textos. E 

apresentação 

teórica de quem é 

Jung.  

Apresentar os 

textos que devem 

ser lidos.  

Apresenta o estágio e 

iniciar o estudo da 

teoria. 

Bate papo sobre o 

estágio  

 

Jung, C. G. (1998) Os fundamento da Psicologia Analítica (Quarta e quinta conferência)  

 Jung, C. G. (1998) Os fundamento da Psicologia Analítica (Primeira e Segunda 

Conferência) 

Jung, C. G. (1998) O problema da psicoterapia moderna. In: A prática da psicoterapia (Obras 

Completas, Volume XVI 

Jung, C. G. (1991) II, Parte II – III A técnica de diferenciação entre o eu e as figuras do 

inconsciente (Obras Completas, Vol. 7/2) 

Jung, C. G. (1991) II, Parte II – II Anima e Animus (Obras Completas, Vol. 7/2) 

Jung, C. G. (1991) II, Parte II – I A função do inconsciente (Obras Completas, Vol. 7/2) 

Jung, C. G. (1986) III – A influência do complexo de tonalidade afetiva. In: Psicogênese das 

doenças mentais (Obras Completas, Volume III) 



3° Apresentação da vida 

e obra de Jung  

 

Discussão de texto  Proporcionar uma 

discussão acerca do 

material  

Reunião presencial 

 

4° Os fundamento da 

Psicologia Analítica  

 

Discussão de texto  

 

Proporcionar uma 

discussão acerca do 

material.  

Reunião presencial 

 

5° Os fundamento da 

Psicologia Analítica  

 

Discussão de texto 

e seleção para 

atendimento 

 

Proporcionar uma 

discussão acerca do 

material e busca de 

pacientes 

Reunião presencial 

Projeção do texto. 

6° Psicoterapia Breve: 

uma abordagem 

Junguiana  

Discussão de 

texto, seleção para 

atendimento e 

preparação para o 

primeiro 

atendimento  

 

Proporcionar uma 

discussão acerca do 

material. Preparação 

para entrada no 

campo 

Reunião presencial 

 

7° Princípios básicos da 

psicoterapia 

Discussão de texto 

e supervisão de 

atendimentos  

 

Proporcionar uma 

discussão acerca do 

material e 

supervisionar os casos 

atendidos  

Reunião presencial 

 

8° Sobre o método da 

interpretação dos 

sonhos. 

Discussão de texto 

e supervisão de 

atendimentos 

Proporcionar uma 

discussão acerca do 

material e 

supervisionar os casos 

atendidos 

Reunião presencial 

 

9° Questões básicas da 

psicoterapia 

O problema da 

psicoterapia 

moderna. 

Discussão de texto 

e supervisão de 

atendimentos 

Proporcionar uma 

discussão acerca do 

material e 

supervisionar os casos 

atendidos 

Reunião presencial 

 

10° A influência do 

complexo de 

tonalidade afetiva 

 Discussão de 

texto e supervisão 

de atendimentos 

Proporcionar uma 

discussão acerca do 

material e 

supervisionar os casos 

atendidos 

Reunião presencial 

 



11° A função do 

inconsciente 

Discussão de texto 

e supervisão de 

atendimentos 

Proporcionar uma 

discussão acerca do 

material e 

supervisionar os casos 

atendidos 

Reunião presencial 

12° Anima e Animus  Discussão de texto 

e supervisão de 

atendimentos 

Proporcionar uma 

discussão acerca do 

material e 

supervisionar os casos 

atendidos 

Reunião presencial 

13° A técnica de 

diferenciação entre o 

eu e as figuras do 

inconsciente 

Discussão de texto 

e supervisão de 

atendimentos 

Proporcionar uma 

discussão acerca do 

material e 

supervisionar os casos 

atendidos 

Reunião presencial 

14° Supervisão e 

orientação do 

relatório 

Supervisão e 

orientação da 

escrita dos 

relatórios  

Contribuir na 

construção dos 

relatórios finais e 

supervisionar os casos 

atendidos 

Reunião presencial 

15° Supervisão e 

orientação do 

relatório 

Supervisão e 

orientação da 

escrita dos 

relatórios 

Contribuir na 

construção dos 

relatórios finais e 

supervisionar os casos 

atendidos 

Reunião presencial 

16° Fechamento- 

supervisão  

 

Fechamento dos 

casos clínicos, 

supervisão 

Possibilitar uma 

avaliação de como 

foram os 

atendimentos 

Reunião presencial 

17° Entrega do relatório  

 

Entrega do 

relatório e 

fechamento do 

estágio e um café 

online. 

Elaboração de como 

foi o estágio como um 

todo. 

