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EDITAL - Estágios Básicos II e IV 
Curso de Psicologia 

 

O coordenador de estágios e o corpo docente do curso de Psicologia da Universidade Federal de Pelotas, torna público 
que estão abertas inscrições para seleção dos locais e supervisoras/es de Estágios Básicos II (Saúde) e IV (Organizações 
e Instituições).  

 

1. DO OBJETIVO 

Selecionar e organizar os discentes, locais e supervisoras/es de Estágio Básicos II (Saúde) e IV (Organizações e 
Instituições).  

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Podem candidatar-se nesse edital alunos regularmente matriculados no curso de Psicologia da UFPEL que 
preencham os critérios para realização dos estágios básicos de acordo com o Projeto Pedagógico do curso , 
disponível em https://wp.ufpel.edu.br/psicologia/files/2013/04/Projeto-Pedag%C3%B3gico-Curso-de-
Psicologia-alterado-em-Abril-de-2015-OFICIAL.pdf  

2.2. Verificar com atenção a lista dos locais (horários de estágio) bem como horários/dias da supervisão 
(quando disponíveis). Em locais onde há turno/dia específico para atuação de estágio, é de responsabilidade 
da/o aluno ter disponibilidade em todos turnos/dias ofertados, pois não temos como garantir um turno/dia 
específico antes deste processo de seleção. 

 

3. DO NÚMERO DE VAGAS 

 São disponibilidades 90 vagas de estágio básico neste semestre, distribuídas em 31 locais e em 5 cidades. A lista 
detalha dos locais está disponível ao final deste edital.  

 

4.  DA INSCRIÇÃO 

4.1. A inscrição deverá ser realizada com o preenchimento da ficha de inscrição no link  
https://goo.gl/forms/tNWQkRu4OsbgHw4O2  

4.2. O período para inscrição será de 12 a 15/03/2019 (até 16 horas). 

4.3. Os requisitos mínimos exigidos para inscrição: 

a) estar regularmente matriculado no curso de Psicologia da UFPel e ter cumprido os pré-requisitos 
necessários para realização do estágio pretendido.  

b) dispor de 5 horas semanais para dedicar às atividades relativas ao Estágio (4 horas no local + 1 hora 
de supervisão acadêmica em grupo) 

c) observar o horário de funcionamento dos locais de estágios bem como os horários de supervisão 
acadêmica.   

5. DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

5.1 Todas as atividades a serem desenvolvidas estão listadas no Manual de Estágio, disponível no link  
https://wp.ufpel.edu.br/psicologia/files/2013/04/MANUAL-DE-EST%C3%81GIO.pdf - especialmente páginas 8 e 10. 

5.2 As supervisões acadêmicas serão realizadas em grupos de 5 discentes/hora nos horários disponíveis neste 
edital. Qualquer negociação em relação a este ponto deverá ser feita diretamente com o professor supervisor.  

5.3 Nos locais onde há mais de uma vaga disponível, os discentes deverão participar da supervisão acadêmica 
conjuntamente com demais colegas que realizam estágio no mesmo local, isto é, mesmo dia e horário de supervisão. 
Qualquer negociação em relação a este ponto deverá ser feita diretamente com o professor supervisor.   

https://wp.ufpel.edu.br/psicologia/files/2013/04/Projeto-Pedag%C3%B3gico-Curso-de-Psicologia-alterado-em-Abril-de-2015-OFICIAL.pdf
https://wp.ufpel.edu.br/psicologia/files/2013/04/Projeto-Pedag%C3%B3gico-Curso-de-Psicologia-alterado-em-Abril-de-2015-OFICIAL.pdf
https://goo.gl/forms/tNWQkRu4OsbgHw4O2
https://wp.ufpel.edu.br/psicologia/files/2013/04/MANUAL-DE-EST%C3%81GIO.pdf
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6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO:  

  6.1. Todas as vagas ofertadas neste edital deverão ser preenchidas, não sendo facultado a inclusão de novos 
locais de estágio neste momento - salvo que as vagas ofertadas sejam insuficientes. Tal informação só estará disponível 
dia 13/03/2019, quando for finalizado o prazo de correção de matrículas.  

6.2. Todas/os as/os discentes devem escolher 3 OPÇÕES DIFERENTES de locais de estágio. 

6.3. Será levada em consideração a primeira opção de cada discente e subsequentemente a segunda e terceira 
opção. 

6.4. Caso o número de inscritos para determinado local seja superior ao número de vagas ofertadas, será dada 
prioridade para a segunda e terceira opção do candidato. Se mesmo assim não for possível atender à solicitação, será 
feito um sorteio entre as vagas restantes para definição do local de estágio. Este sorteio será realizado pela 
coordenação de estágio.  

6.5. Será dada prioridade de seleção de local aos discentes que trabalham 40 horas e que participaram da 
reunião realizada em dezembro de 2018, bem como prioridade nos horários de supervisão (a ser definido diretamente 
com a/o orientador/a e de acordo com a disponibilidade da mesma/o). 

