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Aos Cuidados
Estagiários e Supervisores do 9º período.

Assunto: SOBRE A
PROCEDIMENTOS.

ORGANIZAÇÃO DOS ESTÁGIOS E

coordenacaodpgpsi@faculdadepatosdeminas.edu.br

Caros Estagiários e Supervisores, está sendo divulgado os cronogramas de
supervisões que ocorrerão no ano de 2017 para turma concluinte (2017/2 ‘9º período’).
Os horários não poderão ser alterados devido a organização sistêmica dos alunos e
demais supervisões.
As mudanças de grupo de supervisão somente poderão ocorrer com autorização
do supervisor de estágios, desde que não implica em outros estágios.
Na semana de 13 a 17 de fevereiro de 2017, será semana destinada para acertos
diretamente de estagiários com coordenação e/ou supervisor. Sendo está para
orientação dos protocolos dos estágios.
Os alunos que não estiver com nome na lista de matriculados, deverá procurar a
coordenação para regularizar e se orientar a respeito. ESTANDO IMPEDIDO DE
ATIVIDADE PRÁTICA ENQUANTO NÃO OCORRER REGULARIZAÇÃO.
Os estágios de Psicologia Clínica, Acolhimento e Triagem, Psicodiagnóstico e
Psicologia do Transito, estão dispensados dos protocolos administrativos (Convênio /
Termo de Compromisso) OS DEMAIS ESTÁGIOS TODOS SÃO OBRIGATÓRIOS
(Convênio / Termo de Compromisso) – o supervisor que autorizar prática sem a
assinatura de documento será advertido.
O tempo máximo de organização documental de campo de estágio é de
10/03/2017, por tanto, ninguém em campo de estágios anteriormente a esta
data fora da IES. Somente estará deferido o campo após a entrega dos
protocolos.
Os estágios que são duplas, trios ou quartetos DEVEM OCORRER COMO
DETERMINADO NAS ESCALAS. Ficando os supervisores obrigatoriamente a
passar até a data do dia 13/03/17 os dias, locais, duplas e/ou trios e/ou
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quartetos dos estágios, onde estão desenvolvendo o
estágio, bem como contato do local.
Os documentos pertinentes ao início de estágio
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serão disponibilizados na pasta do CEPPACE no setor de
reprografia.
A ficha de controle de frequência será alterada e
disponibilizada

no

setor

de

reprografia

após

dia

10/03/2017.
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A supervisão de Psicologia da Saúde deverá ocorrer até o dia 10/03/2017
na FACULDADE estando liberados para ocorrer no campo, somente conforme os
protocolos. Sendo assim, a supervisora encontra com TODOS OS ESTAGIÁRIOS
as segundas-feiras as 19h no Laboratório de POT e PG, nos dias (13, 20/02 e
06/03).
Colocando-nos ao seu dispor para qualquer informação suplementar, firmamo-nos
muito atenciosamente,
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