Reunião presencial 



 



ANEXO III – Planejamentos/Propostas de Estágios Remotos

PROJETO DE ESTÁGIO CURSO DE PSICOLOGIA

FAVOR INDICAR MODALIDADE DE ESTÁGIO:

(X) PRESENCIAL

ÁREA DO ESTÁGIO: Psicologia Clínica

Professor Responsável: Gregório Ribeiro de Miranda 

Público - alvo: Pacientes inscritos na fila de espera da clínica-escola

Períodos a que se destina Ano Semestre

10º 2022 1º

Datas/horários e Carga Horária Semestral

A combinar a partir da disponibilidade dos alunos  e pacientes (para os atendimentos) e 

alunos e professor (para a orientação).

Descrição do Estágio

Estágio  presencial  de  atendimento  de  atendimento  clínico  individual  de  orientação

psicanalítica.   

É prerrequisito o interesse em psicanálise e psicologia clínica, bem como no necessário

aprofundamento teórico para a prática profissional. 

e intervenção em grupo fundamentado na perspectiva dos grupos operativos de Pichon-

Rivière. É prerrequisito o interesse em psicologia clínica e na clínica ampliada, bem como

no necessário aprofundamento teórico para a prática profissional. É desejável o interesse

em psicanálise e em psicologia social, vertentes que permeiam a obra do autor.

Regras Gerais do Estágio

• Frequência constante nas orientações;

• Pontualidade e profissionalismo nos atendimentos clínicos;

• Leitura e discussão dos textos indicados nas orientações;

• Participação ativa nas orientações e discussões de caso.

Etapas que compreendem o estágio

A orientação do estágio será dividida em dois eixos:



• Estudo teórico da técnica e teoria psicanalítica;

• Orientação prática dos casos atendidos pelos alunos, pelo professor orientador 

do estágio.

Estratégias de ensino/aprendizagem

• Grupo de estudos de textos técnicos e teóricos;

• Orientação clínica em grupo.

Recursos Didáticos

• Rodas de conversa;

• Indicação de literatura geral sobre a clínica em psicanálise.

• Leitura de textos específicos indicados a partir dos dilemas técnicos e éticos 

enfrentados nos atendimentos.

Avaliação da Aprendizagem

• Diários de campo;

• Participação ativa nas discussões dos textos;

• Participação ativa nas discussões de caso.

Bibliografia de Referência

MEZAN, Renato. Freud: a trama dos conceitos. In: Freud: a trama dos conceitos. 2003. 

FREUD, Sigmund. Fundamentos da clínica psicanalítica. Autêntica, 2017.

FIGUEIREDO, L. C. A mente do analista. São Paulo: Escuta, 2021.

Descrição detalhadas das etapas que compreendem o percurso do estágio.

Encontros Tema/Proposta Descrição da

proposta e ações

para efetivação

Objetivos a cumprir Recursos Utilizados

1 a 3 Preparação  técnica  e

teórica dos alunos

Leitura e discussão de

textos. Reflexão sobre

experiências  clínicas

anteriores.

Preparação  técnica  e

teórica dos alunos

Leitura e discussão

4 a 12 Atendimentos na 

clínica-escola

Realização dos 

atendimentos. 

Continuação do 

aprofundamento 

técnico e teórico.

Realização dos 

atendimentos

Atendimentos, leitura e 

discussão



13 a 15 Fechamento e avaliação

do estágio

Reflexão sobre os 

atendimentos 

realizados, sobre o 

processo de 

orientação e a 

experiência clínica.

Fechamento e 

avaliação do estágio

Discussão em roda de 

conversa, finalização 

dos atendimentos





PROJETO DE ESTÁGIO REMOTO CURSO DE PSICOLOGIA 

 

ÁREA DO ESTÁGIO: Clínica – Ênfase A : 

Estágio Supervisionado Específico: Psicoterapia Fenomenológico-Existencial 

Professor Responsável: Nathália dos Santos Dutra 

Público -alvo: Comunidade regional   Vagas: 6 alunos 

Períodos a que se destina Ano Semestre 

10° 2022 1º 

Datas/horários e Carga Horária Semestral 

Datas: 14.2.22 à 04.07.22 Carga horária semanal de campo: 8 horas 

Carga horária de campo: 120 Dias e horários do estágio:  

 À definir 

Descrição do Estágio 

Os discentes do curso de psicologia que participarão desse estágio irão atuar diretamente 

com sujeitos em atendimento clínico individual, a partir de uma perspectiva 

fenomenológica-existencial, ofertando uma escuta ativa às demandas apresentadas. Os 

atendimentos serão ofertados à todas as pessoas maiores de 18anos de idade. A realização 

do estágio inclui, enquanto atividade dos discentes do curso de psicologia, os processos de 

recrutamento e seleção dos voluntários, preparação, intervenção e análise dos encontros, 

bem como produção de material teórico para divulgação científica.  

