
 

 

 

EDITAL - Nº 06/2020  
ALTERAÇÃO I 

A Coordenação do Curso de Psicologia, conjuntamente à Coordenação de Articulação de 
Estágios em Psicologia, no uso de suas atribuições, torna público o presente edital referente à 
apresentação das propostas para seleção de alunos e composição dos grupos de estágio 
acadêmico para a disciplina Estágio Supervisionado Especifico I, a ser oferecida no semestre 
acadêmico 2021.1, com continuidade na disciplina Estágio Supervisionado Especifico II no 
semestre acadêmico 2021.2, para o 90 período, turnos matutino e noturno, e 100 período 
sucessiva e respectivamente. 
 

1. DA MATRÍCULA NA DISCIPLINA E VINCULAÇÃO À FACULDADE 

1.1 A matrícula na referida disciplina Estágio Supervisionado Especifico I, e na disciplina 

Estágio Supervisionado Especifico II, deve ser feita na Secretaria Geral de Cursos, 

conforme os parâmetros da Instituição, previstos e divulgados. 

1.2 Para fins de matricula, a participação nesse processo seletivo para composição de 

grupos de estágio não vincula o/a estudante ao Curso de Psicologia da FADBA, nem 

à respectiva disciplina Estágio Supervisionado Especifico. A saber, esta seleção 

configura-se como procedimento preparatório para os trabalhos acadêmicos do ano 

de 2021, quando, por efetivação de matrícula junto ao setor competente, os 

resultados do presente Edital terão validade para todos os seus candidatos. 

1.3 O presente processo seletivo para composição de grupos de estágio terá caráter 

definitivo no tocante à permanência do estudante selecionado no grupo de estágio 

ao qual pretendeu e que foi aceito, APENAS quando da efetivação da matrícula (e 

não simplesmente da reserva desta) for confirmada pela Secretaria Geral de Cursos. 

Do contrário, a vaga será colocada à disposição para o próximo estudante 

selecionado, seguindo a ordem de classificação. 

1.4 No tocante ao Estágio Supervisionado Específico II o aluno estará habilitado a 

matricular-se neste, dando prosseguimento às suas atividades acadêmicas de 

estagio, em tendo sido aprovado no Estágio Supervisionado Específico I. Ambas as 

disciplinas acontecem em caráter continuado, entretanto, independentes quanto 

ao aspecto avaliativo, estando a continuidade dependente da aprovação na etapa 

anterior, como previsto no PPC do Curso. 

 
2. DA INSCRIÇÃO, COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO ESPECÍFICO I e II 

2.1 O(a) estudante deverá fazer sua inscrição na proposta pretendida no período de 

25/11 a 15/12 de 2020, especificamente para esse edital, de forma remota 

preenchendo o formulário online no Google Forms, disponível no link - 

https://forms.gle/2rtY64g3qMNU8wyZ8  

2.2 No ato da inscrição o(a) estudante deve anexar duas cartas, sendo uma de 1ª e outra 

de 2ª intenções de estágio. 

2.3 Em cada uma das cartas deve conter nome completo, contatos (telefone, WhatsApp 

e e-mail), período e turno. 

 

https://forms.gle/2rtY64g3qMNU8wyZ8


 

 

 

2.4 Em ambas as cartas deve ser indicada no cabeçalho uma ÚNICA e MESMA terceira 

opção de estágio. 

2.5 As cartas devem ser digitadas, datadas e assinadas. Torna-se imprescindível a 

estruturação da mesma a partir do modelo estabelecido e disponibilizado no ANEXO 

I e II. 

2.6 Os grupos serão compostos em definitivo por alunos devidamente matriculados, de 

ambos os turnos, após devida classificação. 

2.7 Fica sob a responsabilidade do estudante fazer os ajustes necessários em sua 

agenda pessoal quanto aos horários para o cumprimento das atividades das 

disciplinas de Estágio Supervisionado Específico I e II. 

