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1. INTRODUÇÃO 
 

Segundo o artigo primeiro da Lei n.º 11.788/2008 (Lei do Estágio), que regulamenta as 

atividades de estágio realizadas por estudantes de diferentes níveis de formação, o: 
 

Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de 

trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que 

estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de 

educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais 

do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e 

adultos. 

§ 1º O estágio faz parte do projeto pedagógico do curso, além de integrar o 

itinerário formativo do educando. 

§ 2º O estágio visa ao aprendizado de competências próprias da atividade 

profissional e à contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do 

educando para a vida cidadã e para o trabalho. 
 

A Carta de Serviços sobre Estágios e Serviços-Escola (2013, p. 8) acrescenta:  

O estágio em Psicologia é um conjunto de atividades supervisionadas realizadas 

em situações reais de vida e de trabalho, por um estudante regularmente 

matriculado em curso de graduação nessa área. Tem por objetivo desenvolver a 

aprendizagem profissional e sociocultural da(o) estudante, sob a 

responsabilidade e coordenação da instituição de ensino. Por ser interface entre 

atividades acadêmica e profissional, o estágio oferece a possibilidade de 

problematizar a realidade, sendo espaço privilegiado para o exercício 

profissional supervisionado, para a intervenção em novos campos de atuação, 

bem como para o levantamento de questões de pesquisa. 

 

Assim, é no decurso do estágio básico supervisionado que o aluno-estagiário inicia a sua 

história profissional, experimentando o início de uma postura que se caracteriza pela 

passagem da realidade estudantil para a realidade profissional, podendo ser visto como a 

possibilidade de um contato real com o seu objeto de trabalho e com o contexto institucional e 

suas inserções. Esta experiência é um processo contínuo, que requer responsabilidades e 

reflexões na construção do saber e da práxis.  

 

 

2. ESTÁGIO BÁSICO 
 

Conforme destaca a Carta de Serviços sobre Estágios e Serviços-Escola (2013, p. 12 e 13), o 

Estágio Básico:  

Visa ao desenvolvimento de práticas integrativas das competências e habilidades 

previstas no núcleo comum de formação. O núcleo comum, que estabelece uma 

base homogênea para a formação no país, engloba a capacitação básica para lidar 
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com os conteúdos da Psicologia, enquanto campo de conhecimento e de atuação. 

Nessa medida, e uma vez que as atividades dos estágios supervisionados devem 

ser distribuídas ao longo do curso, as competências a serem desenvolvidas nos 

estágios básicos caminham de baixa para alta complexidade, acompanhando o 

processo de formação. 

 

Assim, as atividades do Estágio Básico têm como objetivo geral permitir ao aluno observar, 

analisar, registrar e realizar intervenções de menor complexidade sobre  o comportamento 

humano em diferentes contextos, por meio de atividades programadas e supervisionadas, 

visando o debate teórico e a compreensão de questões psicológicas. Dessa forma, o aluno terá 

oportunidade de visitar instituições, organizações e comunidades, conhecer programas sociais 

e atividades profissionais, utilizar laboratórios para a observação em atividades orientadas, 

observar práticas profissionais, pesquisar e levantar dados estatísticos e documentais para 

análise e discussão, estudar criticamente situações e ambientes que possam ser observados e 

analisados a partir de abordagens teóricas dentro do conhecimento psicológico, desenvolver 

atividades de cunho interventivo consoantes com o embasamento teórico construído até o 

momento. Essas atividades serão realizadas em locais apropriados aos objetivos da disciplina, 

conveniados à Instituição. 

Os Estágios Básicos do curso de Psicologia da FAPAM deverão ser realizados em dois 

semestres letivos (5º e 6º períodos), perfazendo um total de 200 horas. Cada Estágio Básico 

irá integrar as competências desenvolvidas até o semestre de sua realização. As atividades 

serão programadas e orientadas pelo professor responsável pelo estágio e poderão ocorrer 

individualmente ou em grupo, a critério do professor, bem como da natureza da atividade, das 

características do local onde ocorrerá o estágio e dos objetivos de formação pretendidos.  