Objetivos do estágio 

 Ofertar aos estudantes de psicologia campo prático que permita desenvolver 

habilidades e competências para o manejo clínico individual; 

 Aprofundar o conhecimento da abordagem Fenomenológico-Existencial; 

 Possibilitar o exercício de uma escuta e intervenção clínica a partir da compreensão da 

relação entre terapeuta e cliente como um encontro existencial; 

 Propiciar ao aluno a reflexão e revisão dos conceitos teóricos adquiridos ao longo do 

curso de Psicologia 

 Desenvolver a habilidade de vincular a prática-profissional ao exercício da pesquisa; 

 Apreender os passos e métodos para preparação e divulgação de material científico. 

Regras Gerais do Estágio 

 Zelar pelo cumprimento do “Regulamento de Estágio Supervisionado do curso de 

Psicologia” da FUPAC – CL. 

 Assinatura do Termos de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)  

 Cumprir com os horários estabelecidos no programa de estágio, bem como atuar 



responsivamente junto aos sujeitos que participarão do processo. 

 Entregar o relatório final ao supervisor de campo 

 Realizar integralmente as atividades previstas no estágio  

 Garantir que possui internet de qualidade que permita o acesso as plataformas 

digitais utilizadas durante o estágio, principalmente Blackboard Collaborate Ultra 

e Google Meet. 

 Ter telefone que permita fazer ligações para os sujeitos vinculados ao estágio, caso 

necessário 

 Estar, no momento das supervisões, planejamento e realização dos encontros 

virtuais, em um ambiente silencioso, e reservado, que garanta aos sujeitos 

participantes do estágio sigilo nas informações prestadas e que não acarrete 

quaisquer riscos e desconforto aos mesmos. 

 Permanecer com a câmera ligada ao longo das supervisões e sessões grupais.   

 

Etapas que compreendem o estágio 

 Preparação teórico-metodológica; 

 Captação dos voluntários e apresentação dos TCLE; 

 Organização/preparação dos atendimentos individuais;  

 Preparação dos encontros e apresentação da proposta ao supervisor; 

 Organização e transcrição dos atendimentos e/ou materiais produzidos ao longo do 

processo; 

 Preparação do artigo para divulgação científica da experiência de estágio.  

 Entrega de relatório final. 

 

Estratégias de ensino/aprendizagem 

 Conhecimento teórico e prático de psicoterapia na Abordagem Existencial-

Fenomenológica. Supervisão em atendimento psicoterápico de adultos e idosos. 

Estudo de temas da abordagem a partir dos atendimentos. Aprofundamento teórico 

e prático 
Recursos Didáticos 

 Textos e artigos científicos 

 Plataformas digitais 

Avaliação da Aprendizagem 

 Diário de campo / transcrição dos atendimentos 

 Fichamentos de textos relacionados à fenomenologia existencial 

 Entrega de relatório final. 

 

Bibliografia de Referência 



 

Descrição detalhadas das etapas que compreendem o percurso do estágio. 

 

Encontros Tema/Proposta Descrição da 

proposta e ações 

para efetivação 

Objetivos a cumprir Recursos Utilizados 

1 Diretrizes e 

Organização do 

trabalho 

Definir com os 

alunos o 

planejamento do 

estágio: - Indicação 

do material de 

Organizar e planejar 

o trabalho  
Plataforma digital 

para os encontros; 

formulário google, 

redes sociais.  

ERTHAL, Tereza Cristina Saldanha. Treinamento em psicoterapia vivencial. Petrópolis: 

Vozes, 1995. 

FRANKL, Viktor E. Psicoterapia e sentido da vida: fundamentos da logoterapia e análise 

existencial. 2ª ed. São Paulo: Quadrante, 1986.  

MAY, Rollo. O homem à procura de si mesmo. 30ª ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2004.  

ROGERS, Carl R. Tornar-se pessoa. 5ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

FEIJOO, A. M. L. C. A escuta e a fala em psicoterapia: uma proposta fenomenológico-

existencial. São Paulo: Vetor, 2000. 

FEIJOO, A. M. L. C. Confissão e cura pela revelação da verdade escondida: é o objetivo 

da clínica psicológica? Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological 

Studies. 2014, XX (Julho -Dezembro). Disponível em: 

<http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=357733921010> ISSN 1809-6867 

FEIJOO, A. M. L. C. A clínica psicológica infantil em uma perspectiva existencial. 

Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies. 2011, XVII 

(Dezembro). Disponível em: 

<http://redalyc.org/articulo.oa?id=357735515009> ISSN 1809-6867 

FEIJOO, A. M. L. C. et al. Prática da psicoterapia. Organizador: Valdemar A. Angerami-

Camon. São Paulo: Pioneira, 1999 
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estudo; 

- Divisão das 

tarefas: - construção 

do formulário de 

inscrição e 

divulgação nas redes 

sociais e outros 

contatos de acesso 

ao público. 