2.8 É reservado ao professor orientador/supervisor a definição e/ou remanejamento de 

dias e horários de supervisão e prática. Tais mudanças e/ou definições serão 

também compartilhadas e discutidas, caso haja necessidade, junto ao grupo de 

discentes. 

2.9 Estão sendo ofertadas vagas em 03 (três) ênfases, com diversas possibilidades em 

cada uma delas para escolha de atuação. 

2.10 Por livre e espontânea escolha o(a) estudante pleiteará uma vaga se 

inscrevendo nestas ênfases, e fazendo a designação de 1ª, 2ª e 3ª opções, podendo 

ser todas de ênfases diferentes, ou, podendo ser a 1ª e 2ª opções de uma mesma 

ênfase, e a 3ª opção de uma ênfase diferente. (ver item 4) 

2.11 Deve ser indicada para cada uma das ênfases qual a abordagem pretendida, 

conforme apresentadas no item 4. 

2.12 O(a) estudante participará em apenas, e somente, 01 (hum) grupo de estágio, 

sendo vedada a participação/presença, mesmo como aluno-ouvinte, em qualquer 

outra supervisão/prática. 

2.13 Será respeitado o limite máximo de estudantes para cada grupo, conforme 

quantidade de vagas ofertadas em cada campo/abordagem no item D deste edital. 

2.14 A composição dos grupos se fará exclusivamente por processo seletivo, para o 

qual é necessário que o(a) estudante se inscreva e participe. 

2.15 Caso haja necessidade e/ou intenção de mudança de grupo e/ou abordagem 

após a publicação de resultados deste processo seletivo, a mesma só ocorrerá após 

deliberação da Articulação de Estágios, e, se necessário, da Coordenação do Curso 

de Psicologia, ressalvando-se todas as condições adequadas para que tal mudança 

ocorra. 

 

3. DAS ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO  
As etapas de seleção para composição dos grupos de Estágio Supervisionado Específico I e II 
serão realizadas nas datas e horários que constam neste Edital, em cada Item respectivo 
(inscrição e entrega das cartas de intenções, prova, entrevista, divulgação de resultados), 
conforme procedimentos especificados para cada campo/abordagem no item 4. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
1ª ETAPA: INSCRIÇÃO E CARTA DE INTENÇÃO - A escrita e apresentação das cartas deve 
corresponder à melhor colocação possível quanto à pretensão do estágio, discorrendo sobre 
suas inclinações pessoais e capacitações para o mesmo, bem como demais assuntos que tenham 
direta relação com o estágio/campo/abordagem pretendido. A nota desta etapa tem efeito de 
composição da média simples final. 
 
2ª ETAPA: PROVA ESCRITA: Todos os interessados deverão realizar as provas, tanto para a 1ª 
como para a 2ª opções de estágio, naquelas abordagens que estão requerendo a realização da 
mesma. As mesmas terão duração de até duas horas cada, e serão elaboradas e corrigidas pelo 
professor supervisor responsável pelo estágio. A prova poderá ser composta por questões 
dissertativas e/ou objetivas, abordando conteúdo específico ao campo de estágio pretendido, a 
partir das referências disponibilizadas no ANEXO III. A nota desta etapa tem efeito de 
composição da média simples final. 
 
3ª ETAPA: ENTREVISTA: Todos os interessados deverão participar das entrevistas, tanto para a 
1ª como para a 2ª opções de estágio naquelas abordagens que estão requerendo a realização 
da mesma. As mesmas serão realizadas pelo professor supervisor responsável pelo estágio, em 
data e horário agendados (Ver ITEM D). A nota desta etapa tem efeito de composição da média 
simples final. 
 