 

3. DISTRIBUIÇÃO DAS VAGAS DE ESTÁGIOS 
 

No início do semestre, o aluno regularmente matriculado no Curso de Psicologia da FAPAM 

obterá todas as informações acerca do estágio (direitos e deveres), através de informativo feito 

pela coordenação e professores orientadores do semestre. Junto ao informativo, o aluno 

receberá o Requerimento de Estágio (ANEXO I) que deverá ser preenchido e entregue em 

prazo estipulado no informativo.  

A Coordenação do Curso fará a análise dos Requerimentos de Estágios, levando em 

conta as opções indicadas pelos alunos. As opções de estágios estarão atreladas ao número de 

alunos por turma; as orientações e as atividades serão realizadas de acordo o Plano de Ensino 
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de cada disciplina. Cada professor poderá orientar até 15 alunos. Caso haja menos vagas do 

que pessoas interessadas por determinado estágio, a distribuição dos alunos será feita 

mediante sorteio. Após a divisão dos alunos por estágio/ orientador, iniciam-se as atividades 

de estágio. 

O trabalho desenvolvido pelo aluno-estagiário no decorrer do semestre letivo será orientado, 

acompanhado e avaliado pelo orientador de estágio. Os alunos-estagiários deverão realizar as 

tarefas práticas, os estudos dirigidos, os relatórios e trabalho final, conforme previsto no Plano 

de Estágio formulado pelo orientador; além disso, deverão realizar uma autoavaliação. Os 

trabalhos (ANEXO VI e ANEXO VII) deverão ser elaborados de acordo com as indicações 

do orientador e as normas institucionais sobre trabalhos acadêmicos.  

A distribuição de vagas ocorrerá apenas uma vez. Dessa forma, o Estágio Básico II será uma 

continuidade do Estágio Básico I, devendo o aluno permanecer no campo escolhido pelo 

período de dois semestres letivos consecutivos. 

 

4. AVALIAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 
 

A avaliação do desempenho do aluno será realizada de maneira continuada, com base nos 

aspectos constantes na Ficha de Avaliação do Estagiário (ANEXO II), que servirá de guia 

para o orientador. Serão considerados os seguintes aspectos:  

a) Cumprimento das atividades do estágio; 

b) Interesse demonstrado em relação ao estágio; 

c) Comparecimento e pontualidade nas orientações e atividades de estágio; 

d) Cumprimento e qualidade da atuação nas atividades de estágio; 

e) Participação e contribuição na sistematização dos conteúdos que norteiam a 

orientação; 

f) Postura ética na atuação; 

g) Conhecimento teórico sobre a área de estágio; 

h) Utilização adequada e responsabilidade com materiais, prontuários, relatórios e 

outros recursos necessários à atividade de estágio. 

A nota final será o resultado da análise de todas as atividades realizadas pelo aluno durante o 

semestre. 

 



 

 

Faculdade de Pará de Minas – Fapam | Página 7 de 25 
 

5. OPERACIONALIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS BÁSICOS   
 

5.1. ESTÁGIO BÁSICO I   
 

O Estágio Básico I é caracterizado pela imersão dos estudantes na área de atuação da 

Psicologia escolhida no Requerimento de Estágio (ANEXO I). Esse Estágio deverá acontecer 

na rede de serviços de Pará de Minas e região que mantém convênio de cooperação técnica 

com a FAPAM e que conta com um Psicólogo ou profissionais de áreas afins (sob avaliação 

do professor orientador) em seu quadro de profissionais. Tem como objetivo a observação e 

descrição dos espaços estruturais e organizacionais de uma instituição, bem como do serviço 

prestado pelo profissional da psicologia e/ou equipe interdisciplinar e o perfil dos usuários. 