 

7. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS:  

A divulgação do resultado ocorrerá a partir do dia 15/03/2019 (após 19h) com divulgação da lista de locais, 
supervisoras/es e discentes no site do curso de Psicologia https://wp.ufpel.edu.br/psicologia/  

 

8. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

As atividades de estágio deverão iniciar entre os dias 18 e 22 de março. Detalhes específicos (dia e horário) de 
práticas nos locais e de supervisão acadêmica serão definidos com os próprios locais e supervisoras/es. 

1) Ler, preencher e imprimir (DUAS VIAS) dos seguintes documentos 

a) Carta de encaminhamento do estagiário → DISPONÍVEL AQUI 

i) Estágio Básico II (Saúde)  

ii) Estágio Básico IV (Organizações e Instituições)  

b) Termo de compromisso do estagiário → DISPONÍVEL AQUI 

c) Dados do seguro do estágio → DISPONÍVEL AQUI 

2) Entrar em contato com o supervisor (professor/a) apresentar os documentos, resolver dúvidas e receber 
orientações gerais → verificar com atenção a lista dos locais (horários de estágio) bem como horários/dias 
da supervisão (quando disponíveis).  

3) Caso necessário, procurar a secretaria do curso e se informar sobre procedimentos necessários para realizar 
o SEGURO OBRIGATÓRIO 

4) Ir ao local de estágio munido da Carta de Encaminhamento do estagiário e demais documentos 
necessários. Deixar uma via da carta com o local e entregar outra cópia ao professor/a. 

 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Os casos omissos ao presente Edital serão resolvidos por Comissão específica designada pelo Colegiado do 
Curso de Psicologia 

Pelotas, 12 de março de 2019. 
______________________________________________________ 

Airi Macias Sacco 
Coordenadora do curso de Psicologia 

 
______________________________________________________ 

Tiago Neuenfeld Munhoz 
Coordenador de Estágios do curso de Psicologia 

https://wp.ufpel.edu.br/psicologia/
https://wp.ufpel.edu.br/psicologia/fluxograma/
https://wp.ufpel.edu.br/psicologia/files/2013/04/Termo-de-Compromisso-UFPel-como-INSTITUICAO-DE-ENSINO.doc
https://wp.ufpel.edu.br/psicologia/files/2019/02/Dados-do-seguro-do-Est%C3%A1gio-para-preenchimento-do-Termo-de-Compromisso-UFPel-28-02-2019.docx
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Tabela 1 - Locais, turno da prática, área e vagas de estágio Básico II (Saúde) e IV (Organizações e Instituições) 2019/1 – Curso de Psicologia UFPEL 

 

Local Cidade Turno Área do estágio 
Total 
vagas 

Supervisor/a 

1. EMEF Silvina Gonçalves Arroio Grande Diurno Organizações e Instituições 1 
Prof. Francis Londero (supervisão quarta 
(18h-19), quinta (11h30-12h30; 20h30-

21h30) ou sexta (8h-12h)) 

2. EMEF Barão de Santo 
Ângelo 

Capão do Leão Diurno Organizações e Instituições 1 
Prof. Francis Londero (supervisão quarta 
(18h-19), quinta (11h30-12h30; 20h30-

21h30) ou sexta (8h-12h)) 

3. Escola Dona Adelaide Capão do Leão Diurno 
Saúde OU Organizações e 

Instituições 
1 Não disponível no momento 

4. Ambulatório Saúde 
Mental (Prefeitura 

Municipal de Pelotas) 
Pelotas Diurno Saúde 4 

Prof. Francis Londero (supervisão quarta 
(18h-19), quinta (11h30-12h30; 20h30-

21h30) ou sexta (8h-12h)) 

5. CAPS–Fragata Pelotas Diurno Saúde 4 
Prof. Francis Londero (supervisão quarta 
(18h-19), quinta (11h30-12h30; 20h30-

21h30) ou sexta (8h-12h)) 

6. CAPS-Zona Norte Pelotas Diurno Saúde 1 Não disponível no momento 

7. CAPS-AD Pelotas 
Segunda e Sexta pela manhã e Terça, 

quarta e Quinta pela tarde (em duplas por 
turno/dia) 

Saúde 10 
Profa. Karine Szuchman (supervisão 

segunda-feira à tarde) 

8. Centro Social Urbano 
Circulo Operário 

Pelotas Diurno Organizações e Instituições 2 
Prof. Francis Londero (supervisão quarta 
(18h-19), quinta (11h30-12h30; 20h30-

21h30) ou sexta (8h-12h)) 

9. Colégio Tiradentes Da 
Brigada Militar De 

Pelotas 
Pelotas Diurno Organizações e Instituições 3 

Prof. Francis Londero (supervisão quarta 
(18h-19), quinta (11h30-12h30; 20h30-

21h30) ou sexta (8h-12h)) 