4ª ETAPA: CLASSIFICAÇÃO: O parâmetro para a obtenção da nota final do aluno e sua 
classificação será a média simples das notas, que poderão ser: 
 

 Pontuação da Carta de Intenções 

 Pontuação na Prova Escrita 

 Pontuação na entrevista 
 

Ex:            MF    =     (Carta de Intenção)+(Prova Escrita)+ (Entrevista) 
            3 
Ou: 

 Pontuação da Carta de Intenções 

 Pontuação na Prova Escrita 
 

Ex:            MF    =     (Carta de Intenção)+(Prova Escrita) 
                 2 
Ou: 

 Pontuação da Carta de Intenções 
 

 Pontuação na entrevista 
 

Ex:            MF    =     (Carta de Intenção) + (Entrevista) 
                                  2 
Isso porque: 
há abordagens que procederão à carta de intenção+prova+entrevista 
há abordagens que procederão à carta de intenção+prova 
há abordagens que procederão à carta de intenção+entrevista 
 
 
 



 

 

 
 

3.1 Em ocorrendo empate e não havendo disponibilidade para alocar os empatados no 
grupo pretendido, o desempate se dará mediante a maior nota da carta de 
intenções; 

3.2 Em havendo empate na carta de intenções, o desempate se dará pela maior nota da 
prova, se este for o caso; 

3.3 Em havendo empate na nota da prova, o desempate se dará pela maior nota na 
entrevista, se este for o caso; 

3.4 Em se mantendo o empate, o desempate se dará pela maior Média Geral das notas 
no Curso; 

3.5 A classificação FINAL para a composição dos grupos de estagio será feita pela ordem 
decrescente das notas dos(as) candidatos(as) para a 1ª abordagem pretendida, até 
se completar o numero de vagas de cada grupo de estagio; 

3.6 Em havendo vacância, o grupo será completado por estudantes que pleitearam a 
referida abordagem como 2ª opção, caso não tenham sido alocados em sua 1ª 
opção; 

3.7 Em não sendo classificado/a para compor o grupo de sua 1ª opção, o estudante será 
alocado em sua 2ª opção, em havendo vaga disponível; 

3.8 Caso ocorram desistências de alunos(as) selecionados para algum grupo, outros(as) 
estudantes(as) interessados nesta respectiva proposta poderão ser chamados a 
ocupar estas vagas, sendo respeitada a ordem de classificação da nota final; 

3.9 Se o/a estudante não for classificado para nenhuma das duas primeiras opções 
pretendidas será alocado na 3ª opção indicada semelhantemente em ambas as 
cartas, em havendo vaga disponível; 

3.10 Se o(a) estudante não for selecionado(a) para nenhuma das intenções 
pretendidas, incluindo a 3º opção, ele(a) será consultado e alocado(a) em grupo de 
estágio que houver disponibilidade, em consenso com o docente/supervisor deste 
grupo. 

  
 

4.  DAS PROPOSTAS E DATA DA PROVA 
ÊNFASES ABORDAGEM CAMPO VAGAS PROVA ENTREVISTA 

Clinica 
(Psicodinâmica) 

Psicanálise (grupo 1) 
Docente: Dalmir Lopes 

Clínica SPA 
(Adulto) 

 

8 
 

Dia: 
19/12 
Hora: 
19h30 

Não 
Haverá 

Psicanálise (grupo 2) 
Docente: Dalmir Lopes 

PM Cruz das 
Almas 

(Infantil e 
Adulto) 

8 

Dia: 
19/12 
Hora: 
19h30 

Não 
haverá 

Psicoterapia Breve-
Fenomenológica/ 
Existencial 
Docente: Fabianno Lyra 

Clínica SPA 
(Todas as 

faixas) 
8 

Dia: 
19/12 
Hora: 
19h30 

Não 
Haverá 

Gestalt-terapia 
Docente: Samai Alcira 

Clínica SPA 
(Infantil e 
Adulto) 

8 

Dia: 
19/12 
Hora: 
19h30 

21/12 
Hora: 9h 

Clinica 
(Comportamental) 

Reabilitação 
Neuropsicológica 
Docente: Ana Flávia 

Clínica SPA 
(Infantil e 
Adulto) 

8 
Não 

Haverá 
Não 

Haverá 



 

 