Além disso, neste estágio, o aluno deverá construir, a partir desse levantamento, um plano de 

intervenção que envolva práticas grupais no campo de estágio escolhido, a ser implementado 

no Estágio Básico II, relacionando, assim, a produção teórica estudada nas disciplinas e a 

vivência prática no campo.  

Para além da imersão em um campo específico, o aluno deverá realizar visitas técnicas e 

participações em atividades acadêmicas e científicas. As instituições visitadas deverão, 

necessariamente, contar com a presença de um Psicólogo em seu quadro de profissionais ou 

profissionais graduados em áreas afins à Psicologia. O professor orientador deverá consentir 

sobre a realização ou não da visita técnica. 

Para o cumprimento da carga horária de visitas técnicas e/ou participação em eventos 

científicos o estudante deverá realizar, no mínimo, duas visitas por ele organizada, sendo uma, 

obrigatoriamente, em um local coerente ao campo de estágio escolhido e a outra nos 

diferentes campos de atuação em que há a possibilidade de trabalho da Psicologia. Além 

disso, o discente deverá participar de atividades acadêmicas e científicas para cumprir o 

restante da carga horária. 

Dessa forma, os alunos deverão realizar durante o Estágio Básico I: 

 Estudos e orientações do estágio.  

 Inserção no campo escolhido, acompanhado pelo supervisor da instituição.  

 Visitas técnicas, observações no local visitado e entrevistas com os profissionais que 

nele atuam. 

 Participação em eventos científicos. 
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 Entrevistas com os profissionais e usuários do serviço para o levantamento de 

informações acerca do serviço ofertado, com o objetivo de buscar informações para o 

projeto de intervenção.  

 Análise das informações coletadas. 

 Construção de um plano de intervenção a partir da demanda do serviço e dos usuários, 

que será desenvolvido no Estágio II.  

 Elaboração do referencial teórico sobre a atuação do Psicólogo no contexto de 

observação escolhido no Requerimento de Estágio. 

 Elaboração dos Objetivos e Método do trabalho acadêmico. 

 

5.2. ESTÁGIO BÁSICO II 
 

O Estágio Básico II tem como finalidade a execução do plano interventivo construído a partir 

do estágio anterior. O aluno também deverá relacionar os conteúdos aprendidos nas 

disciplinas e nas orientações, bem como na sua vivência prática.  

Assim como no Estágio Básico I, o aluno deverá dar continuidade às visitas técnicas e/ou 

participação em eventos científicos. O estudante deverá realizar, no mínimo, duas visitas por 

ele organizadas em locais diferentes aos visitados no Estágio Básico I, sendo uma, 

obrigatoriamente, em um local coerente ao campo de estágio escolhido. 

A partir das experiências e estudos adquiridos e consolidados nos dois estágios básicos, o 

aluno deverá elaborar e apresentar ao final desse estágio um trabalho acadêmico (artigo 

científico) sobre sua experiência. 

Serão desenvolvidas as seguintes atividades: 

 Estudos e orientações do estágio.  

 Continuação do acompanhamento das atividades do campo de estágio em que foi 

anteriormente inserido. 

 Visitas técnicas, realização de observações no local visitado e entrevistas com os 

profissionais que nele atuam. 

 Participação em eventos científicos. 

 Desenvolvimento e análise do plano de intervenção no campo de estágio. 

 Elaboração dos Resultados e Considerações Finais do trabalho acadêmico. 
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 Apresentação dos trabalhos acadêmicos na Mostra de Estágios do curso de Psicologia 

da FAPAM.  

 

6. DISTRIBUIÇÃO DE CARGA HORÁRIA 
 

ITENS/ATIVIDADES 
ESTÁGIO I 

100hs 
ESTÁGIO II 

100h 

Orientação 30hs 30h 

Atividades no campo 20hs 20h 

Visita técnica e atividades científicas 15hs 15h 

Confecção de relatórios; Leitura, preparação ou estudos dirigidos; 
Desenvolvimento do trabalho acadêmico 

35hs 35hs 

 

O aluno deverá cumprir a carga horária semanal do estágio conforme as orientações do 

professor orientador. Os horários de Estágio e de orientação não podem, em hipótese alguma, 

coincidir com outras atividades de ensino do Curso de Psicologia. 

