
PROPOSTAS DE ESTÁGIO 2018.2 

 

 

 

Orientações gerais: os/as acadêmicos/as que iniciaram estágios IA e IB em 

2018.1 devem se matricular respectivamente em IIA e IIB na turma 

correspondente ao seu atual supervisor, ou supervisor que assumirá a turma. 

Eventualmente, caso o nome do professor não apareça como alternativa na 

matrícula, efetue a matrícula em nome de outro e por favor comunique por e-mail 

a coordenação de curso. 

As propostas a seguir se destinam aos alunos que se matricularão nos estágios 

IB (9º período para os que estão em conformidade com a grade curricular). 

Assim, devem escolher o nome correspondente do supervisor, conforme 

propostas a seguir: 

 

 

ÊNFASE PSICOLOGIA E PROCESSOS DE SAÚDE - I B 

 

Proposta 1 

Título: Estágio em clínica analítico-comportamental 

Supervisora: Ana Alice Reis Pieretti 

Objetivo Geral: a partir do viés analítico comportamental, o estágio tem como 

objetivo principal realizar atendimentos em clínica e extra consultório aos 

usuários da Seção de Psicologia Carolina Marstucelli Bori de acordo com as 

demandas dos clientes. 

Objetivos Específicos: 

- Realizar acolhimento dos usuários da seção de Psicologia 

- Realizar atendimento clínico de adolescentes e adultos 

- Realizar atendimentos extra-consultórios, caso seja necessário 

- Elaborar relatórios constantes para acompanhamento dos casos atendidos 

Descrição das Atividades: serão realizados acolhimentos e atendimentos 



clínicos dentro da abordagem analítico-comportamental no contexto da seção 

de psicologia e, caso seja necessário, atendimento extra-consultório. 

Público alvo: usuários da Seção de Psicologia Carolina Martuscelli Bori 

Local: Seção de Psicologia Carolina Martuscelli Bori da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul, campus Paranaíba e, caso haja necessidade, outros 

locais para atendimento extra-consultório 

Número de vagas: 4 

Observação: Os estagiários cumprirão parte da carga horária do estágio para 

a realização de Acolhimento Psicológico na Seção de Psicologia UFMS/CPAR. 

 

ÊNFASE PSICOLOGIA E PROCESSOS DE SAÚDE - I B 

Proposta 2 

Título: Estágio em clínica psicodinâmica 

Supervisora: Silvia Bonassi 

Objetivo Geral: 

Objetivos Específicos: 

Público alvo: 

Local: Seção de Psicologia Carolina Martuscelli Bori da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul, campus Paranaíba. 

Número de vagas: 4 

Observação: Os estagiários cumprirão parte da carga horária do estágio para a 

realização de Acolhimento Psicológico na Seção de Psicologia UFMS/CPAR. 

 

ÊNFASE PSICOLOGIA E PROCESSOS DE SAÚDE - I B 

Proposta 3 

Supervisor: Prof. Alexandre Peres 

Observação: o professor iniciou agora suas atividades na UFMS e se dispôs a 

oferecer este estágio. Os alunos poderão entrar em contato para verificar qual 

será a proposta. 

Número de vagas (estimativa a confirmar): 4 

 

 

 



---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÊNFASE PSICOLOGIA E PROCESSOS ORGANIZACIONAIS – I B 

Título: Psicologia Organizacional e do Trabalho no âmbito das organizações e 

instituições 

Supervisora: Ana Claudia Santos e Hélio Roberto Braunstein 

Objetivo: 

Geral: Desenvolver e aplicar os conhecimentos da Psicologia Organizacional e 

do Trabalho no âmbito das organizações e instituições onde haja trabalho 

social humano com o intuito de identificar e promover soluções eficazes para 

as organizações e bem-estar dos trabalhadores. 

Específicos: 

• Estagiar em organizações e instituições onde o aluno estará desenvolvendo o 

planejamento, a execução e a avaliação de intervenções psicológicas. 

• Possibilitar o contato com o mercado de trabalho e identificar possibilidades 

reais de atuação do psicólogo. 

• Contatar organizações ou instituições que promovam ou organizem projetos 

de geração de renda, cooperativas ou outros, como inserção social e 

emancipação de grupos humanos em situação de vulnerabilidade e exclusão; 

• Contatar organizações em que o estagiário possa explorar outras práticas de 

atuação do psicólogo organizacional e do trabalho, além das clássicas 

recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento. 

Público alvo: trabalhadores e gestores de organizações, grupos e indivíduos 

com necessidades sociais de desenvolvimento de projetos de geração de 

renda e desenvolvimento humano. 

Local: organizações, instituições e/ou grupos comunitários a serem definidos. 

Número de vagas: 4 

Observação: Os estagiários cumprirão parte da carga horária do estágio para 

a realização de Acolhimento Psicológico na Seção de Psicologia UFMS/CPAR. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ÊNFASE PSICOLOGIA E PROCESSOS EDUCACIONAIS – I B 

Título: Psicologia e Processos Educacionais 

Supervisora: Jassonia Lima Vasconcelos Paccini 



Objetivo: Desenvolver atendimento em orientação à queixa escolar na 

perspectiva histórico-cultural no âmbito institucional e intervir nas relações 

estabelecidas entre escola- aluno-família, com o objetivo de otimizar o 

processo de ensino-aprendizagem. 

Local: Seção de Psicologia Carolina Martuscelli Bori da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul, campus Paranaíba e, caso haja necessidade, outros 

locais, como escolas e domicílio, para ações junto à família e a comunidade 

escolar. 

Número de vagas: 4 

Observação: Os estagiários cumprirão parte da carga horária do estágio para a 

realização de Acolhimento Psicológico na Seção de Psicologia UFMS/CPAR. 

 

 


