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CARTA DE APRESENTAÇÃO DE ESTÁGIO BÁSICO
Prezado Colega Psicólogo,
Viemos através desta, apresentar o Estágio Básico II e solicitar que receba nossos
estagiários em seu Serviço de Psicologia a fim de contribuir na formação de nossos estudantes de
Psicologia da FPM. Sua contribuição é de valor inestimável uma vez que é uma oportunidade para
o aluno conhecer e aprender sobre a função do psicólogo em diferentes contextos de atuação.
Nesta carta apresentamos o estágio e também qual o papel do colega psicólogo que está recebendo
os alunos.
O Estágio Básico II tem por objetivo integrar o conjunto de habilidades e competências
desenvolvidas até o sétimo semestre, onde a disciplina permitirá que o aluno utilize as suas
habilidades de pesquisa e avaliação e os conhecimentos das áreas clássicas de intervenção do
psicólogo para elaborar projetos de intervenção em contextos específicos do serviço de psicologia.
Essas atividades têm como objetivo proporcionar ao acadêmico de psicologia a vivência do
trabalho dentro de uma organização pública, bem como a familiarização com o trabalho do
psicólogo e a oportunidade de pôr em prática os ensinamentos da academia.
Na prática, o aluno realizará no mínimo 4 e no máximo 10 horas de observação, através de
visitas técnicas, ou seja passará este período acompanhando o psicólogo no seu fazer profissional
(exceto atividades que o profissional não achar pertinente). O objetivo do estágio é que o aluno
conheça todas as diferentes atividades que o psicólogo realiza em sua instituição.
Também é objetivo a escrita e execução de um Projeto de Intervenção. Esperamos que este
projeto seja algo que contribua no seu fazer profissional, uma forma de agradecermos sua acolhida
e mais uma oportunidade de aprendizagem. Por isso durante as visitas técnicas você pode dizer aos
alunos em quais das suas atividades acredita que seria bem vinda uma intervenção.
Lembramos que essa intervenção será supervisionada passo a passo pela professorasupervisora. Desde o momento de avaliação de demanda, capacidade do aluno em executá-la,
escrita do projeto e execução. O projeto deverá ser entregue até 14 de abril de 2016 e assim que
estiver corrigido o prezado colega receberá uma cópia para avaliação e registro, ou seja, o projeto
só será executado se o colega e ou intuição que trabalha permitir.
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Pretendemos que a execução ocorra no mês de maio e deverá ter duração máxima de 8
horas. Gostaríamos de esclarecer que a intervenção deve ser uma ação simples, que faça parte da
função de psicólogo. Exemplos de intervenção são: trabalho com grupos (dinâmica, vivência,
palestra, mini-curso, workshop); intervenção individual (entrevistas, aplicação de questionário,
atendimentos breves e pontuais, etc); função informativa e de orientação em psicologia como
confecção de cartilhas, cartazes, mídia social ou ainda escrita de artigo científico com objetivo de
divulgar o trabalho do psicólogo daquele serviço especifico.
Sua opinião é muito importante para nós da FPM. Por isso solicitamos ainda ao colega que
faça um comentário escrito após a execução como forma de avaliarmos o trabalho realizado. Esse
comentário é livre e escrito, pode ser enviado para o e-mail da professora-supervisora ou entregue
em mãos para os alunos.
Por fim agradecemos sua colaboração e nos disponibilizamos para contato da maneira que
for mais conveniente para o colega e sua instituição.
Cordialmente,
Atenciosamente,

_____________________________________________________
Professor Mestre Gilmar Antoniassi Júnior
Coordenador de Graduação em Psicologia
Departamento de Graduação em Psicologia
Faculdade Patos de Minas
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