As horas de estágio a serem cumpridas através de visita técnica e atividades científicas 

deverão ser realizadas da seguinte forma: em cada um dos estágios o aluno deverá fazer, no 

mínimo duas visitas técnicas, sendo pelo menos uma em sua área de atuação. Além disso, o 

discente deverá complementar essa carga horária com participação em eventos científicos na 

área da Psicologia ou afins, como por exemplo, congressos, palestras, workshop, mini-cursos. 

Tais eventos, quando realizados na FAPAM, poderão ser contabilizados somente se 

ocorrerem fora do horário de aula. 

 

7. ATRIBUIÇÕES DO ORIENTADOR  
 

Destaca-se que a denominação ‘orientador’ é usada para se referir ao professor da Instituição 

de Ensino Superior, conforme preconiza a Lei de Estágio (n.º 11.788/08) e a Carta de 

Serviços sobre Estágios e Serviços-Escola. São funções do orientador: 

a) Ter o registro profissional ativo; 

b) Observar as normas do Regimento Interno da FAPAM, assumindo 

responsabilidades e cumprindo com as obrigações a este pertinente; 

c) Observar as orientações do presente Manual, submetendo-se a elas enquanto 

perdurar o estágio; 

d) Orientar, individualmente ou em grupos, os estagiários do Curso de Psicologia; 
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e) Levar o aluno a uma reflexão e uma prática pautadas em princípios e valores 

éticos, bem como transmitir conhecimentos teóricos e indicar referências 

bibliográficas ao mesmo; 

f) Orientar a elaboração de relatórios e registros de dados, estabelecendo datas para 

entrega dos mesmos, observando os prazos requeridos pela IES; 

g) Realizar, periodicamente, contato com o supervisor de estágio, zelando pelo bom 

andamento das atividades;  

h) Realizar sistematicamente com o estagiário, avaliação de seu desempenho, 

contribuindo para seu crescimento profissional; 

i) Controlar a frequência e a carga-horária do aluno, de acordo com o plano de 

estágio em andamento. 

 

 

8. ATRIBUIÇÕES DO ESTAGIÁRIO 
 

São atribuições do estagiário: 

a) Cumprir as orientações do Regimento Interno da FAPAM, bem como do presente 

Manual enquanto perdurar o estágio; 

b) Cuidar do material que eventualmente seja utilizado em seus atendimentos e 

atividades de estágio; 

c) Recolher semanalmente as assinaturas do supervisor (quando pertinente) e do 

orientador de estágio para o controle de frequência (ANEXO V); 

d) Observar as normas éticas de conduta e de sigilo, condizentes com a atuação ética 

profissional do psicólogo; 

e) Receber orientação formativa do orientador referente à sua área de estágio; 

f) Colaborar para o aprimoramento do estágio; 

g) Comparecer às orientações, visando à preparação das atividades; 

h) Comparecer assídua e pontualmente a todas as atividades previstas no Programa de 

ensino; 

i) Avisar com antecedência mínima de 12 horas, salvo situações imprevistas, ao 

professor orientador e ao supervisor, quando houver necessidade de faltar ou atrasar-

se. Tal atitude não abona a falta; 
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j) Desenvolver a pesquisa bibliográfica e realizar as leituras que se fizerem necessárias à 

prática do estágio, bem como elaborar os relatórios e quaisquer outros documentos 

solicitados; 

k) Chegar com 10 (dez) minutos de antecedência em todas as atividades relacionadas ao 

estágio; 

l) Permanecer no local de estágio somente durante a realização da atividade prevista; 

m) Tratar com os colegas somente assuntos de interesse profissional durante os horários 

de estágio; 

n) Evitar falar alto e discutir sob qualquer pretexto nas dependências de seu local de 

estágio; 

o) Comentar, apenas na orientação, a atuação de colegas, elementos da equipe ou 

funcionários da instituição onde estagia, caso seja pertinente para a condução do 

estágio; 

p) Usar roupas adequadas nos locais de estágio; 

q) Zelar pelo local de estágio. 