Terapia Cognitivo 
Comportamental - TCC 
(Adulto)  
Docente: Paula Ferreira 

Clínica SPA 
(Adulto) 

8 

Dia: 
19/12 
Hora: 
19h30 

Não 
haverá 

Terapia Cognitivo 
Comportamental - TCC 
(Infantil e Adolescente)  
Docente: Patrícia 
Santana 

Clínica SPA 
(Infantil e 

Adolescente) 
8 

Não 
Haverá 

21/12 
Hora: 14h e 

19h 

Psicoterapia Analítica 
Funcional/FAP 
Docente: Willian 
Oliveira 

Clínica SPA 
(Adulto) 

8 

Dia: 
19/12 
Hora: 
19h30 

Não 
haverá 

Psicoterapia Analítica 
Funcional/FAP 
Docente: Willian 
Oliveira 

Clínica SPA 
(Família e 

Casais) 
8 

Dia: 
19/12 
Hora: 
19h30 

Não 
haverá 

Saúde e 
Organizacional 
(Psicologia nas 

Instituições) 

Psicologia 
Organizacional 
Docente: Wilma Ribeiro 

FADBA 8 
Não 

Haverá 
Não 

Haverá 

Terapia Cognitivo 
Comportamental – TCC 
em grupo 
Docente: Luciana Melo 

Policlínica da 
FADBA 

(todas as 
faixas) 

8 

Dia: 
19/12 
Hora: 
19h30 

Não 
Haverá 

Psicologia Hospitalar 
Docente: Patrícia 
Santana 

Santa Casa de 
Misericórdia 
- Cachoeira - 

8 
Não 

haverá 

21/12 
Hora: 14h e 

19h 

Acolhimento e 
acompanhamento das 
famílias em situação de 
vulnerabilidade social, 
visando o 
fortalecimento da 
função protetiva das 
famílias 
(Psicologia Social Crítica) 
Docente: Jarlan Santos 

CRAS  
- Cachoeira - 

8 
Não 

haverá 
Não 

Haverá 

 
 

5. DOS HORÁRIOS DOS ENCONTROS DE SUPERVISÃO E PRÁTICA 

5.1 Os grupos da disciplina Estágio Supervisionado Especifico I e II se reunirão para 
SUPERVISÃO em horários estabelecidos por cada supervisor, a ser divulgado no 
Edital de resultados deste processo seletivo, e poderão ocorrer em horários da 
manhã ou em horários da tarde. 

5.2 Os horários das práticas serão organizados em parceria entre professor/supervisor 
e alunos, e/ou ainda organizados pela Coordenação Técnica da Clínica Escola – 
SPA, após treinamento prévio de inserção ao espaço da prática, e poderão ocorrer 
em horários da manhã ou em horários da tarde, ou em ambos, se for o caso. 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

6. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO 

6.1 O resultado deste processo seletivo de composição de grupos será divulgado em 

tempo apropriado, a ocorrer até o dia 12 de fevereiro de 2021, por publicação de 

lista nas vias de comunicação usuais do Curso de Psicologia da FADBA (Murais 

internos, e na página do curso no site da FADBA) 

6.2 Uma segunda lista poderá ser publicada após esta data, se algum caso especifico se 

fizer necessário. 

 

7. DO INÍCIO DAS ATIVIDADES 

7.1 As atividades relativas ao Estágio Supervisionado Especifico I se iniciarão com uma 

Jornada de Treinamento a ocorrer do dia 22 de fevereiro a 05 de março de 2021. 

7.2 As atividades de supervisão e práticas se iniciarão a partir do dia 08 de março de 

2021, na sequencia de dia e horário estabelecidos para cada grupo. 

 

 

8. CRONOGRAMA  

FASES DATAS 

Lançamento do edital  25 de novembro de 2020  

Inscrição dos candidatos  De 25 de novembro a 15 de dezembro de 
2020  

Divulgação de inscrições homologadas  17 de dezembro de 2020 

Resultado final Até 12 de fevereiro de 2021  
Jornada de Treinamento 22 de fevereiro a 05 de março de 2021 

Início das atividades Previsto para 08 de março de 2021  
 
 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Um Edital de ERRATA ou COMPLEMENTAR poderá ser publicado depois deste, se 

por qualquer situação se mostrar necessário. 

