PROJETOS DE ESTÁGIO – CURSO DE PSICOLOGIA
2017/02
6º período (Módulo 3B – Ciclo 3) – Núcleo de Políticas Públicas (13 vagas)
Projeto do Estágio
Campo de estágio / Endereço

Atividades a serem realizadas no estágio

Escola Municipal Hugo Werneck

Elaboração de projeto de intervenção escolar
de acordo com a demanda da instituição.

Psicologia Escolar
Simone Franco
(Manhã)

Rua Oscar Trompowsky, 1372
Vila Sao Jorge
Belo Horizonte - MG
CEP: 30440-000

Totalizando 10 encontros no semestre.
Sendo total de horas 40 h (preparação,
atuação e registro das atividades)

Acompanhamento
Terapêutico
Fabrício Ribeiro
(Manhã)

Serviços de Saúde da Rede
Municipal de Belo Horizonte e
Freud Cidadão

- Realizar acompanhamento de usuários da
rede de saúde mental visando sua reinserção
e laço com a cidade, ampliando seu território
e circulação nos espaços públicos;

Público Atendido

Possibilidades de horários para o
desenvolvimento da prática

Alunos do ensino
fundamental

Manhã e tarde

Usuários da rede de saúde

Segunda à Sexta de 8h às 17h

Professor

Projeto do Estágio
Campo de estágio / Endereço

Atividades a serem realizadas no estágio

Escola Municipal Hugo Werneck

Elaboração de projeto de intervenção escolar
de acordo com a demanda da instituição.

Rua Oscar Trompowsky, 1372
Vila Sao Jorge
Belo Horizonte - MG
CEP: 30440-000

Totalizando 10 encontros no semestre.
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atuação e registro das atividades)

Serviços de Saúde da Rede
Municipal de Belo Horizonte e
Freud Cidadão

- Realizar acompanhamento de usuários da
rede de saúde mental visando sua reinserção
e laço com a cidade, ampliando seu território
e circulação nos espaços públicos;
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Possibilidades de horários para o
desenvolvimento da prática
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fundamental

Manhã e tarde

Usuários da rede de saúde

Segunda à Sexta de 8h às 17h

Grupos com famílias de
adolescentes em
cumprimento de medida
socioeducativa de
semiliberdade

Quarta Feira a tarde.

Professor

Psicologia Escolar
Simone Franco
(Noite)

Acompanhamento
Terapêutico
Fabrício Ribeiro
(Noite)

Possibilitar articulação teórica entre a teoria
sistêmica no contexto das políticas públicas;
Atendimento
Sistêmico de
Famílias em
Instituições
Samara Rodrigues
de Souza
(Noite)

Casas de Semiliberdade São
Luiz, Ipiranga e Planalto
localizadas nos bairros Santa
Mônica e São João Batista.

Possibilitar contato inicial com a teoria
sistêmica no contexto de grupos e sistemas
sociais mais ampliados;
Realização de prática de grupo
multifamiliares.
Leitura e Fichamentos de textos e artigos que
nortearão a prática de estágio: Lúcia Afonso,
Mony Elkaim, Carlos Sluski e Salvador
Minuchim.

Acompanhamento
Terapêutico
Fabrício Ribeiro
(Noite)
Atendimento
clínico de idosas
institucionalizadas
Mônica Freitas
Ferreiras Novaes
(Noite)

Serviços de Saúde da Rede
Municipal de Belo Horizonte e
Freud Cidadão
Lar das idosas Santa Gema
Galgani
Rua Apolo, 507 - Monsenhor
Messias, Belo Horizonte – MG.
CEP 30720-560

- Realizar acompanhamento de usuários da
rede de saúde mental visando sua reinserção
e laço com a cidade, ampliando seu território
e circulação nos espaços públicos;
1- Atendimento clínico às idosas
institucionalizadas a partir da abordagem da
Terapia Cognitiva Comportamental.
Há casos de idosas acamadas e com
dificuldades de locomoção,
comprometimento visual e auditivo.
2- Atividades em grupo, com objetivo de
promover a interação do grupo.

Usuários da rede de saúde

Segunda à Sexta de 8h às 17h

Idosas a partir de 65 anos

09:00 à 16:00hs
De segunda a sexta – feira

Possibilitar articulação teórica entre a teoria
sistêmica no contexto das políticas públicas;
Atendimento
Sistêmico de
Famílias em
Instituições
Samara Rodrigues
de Souza
(Noite)

Casas de Semiliberdade São
Luiz, Ipiranga e Planalto
localizadas nos bairros Santa
Mônica e São João Batista.

Possibilitar contato inicial com a teoria
sistêmica no contexto de grupos e sistemas
sociais mais ampliados;
Realização de prática de grupo
multifamiliares.
Leitura e Fichamentos de textos e artigos que
nortearão a prática de estágio: Lúcia Afonso,
Mony Elkaim, Carlos Sluski e Salvador
Minuchim.

Grupos com famílias de
adolescentes em
cumprimento de medida
socioeducativa de
semiliberdade

Quarta Feira a tarde.