r) Para a(s) visita(s) técnica(s) e atividade(s) científica(s) cabe ao aluno comunicar ao 

orientador e supervisor o local escolhido para a realização da atividade. Em caso de 

visita(s) técnica(s), será necessário o aluno obter uma assinatura formal de aceite do 

profissional responsável e/ ou do psicólogo do estabelecimento em que fará a 

atividade, atestando a visita (ANEXO VIII). Ademais, para cada uma das atividades 

realizadas pelo estagiário, o mesmo deverá entregar, também, um relatório descritivo 

(ANEXO IX), conforme as instruções do orientador.  

 

9. ATRIBUIÇÕES DO SUPERVISOR  
 

A denominação ‘supervisor’ é usada para se referir ao responsável pelo acompanhamento no 

campo de estágio da concedente, conforme preconiza a Lei de Estágio (n.º 11.788/08) e a 

Carta de Serviços sobre Estágios e Serviços Escola. 

São atribuições do supervisor: 

a) Observar as orientações do presente Manual; 

b) Fornecer as informações necessárias para o desenvolvimento do estágio; 

c) Supervisionar, individualmente ou em grupos, os alunos do Curso de Psicologia; 
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d) Levar o estagiário a uma reflexão e uma prática pautadas em princípios e valores 

éticos, bem como, transmitir conhecimentos teóricos;  

e) Realizar, periodicamente, contato com o orientador de estágio, informando-o sobre o 

desenvolvimento dos estagiários;  

f) Controlar a frequência e a carga-horária do estagiário, de acordo com o plano de 

estágio em andamento; 

g) Fazer cumprir as atribuições do estagiário especificadas nos Estágios Básicos I e II, 

zelando para que o aluno realize apenas as atividades previstas em cada semestre.  

 

10. CAMPOS DE ESTÁGIOS 
 

Os Estágios Básicos I e II serão realizados na rede de serviços de Pará de Minas - MG que 

mantém convênio com a FAPAM e atenda as condições técnicas específicas. A rede de 

serviços engloba instituições escolares, creches ou socioeducativas; instituições não 

governamentais (ONGs); empresas ou organizações (privadas), instituições governamentais 

inseridas em políticas públicas sócio assistenciais; instituições governamentais ou privadas 

inseridas no campo da saúde.  

 

11. NOTAS E APROVAÇÃO 
 

O estagiário deverá obter média semestral igual ou superior a 60 pontos, cumprir 

integralmente a carga horária prevista, concluir as atividades planejadas e entregar os 

relatórios para aprovação em cada estágio. 

 

12. FREQUÊNCIA 
 

Independente do motivo, as faltas devem ser avisadas com antecedência diretamente ao 

orientador e ao supervisor, para que os procedimentos necessários sejam tomados, 

principalmente em atividades que envolvam terceiros. Destaca-se que todas as faltas e atrasos 

deverão ser repostos; assim, a carga horária deverá ser cumprida integralmente. 