9.2 Os casos não contemplados neste edital serão considerados e resolvidos pela 

Articulação dos Estágios de Psicologia, e, se necessário, conjuntamente com a 

Coordenação do Curso de Psicologia, bem como com o Colegiado Docente do Curso, 

se este for o caso. 

 
 Cachoeira, 25 de novembro de 2020 

                      
 
         
          Paula Oliveira Ferreira Santos     Nubiorlandia Rabelo P. Oliveira 
      Coordenação do Curso de Psicologia                            Articuladora de Estágios | Psicologia  
 

 
 



 

 

 
ANEXO I 

 
 MODELO DE CARTA DE INTENÇÕES  

PROCESSO SELETIVO 
ESTÁGIO ESPECÍFICO SUPERVISIONADO I e II – 2021.1 e 2021.2 

 
Nome:_____________________________________________________________ 
Período/turno: ______________________________________________________ 
3ª Intenção de Estágio (de outra grande área diferente, se as 1ª e 2ª opções forem da mesma 
Grande Área): Grande Área: _______________________ Abordagem: 
_____________________ 
 
Estou em processo psicoterapêutico: 
(  ) SIM  (  ) NÃO 
Se sim, há quanto tempo? __________ 
Meus Contatos:  

Telefone (celular/WhatsApp): ________________________________________ 
Email: ___________________________________________________________ 

 
CARTA DE 1ª INTENÇÃO 

 
 

Eu, (NOME DO CANDIDATO), estudante em potencial do 9º Período/2021.1 e 
subsequente 10º período/2021.2, venho, por meio desta, demonstrar meu interesse em compor 
o grupo de Estágio Específico Supervisionado I e II na Grande Área ________________________ 
(ESPECIFICAR), na abordagem _______________________________ (ESPECIFICAR), ciente de 
que a continuidade no Estágio Específico Supervisionado II é situação dependente de aprovação 
no Estágio Específico Supervisionado I, conforme prevê Regulamentações do Curso. 

Minha formação acadêmica inclui (CITAR o que diz respeito a você ao longo do curso: 
falar de participações em congressos, cursos, estágios extracurriculares, projetos de pesquisa, 
monitoria, bolsas de iniciação científica, atividades voluntárias, experiência profissional e 
outros eventos relevantes ocorridos durante a graduação que explique sua relação com a 
abordagem/ênfase do estágio curricular).  

Meu objetivo profissional é (DESCREVA SEU OBJETIVO). Minha opção pelo ESTÁGIO 
ESPECÍFICO SUPERVISIONADO I e II na Grande Área (ESPECIFICAR) e na Abordagem 
(ESPECIFICAR) se justifica por (apresente os motivos e interesses que o(a) levaram a escolher 
essa área).  

Concluindo, espero que (apresente suas expectativas sobre o estágio específico 
supervisionado e a contribuição dele para sua vida profissional).  

Sendo só para o momento, apresento  
Cordiais saudações. 
 

     Cachoeira, ____ de ___________ de 20____. 
 
 

___________________________________________ 
                ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 

 
 
 



 

 

 
 

ANEXO II 
 

MODELO DE CARTA DE INTENÇÕES  
PROCESSO SELETIVO 

ESTÁGIO ESPECÍFICO SUPERVISIONADO I e II – 2021.1 e 2021.2 
 
Nome:_____________________________________________________________ 
Período/turno: ______________________________________________________ 
3ª Intenção de Estágio (de outra grande área diferente, se as 1ª e 2ª opções forem da mesma 
Grande Área): Grande Área: _______________________ Abordagem: 
_____________________ 
 