10. EEEM Nossa Senhora 
de Lourdes 

Pelotas Noturno Organizações e Instituições 3 
Prof. Francis Londero (supervisão quarta 
(18h-19), quinta (11h30-12h30; 20h30-

21h30) ou sexta (8h-12h)) 

11. EEMF D. Mariana 
Eufrásia 

Pelotas Diurno (?)/Noturno Organizações e Instituições 3 
Profa. Karine Szuchman (supervisão 

segunda, terça ou quarta à tarde - de 
acordo com disponibilidade) 



 

 

 

Página 2 de 5 

 

12. EMEF Francisco 
Carrucio 

Pelotas 
Segunda, Quarta e Sexta pela manhã e 

Terça e Quinta pela tarde  (em duplas por 
turno/dia) 

Saúde 10 
Profa. Karine Szuchman  (supervisão quarta-

feira à tarde) 

13. EMEF Jeremias Froes  Pelotas Diurno (em duplas por dia) Saúde 8 
Profa. Karine Szuchman (supervisão terça 

14h-18h) 

14. EMEF São Francisco de 
Assis 

Pelotas Diurno 
Saúde OU Organizações e 

Instituições 
1 Não disponível no momento 

15. EMEI Mário Osório 
Magalhães 

Pelotas Diurno Saúde 4 
Profa. Karine Szuchman (supervisão terça 

14h-18h) 

16. FAMED (Pediatria) Pelotas Diurno Organizações e Instituições 1 
Profa. Maria Thereza Nogueira (definir com 

profa.) 

17. Parque do Obelisco Pelotas Diurno Organizações e Instituições 2 
Profa. Karine Szuchman (supervisão 

segunda, terça ou quarta à tarde - de 
acordo com disponibilidade) 

18. Radio Com Pelotas Diurno/Sábado Organizações e Instituições 1 Não disponível no momento 

19. Redução de Danos Pelotas Horários flexíveis Saúde 2 
Prof. Francis Londero (supervisão quarta 
(18h-19), quinta (11h30-12h30; 20h30-

21h30) ou sexta (8h-12h)) 

20. Residência Inclusiva Pelotas Diurno Saúde 2 
Prof. Francis Londero (supervisão quarta 
(18h-19), quinta (11h30-12h30; 20h30-

21h30) ou sexta (8h-12h)) 

21. TECSOL Pelotas Diurno Organizações e Instituições 2 
Prof. José Ricardo Kreutz (quinta-feira  [10-

12h]) 

22. TECSOL Pelotas Diurno Saúde 2 
Prof. José Ricardo Kreutz (quinta-feira  [10-

12h]) 

23. UBS - Bom Jesus Pelotas Diurno 
Saúde OU Organizações e 

Instituições 
3 

Profa. Karine Szuchman (supervisão 
segunda, terça ou quarta à tarde - de 

acordo com disponibilidade) 

24. UBS - Morro redondo Pelotas Diurno 
Saúde OU Organizações e 

Instituições 
1 

Profa. Karine Szuchman (supervisão 
segunda, terça ou quarta à tarde - de 

acordo com disponibilidade) 
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25. UBS – Sansca Pelotas Diurno 
Saúde OU Organizações e 

Instituições 
3 

Prof. Francis Londero (supervisão quarta 
(18h-19), quinta (11h30-12h30; 20h30-

21h30) ou sexta (8h-12h)) 

26. UBS - Virgílio Costa Pelotas Diurno 
Saúde OU Organizações e 

Instituições 
2 

Prof. Francis Londero (supervisão quarta 
(18h-19), quinta (11h30-12h30; 20h30-

21h30) ou sexta (8h-12h)) 

27. UFPEL - NAI Pelotas Diurno Organizações e Instituições 4 
Profa. Maria Thereza Nogueira (definir com 

profa.) 

28. UFPEL - PRAE – NUPADI Pelotas Diurno 
Saúde OU Organizações e 

Instituições 
2 

Prof. Francis Londero (supervisão quarta 
(18h-19), quinta (11h30-12h30; 20h30-

21h30) ou sexta (8h-12h)) 

29. UFPEL - Unidade 
Cuidativa  

Pelotas Diurno 
Saúde OU Organizações e 

Instituições 
5 

Profa. Karine Szuchman (supervisão 
segunda, terça ou quarta à tarde - de 

acordo com disponibilidade) 

30. Escola França Pinto 
(RG) 

Rio Grande Diurno 
Saúde OU Organizações e 

Instituições 
1 Não disponível no momento 

31. EEEM João Simões 
Lopes Neto 

Turuçu Diurno 
Saúde OU Organizações e 

Instituições 
1 

Prof. Francis Londero (supervisão quarta 
(18h-19), quinta (11h30-12h30; 20h30-

21h30) ou sexta (8h-12h)) 

 
 