Na ocorrência de qualquer atraso, a justificativa será avaliada pelo orientador, ressalvados os 

aspectos éticos e imperiosa premência da atividade em desenvolvimento. 
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13. ASPECTOS LEGAIS 
 

Além de considerar as Diretrizes Curriculares Nacionais (Resolução nº 5, de 15 de Março de 

2011), o Código de Ética Profissional do Psicólogo, a Lei do Estágio (Lei n° Nº 11.788/2008), 

o aluno deve saber que: 

a) Os Estágios Supervisionados, Básicos e Específicos, estão previstos no currículo do Curso 

de Psicologia como obrigatórios para a conclusão do mesmo; 

b) O estagiário precisará estar regularmente matriculado para dar início aos estágios; 

d) O estagiário está sujeito ao Regime Disciplinar, conforme Regimento da FAPAM. 
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ANEXO I - REQUERIMENTO DE ESTÁGIO 
 

 

Nome do aluno:_______________________________________Matrícula:________ 

 

Marque a sua primeira e segunda opção de estágio: 

(    ) Instituições educacionais  

(    ) Empresas ou organizações  

(    ) Saúde  

(    ) Saúde Mental  

(    ) Clínica  

 

OBS: em caso de extrapolar o número de alunos previsto em cada campo de estágio, será 

realizado sorteio para a redistribuição das vagas. 

 

 

 

 

 

     Pará de Minas (MG), ____de _________de ___________ 

 

 

 

Assinatura do aluno 
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ANEXO II - FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIOS BÁSICOS EM  PSICOLOGIA – 

ORIENTADOR 
 

ALUNO (A):____________________________________________________________ 

ESTÁGIO:_____________________________________________________________ 

LOCAL DE ESTÁGIO___________________________________________________ 

AVALIADOR (A):_______________________________________________________ 

Marque com um X a melhor resposta para cada uma das questões. 
 ALUNO O B R I 

 
ARTICULAÇÃO DE 
CONHECIMENTOS 

Utiliza dados, conceitos e princípios atuais e antecipadamente 
adquiridos, relacionando-os com a prática. 

    

Conhecimento teórico em relação a conteúdo e qualidade do 
trabalho. 

    

 

INTERESSES 

Participa ativamente e se envolve com o trabalho (sugere, 
propõe, critica), pesquisa e atua de forma independente, 
procura leituras complementares. 

    

 
 

POSTURA PROFISSIONAL 

Posiciona-se profissionalmente no relacionamento com a 
clientela, respeitando sempre os princípios éticos do psicólogo. 

    

Atuação adequada na instituição.     

Manutenção do sigilo e postura ética.     

 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO 

Cumpre as atividades mínimas de estágio junto à clientela e 
instituições. 

    

Cumpre as atividades também junto ao orientador.     

Comparecimento e pontualidade nas orientações e atividades 
de estágio. 

    

 
 
 
 
 

DESEMPENHO TÉCNICO 

Cumprimento e qualidade da atuação nas atividades de 
estágio. 

    

Utilização adequada e responsabilidade com materiais, 
prontuários, relatórios e outros recursos necessários à 
atividade de estágio. 

    

Trabalha com método e organização na execução dos 
relatórios, pastas, sessões e nas atividades escritas 
específicas da área (linguagem técnica e entrega do material). 

    

Lê o material teórico indicado, faz resenhas, fichamentos.     

Participação e contribuição na sistematização dos conteúdos 
que norteiam a orientação. 

 

 

   

Legenda: O = Ótimo; B = Bom; R = Regular; I = Insuficiente 
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ANEXO III - FICHA DE AVALIAÇÃO DE ESTÁGIOS BÁSICOS EM PSICOLOGIA– 

SUPERVISOR  
 

ALUNO (A):____________________________________________________________ 

ESTÁGIO:_____________________________________________________________ 

LOCAL DE ESTÁGIO___________________________________________________ 

AVALIADOR (A):_______________________________________________________ 

Marque com um X a melhor resposta para cada uma das questões. 
 ALUNO O B R I 

 

INTERESSES 

Participa ativamente e se envolve com o trabalho 
(sugere, propõe, critica), pesquisa e atua de forma 
independente, procura leituras complementares. 

    

 
 

POSTURA PROFISSIONAL 

Posiciona-se profissionalmente no relacionamento com a 
clientela, respeitando sempre os princípios éticos do 
psicólogo. 

    

Atuação adequada na instituição.     