 

Artigos para estudo. 

2 Formação teórica 

para a prática e 

preparação dos 

atendimentos 

- Debate teórico 

sobre o material 

estudado. 

- Preparação teórico 

- prática 

Preparação teórica e 

planejamento. 

Plataforma Digital. 

Artigos para estudo. 

3 Formação teórica e 

seleção dos sujeitos. 

- Debate teórico 

sobre o material 

estudado. 

- Preparação teórico 

- prática 

Preparação teórica e 

planejamento. 

Plataforma Digital. 

Artigos para estudo. 

4 Formação teórico- 

prática 

Seleção dos sujeitos 

via análise dos 

formulários de 

inscrições. 

Debate teórico sobre 

o material estudado. 

Preparação teórico - 

prática 

Escrever sobre o 

perfil dos sujeitos 

acessados. 

Preparação para 

realização das 

anamneses via 

contato telefônico. 

Como abordar. 

 

- Selecionar os 

sujeitos e preparar 

para primeiro 

contato (verificar 

horários possíveis 

para agendamento 

das sessões 

seguintes) 

Plataforma Digital e 

artigos para estudo. 

5 Formação teórica e 

prática 

Relato sobre o 

primeiro contato e 

Relatar sobre 

contato, preparar 

Plataforma Digital 



sobre o perfil dos 

sujeitos voluntários. 

Debate teórico sobre 

o material estudado. 

Preparação teórico - 

prática 

- Preparação para o 

primeiro encontro. 

- Convite aos 

sujeitos com horário 

e dia definido para 

o atendimento. 

primeiro encontro. 

Contato com sujeitos 

para agendamento 

da sessões – iniciar 

na semana do dia 

29.03 

6 Primeiro atendimento 

com os sujeitos / 

preparação teórica 

para os atendimentos 

individuais – 

Atendimento 01 

Preparação / estudo 

/ discussão de 

textos 

Preparação teórico – 

prática / Relatar o 

encontro e preparar 

o próximo 

Plataforma Digital 

7 Formação teórico- 

prática - Atendimento 

2 

Relato sobre o 

primeiro encontro e 

preparação para o 

próximo, dentro da 

realidade de cada 

um. 

Relatar o encontro e 

preparar o próximo 

Plataforma Digital 

8 Formação teórico- 

prática - Atendimento 

3 

Relato sobre o 

encontro anterior e 

preparação para o 

próximo, dentro da 

realidade de cada 

um. 

Relatar o encontro e 

preparar o próximo 

Plataforma Digital 

9 Atendimento 4 Relato sobre o 

encontro anterior e 

preparação para o 

próximo, dentro da 

realidade de cada 

um. 

Relato sobre o 

encontro anterior e 

preparação para o 

próximo, dentro da 

realidade de cada 

grupo. 

 

10 Formação teórico- 

prática - Atendimento 

5 

Relato sobre o 

encontro anterior e 

preparação para o 

próximo, dentro da 

Relatar o encontro e 

preparar o próximo 

Plataforma Digital 



realidade de cada 

um. 

11 Formação teórico- 

prática - Atendimento 

6 

Relato sobre o 

encontro anterior. 

Relatar o encontro. Plataforma Digital 

12 Formação teórico- 

prática - Atendimento 

7 

Relato sobre o 

encontro anterior. 

Relatar o encontro. Plataforma Digital 

13 Formação teórico- 

prática - Atendimento 

8 

Relato sobre o 

encontro anterior. 

Relatar o encontro. Plataforma Digital 

14 Formação teórico- 

prática - Atendimento 

9 

Relato sobre o 

encontro anterior. 

Relatar o encontro. Plataforma Digital 

15 Formação teórico- 

prática - Atendimento 

10 

Relato sobre o 

encontro anterior. 

Relatar o encontro. Plataforma Digital 

16 Formação teórico- 

prática - Atendimento 

11 

Relato sobre o 

encontro anterior. 

Relatar o encontro. Plataforma Digital 

17 Formação teórico- 

prática - Atendimento 

12 

Relato sobre o 

encontro anterior. 

Análise sobre os 

registros dos 

encontros 

realizados. 

 

Relatar o encontro. 

Analisar registros e 

escrever sobre a 

experiência do 

estágio e caso 

envolvido.  

Plataforma Digital 

18 Formação teórico- 

prática 

Análise sobre os 

registros dos 

encontros 

realizados. 

Correção da escrita 

do material final. 

 

Analisar registros e 

escrever sobre a 

experiência do 

estágio e caso 

envolvido. 

Plataforma Digital 



 