Estou em processo psicoterapêutico: 
(  ) SIM  (  ) NÃO 
Se sim, há quanto tempo? __________ 
Meus Contatos:  

Telefone (celular/WhatsApp): ________________________________________ 
Email: ___________________________________________________________ 

 
 

CARTA DE 2ª INTENÇÃO 
 
 

Eu, (NOME DO CANDIDATO), estudante em potencial do 9º Período/2021.1 e 
subsequente 10º período/2021.2, venho, por meio desta, demonstrar meu interesse em compor 
o grupo de Estágio Específico Supervisionado I e II na Grande Área ________________________ 
(ESPECIFICAR), na abordagem _______________________________ (ESPECIFICAR), ciente de 
que a continuidade no Estágio Específico Supervisionado II é situação dependente de aprovação 
no Estágio Específico Supervisionado I, conforme prevê Regulamentações do Curso. 

Minha formação acadêmica inclui (CITAR o que diz respeito a você ao longo do curso: 
falar de participações em congressos, cursos, estágios extracurriculares, projetos de pesquisa, 
monitoria, bolsas de iniciação científica, atividades voluntárias, experiência profissional e 
outros eventos relevantes ocorridos durante a graduação que explique sua relação com a 
abordagem/ênfase do estágio curricular).  

Meu objetivo profissional é (DESCREVA SEU OBJETIVO). Minha opção pelo ESTÁGIO 
ESPECÍFICO SUPERVISIONADO I e II na Grande Área (ESPECIFICAR) e na Abordagem 
(ESPECIFICAR) se justifica por (apresente os motivos e interesses que o(a) levaram a escolher 
essa área).  

Concluindo, espero que (apresente suas expectativas sobre o estágio específico 
supervisionado e a contribuição dele para sua vida profissional).  

Sendo só para o momento, apresento  
Cordiais saudações. 
 

     Cachoeira, ____ de ____________ de 20___. 
 
 

___________________________________________ 
                ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) 

 



 

 

 
 

ANEXO III 
 

REFERÊNCIAS PARA AS PROVAS ESCRITAS 
PROCESSO SELETIVO 

ESTÁGIO ESPECÍFICO SUPERVISIONADO I e II – 2021.1 e 2021.2 
 
 

1. PSICANÁLISE (grupos 1 e 2) 
 QUINET, A. As 4 + 1 Condições da Análise. 11 ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2007. 

 
 

2. PSICOTERAPIA BREVE FENOMENOLÓGICA EXISTENCIAL 
 RECH, P. R. Logoterapia - o caminho é o papel dos valores no processo 

terapêutico. Revista da Associação Brasileira de Logoterapia e Análise 
Existencial. 6 (1), 69-78, 2017. 

 OLIVEIRA, I.T. Psicoterapia Psicodinâmica Breve: dos precursores aos modelos 
atuais. Psicologia: Teoria e Prática. 1 (2), 9 -19, 1999. 
 

(AMBOS ESTÃO DISPONIVEIS NA INTERNET) 
 
 
 
 

3. GESTALT-TERAPIA  

 HYCNER, R. De pessoa a pessoa. São Paulo: Summus, 1995. 
(Dois primeiros capítulos) 

 YONTEF, G. Processo, Diálogo e Awareness. São Paulo, Summus, 1998. 
 
 

 
4. TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL - TCC  

 BECK, Judith. Terapia cognitivo-comportamental. Porto Alegre: Artmed, 2013. 
(Cap. 1 a 10) 
 
 
 

5. TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL - TCC EM GRUPO 
RANGÉ, Bernard; NEUFELD, Carmem Beatriz.  Terapia Cognitivo-
Comportamental em Grupos: das evidências às práticas. (Cap. 1 e 2) 
 

 
 

6. PSICOTERAPIA ANALÍTICA FUNCIONAL  
 Kohlenberg, R. J. & Tsai, M. (2006). Psicoterapia Analítica Funcional - Criando 

Relações Terapêuticas Intensas e Curativas. Santo André: ESETec. (pp. 1-18). 