Manutenção do sigilo e postura ética.     

 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO 

Cumpre as atividades mínimas de estágio junto à 
clientela e instituições. 

    

Cumpre as atividades também junto ao supervisor.     

Comparecimento e pontualidade nas orientações e 
atividades de estágio. 

    

 
 
 
 
 

DESEMPENHO TÉCNICO 

Cumprimento e qualidade da atuação nas atividades de 
estágio. 

    

Utilização adequada e responsabilidade com materiais, 
prontuários, relatórios e outros recursos necessários à 
atividade de estágio. 

    

Trabalha com método e organização na execução dos 
relatórios, pastas, sessões e nas atividades escritas 
específicas da área (linguagem técnica e entrega do 
material). 

    

Participação e contribuição.  

 

   

Legenda: O = Ótimo; B = Bom; R = Regular; I = Insuficiente 
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ANEXO IV - FICHA DE AUTO AVALIAÇÃO DE ESTÁGIOS BÁSICOS EM 
PSICOLOGIA – ESTUDANTE 

 

ALUNO (A):____________________________________________________________ 

ESTÁGIO:_____________________________________________________________ 

LOCAL DE ESTÁGIO___________________________________________________ 

Marque de 0 a 10 a melhor pontuação para cada uma das questões. 
 ALUNO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
ARTICULAÇÃO DE 
CONHECIMENTOS 

Utiliza dados, conceitos e 
princípios atuais e 
antecipadamente adquiridos, 
relacionando-os com a prática. 

           

Conhecimento teórico em relação 
a conteúdo e qualidade do 
trabalho. 

           

 

INTERESSES 

Participa ativamente e se envolve 
com o trabalho (sugere, propõe, 
critica), pesquisa e atua de forma 
independente, procura leituras 
complementares. 

           

 
 

POSTURA PROFISSIONAL 

Posiciona-se profissionalmente no 
relacionamento com a clientela, 
respeitando sempre os princípios 
éticos do psicólogo. 

           

Atuação adequada na instituição.            

Manutenção do sigilo e postura 
ética. 

           

 
 
 
 

PARTICIPAÇÃO 

Cumpre as atividades mínimas de 
estágio junto à clientela e 
instituições. 

           

Cumpre as atividades também 
junto ao orientador. 

           

Comparecimento e pontualidade 
nas orientações e atividades de 
estágio. 

           

 
 
 
 
 

DESEMPENHO TÉCNICO 

Cumprimento e qualidade da 
atuação nas atividades de 
estágio. 

           

Utilização adequada e 
responsabilidade com materiais, 
prontuários, relatórios e outros 
recursos necessários à atividade 
de estágio. 

           

Trabalha com método e 
organização na execução dos 
relatórios, pastas, sessões e nas 
atividades escritas específicas da 
área (linguagem técnica e entrega 
do material). 

           

Lê o material teórico indicado, faz            
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resenhas, fichamentos. 

Participação e contribuição na 
sistematização dos conteúdos 
que norteiam a orientação. 
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ANEXO V - CONTROLE DE FREQUÊNCIA E RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES
  

Nome do aluno: 

Local do Estágio: 

Nome do Orientador: 

Nome do Supervisor: 

 

Data  Atividade realizada Assinatura 

do 

Supervisor 

ou 

Orientador 

Assinatura 

do Aluno 
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ANEXO VI - MODELO ESTRUTURAL DO TRABALHO ACADÊMICO (PRODUZIDO 
DURANTE OS DOIS ESTÁGIOS BÁSICOS) 

 

Este documento deverá ser construído em etapas. Ao final de cada estágio básico (I, II, III, 

IV) o estagiário deverá apresentar a etapa referente ao estágio realizado conforme consta no 

Manual do Aluno e de acordo com a orientação do professor orientador. O aluno deverá 

elaborar esse trabalho acadêmico de forma dissertativa preocupando-se com a estrutura e as 

formatações acadêmicas. Ao final do Estágio Básico IV, o aluno irá apresentar ao seu 

orientador o trabalho completo (artigo científico). 

