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PROJETO: Serviço de Psicologia da Infância e da Adolescência 
EDITAL PARA SELEÇÃO DE ACADÊMICOS VOLUNTÁRIOS DO CURSO DE PSICOLOGIA 

EDITAL N. º 01/2017  

 

O Projeto “SERVIÇO DE PSICOLOGIA DA INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA” da Universidade Federal de 
Pelotas, torna público que estão abertas inscrições para a seleção de ACADÊMICOS VOLUNTÁRIOS de 
acordo com a legislação federal vigente e os regramentos internos correspondentes da UFPEL. 
 

I -  Objetivo geral do projeto A 

Realizar atividades de avaliação psicológica e intervenções, com grupos e indivíduos, para a prevenção, 
promoção e a recuperação da saúde mental (transtornos internalizantes leves e moderados) de crianças em 
idade escolar, adolescentes (6 a 19 anos) e seus familiares/cuidadores.  

 

II -  Atividades acadêmicas a serem desenvolvidas no projeto B  C 

I. Práticas na organização do fluxo e gestão dos serviços de saúde e atendimentos 

II. Práticas de acolhimento e encaminhamento em saúde mental 

III. Práticas em avaliação psicológica em saúde 

IV. Práticas de intervenção (grupos e indivíduos) para a prevenção, promoção e recuperação em saúde 
mental 

  

III -  Período da inscrição 

De 02 a 13 de outubro de 2017. 

 

IV -  Local e horário: 

A inscrição deverá ser realizada com o preenchimento do formulário de inscrição online 
https://goo.gl/forms/PZkxLkyFSJlFEI5G3  
 

V -  Requisitos para inscrição: 

a) estar regularmente matriculado no Curso de Graduação em Psicologia da UFPel (a partir do 5º 
semestre).  

b) preencher o formulário de inscrição online, no prazo acima estabelecido: 

• Obrigatório anexar o histórico escolar atualizado (disponível para impressão em PDF no 
COBALTO > ALUNO > CONSULTA > HISTÓRICO) 

c) dispor de tempo disponível para dedicar às atividades relativas ao projeto (≥ 4 horas semanais) no 
turno da tarde e início da noite (entre às 14h e 20h) – preencher disponibilidade no formulário de inscrição 

online 

                                            

A Neste momento de implantação do projeto as atividades serão focadas ao atendimento de adolescentes/familiares. 
B Todas as atividades serão supervisionadas pela equipe do projeto: Tiago Munhoz e Vanessa Marques.  
C Breve descrição das atividades poderão ser encontradas no Anexo I, ao final deste Edital. 

https://goo.gl/forms/PZkxLkyFSJlFEI5G3
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VI -  Processo de seleção: 

A seleção das/os candidatas/os será feita por comissão formada por Tiago Munhoz e Vanessa Marques, 
constando das seguintes etapas: 

a) Preenchimento das informações no formulário de inscrição online 

b) Entrevista com a equipe coordenadora  

c) Disponibilidade de tempo efetiva 

d) Histórico escolar 

 

VII -   Período de vigência da participação no projeto: 

O período de vigência da participação no projeto será de um semestre, com possibilidade de renovação 
automática de acordo com a equipe coordenadora.  

 

VIII -  Divulgação do resultado:  

A divulgação da relação dos selecionados ocorrerá até o dia 23 de outubro por meio da divulgação da 
lista de selecionadas/os e suplentes no site/blog do curso de Psicologia. 

 

IX -  Outras informações: 

Entre em contato com a Coordenação do projeto através do e-mail tiago.munhoz@ufpel.edu.br sobre 
dúvidas em relação a inscrição ou participação no projeto.  

 

 

 

Prof.  Tiago Neuenfeld Munhoz 

Coordenador do Projeto “Serviço de Psicologia da Infância e da Adolescência” 

 

Coordenadores  

Tiago Neuenfeld Munhoz 

 Vanessa Marques 

  

 

 

  

mailto:tiago.munhoz@ufpel.edu.br
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ANEXO 1 - PROJETO: Serviço de Psicologia da Infância e da Adolescência 
 

RESUMO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS NO PROJETO 
 

I. Práticas na organização do fluxo e gestão dos atendimentos 

Esta ação terá como foco o planejamento, organização e gestão do fluxo de atendimentos. Seguirá 
o procedimento padrão de admissão (encaminhamentos ou demanda espontânea) do Serviço de Psicologia 
/ Clínica Escola da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pelotas.  

As/os acadêmicas/os selecionadas/os conduzirão atividades de apoio e suporte a equipe de 
Psicologia do local, realizando atividades relacionadas a organização, impressão, digitalização, digitação e 
demais procedimentos relacionados a organização do fluxo e gestão dos atendimentos.  

 

II. Práticas de acolhimento e encaminhamento em saúde mental 

Esta ação tem como foco a realização das primeiras entrevistas realizadas com os indivíduos e as 
famílias que procuram o Projeto. Neste momento será explicada a forma de funcionamento do Projeto e 
serão levantadas algumas informações importantes que servirão de base para as demais práticas realizadas.  

As/os acadêmicas/os selecionadas/os realizarão atividades de identificação da queixa principal, 
anamnese (incluindo fatores de risco e proteção do ambiente e cuidado familiar, da rede de atenção 
psicossocial acessível à família). Para a realização deste acolhimento serão utilizadas a técnicas de 
entrevista abertas e estruturadas com questionários e instrumentos padronizados.  

  

III. Práticas em avaliação psicológica em saúde 

Esta ação tem como foco principal a oferta da avaliação psicológica para a comunidade e, ao 
mesmo tempo, atividades práticas de ensino para os discentes do curso de Psicologia da UFPEL.  

As/os acadêmicas/os selecionadas/os realizarão atividades de avaliação psicológica, incluindo a 
avaliação da saúde mental, cognição e inteligência. Para a participação discente nestas atividades, será 
considerado pré-requisito estar aprovado ou cursando as disciplinas de “Técnicas de Avaliação Psicológicas 
1” (quinto semestre), “Técnicas de Avaliação Psicológicas 2” (sexto semestre) e “Avaliação 
Neuropsicológica” (sexto semestre).  Será dada prioridade à participação no projeto para discentes que 
também tenham sido aprovados ou estejam cursando a disciplina de “Psicodiagnóstico” (sétimo semestre). 
A prática de avaliação deverá ser realizada seguindo o procedimento padrão (Ficha de Entrevista inicial) e a 
utilização instrumentos padronizados.  

 

IV. Práticas de intervenção para a prevenção, promoção e recuperação em saúde mental 

As práticas de intervenção (prevenção, promoção e recuperação) serão realizadas com grupos e 
indivíduos de acordo com a demanda do Serviço.  

As/os acadêmicas/os selecionadas/os realizarão atividades de recuperação da saúde mental 
(atendimento psicológico). Serão priorizadas/os as/os discentes que tenham cursado disciplinas 
elementares (como Técnicas de Avaliação Psicológica I e II e Teorias e Técnicas Psicoterápicas I, II e III). Para 
as atividades de prevenção e promoção da saúde mental (grupos para desenvolvimento da empatia, 
regulação emocional, etc.) poderão ser acadêmicos que ainda não tenham cursado as disciplinas acima 
mencionadas, desde que tenham disponibilidade e interesse para realização de um treinamento específico 
antes da realização destas atividades, com comprovada habilidade para a realização das mesmas.  