 

A estrutura do trabalho deverá conter: 

1. Capa 

2. Folha de rosto  

3. Sumário  

4. Introdução  

5. Objetivos  

6. Fundamentação Teórica ou Desenvolvimento  

 (Relação das atividades propostas e os conteúdos desenvolvidos na orientação) 

7. Metodologia 

8. Discussão dos Resultados 

9. Considerações finais  

10. Referências bibliográficas utilizadas 

11. Anexos  
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ANEXO VII 
 

Elaboração de um texto dissertativo que contemple os aspectos: 

Levantamento do Histórico da instituição: 

1. Descrever o percurso da instituição, desde a sua fundação, público-alvo, demanda de 

serviços, profissionais que atuam, número de funcionários, descrição da estrutura 

física, etc. Estes dados poderão ser coletados através de pesquisa documental, 

entrevistas informais e observações. 

Inserção do Serviço de Psicologia na instituição: 

2. Pesquisar a inserção do psicólogo na instituição. 

3. Descrever as características do setor de psicologia (número de profissionais, 

estruturação do serviço, como espaço físico, materiais usados, etc.) 

4. Descrever o perfil profissiográfico do psicólogo (formação, áreas de atuação). 

5. Descrever as atividades dos trabalhos desenvolvidos pela psicologia na instituição. 

(Especificar detalhadamente todas as atividades propostas pela psicologia dentro da 

instituição) 

 

O texto deverá ser de no mínimo uma lauda e no máximo três, dentro das Normas Gerais para 

Apresentação de Trabalhos Acadêmicos da FAPAM. Este texto será utilizado para avaliação 

parcial do estágio.  
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ANEXO VIII - SOLICITAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 
 

 

Eu,________________________________________________ aluno (a), do 

______período de Psicologia da Faculdade de Pará de Minas - FAPAM, realizo o Estágio 

Básico______ sob orientação do (a) Professor 

(a)_________________________________________ venho solicitar ao 

_____________________________________________________________________ a 

autorização para a realização de uma visita técnica no dia____ de_______ de _______ no 

horário de _________________________.  

 Trata-se de uma visita técnica com a finalidade de conhecer o local de atuação do 

psicólogo, bem como suas possíveis práticas. Dessa forma, comprometo-me respeitar as 

normas e regras do local, bem como as normas éticas de conduta e de sigilo, condizentes com 

a atuação ética profissional do psicólogo.  

 

Assinatura do aluno estagiário (a) 

__________________________________________ 

Assinatura do orientador (a) 

__________________________________________ 

 

 

Declaro que o aluno acima descrito participou da atividade no dia ___/___/_____, das 

____ às ____ horas.  

 

Assinatura e carimbo do responsável 

___________________________________________ 

 

Pará de Minas – MG, _____/_____/_____. 
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ANEXO IX - RELATÓRIO DE ATIVIDADE  

 

ALUNO (A):____________________________________________________________ 

ESTÁGIO BÁSICO: (    ) I                (    ) II                    

TIPO DE RELATÓRIO: (     )VISITA TÉCNICA (     ) ATIVIDADE ACADÊMICA 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DA ATIVIDADE:________________________________ 

DATA:_____/________/_________ 

HORÁRIO:____________________ 

RESPONSÁVEL (EM CASO DE VISITA TÉCNICA):__________________________ 

ORIENTADOR:_________________________________________________________ 

 

Instruções: em caso de visita técnica, o aluno deverá dissertar sobre o local, os serviços e 

atuação do psicólogo, aspectos relacionados à demanda do serviço de psicologia, suas 

impressões sobre o que foi aprendido, observado e etc. Já no caso de atividade acadêmica o 

aluno deverá dissertar sobre o que foi apresentado e o que o mesmo aprendeu durante a 

participação no evento.   

 

 

 


