
MANUAL DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE BACHARELADO 

EM PSICOLOGIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MANUAL DE ESTÁGIO CURRICULAR 
SUPERVISIONADO DO CURSO DE 
BACHARELADO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

 

2017 
 

 

   

 



MANUAL DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE BACHARELADO 

EM PSICOLOGIA  

 

 

 

ESTRUTURA DA FACULDADE MONTES BELOS E DO CURSO DE BACHARELADO EM 

PSICOLOGIA 

 

Diretor Geral  

Paulo Eustáquio Resende Nascimento 

 

Secretária Geral 

Dariana Bianca Silva 

 

Coordenadora do Curso de Psicologia 

Profª Me. Livia Amorim Cardoso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MANUAL DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE BACHARELADO 

EM PSICOLOGIA  

 

 

RESOLUÇÃO Nº 156/2017-SGFMB 

 

 

Aprova o Manual de Estágio Curricular 

Supervisionado do Curso de Bacharelado em 

Psicologia da Faculdade Montes Belos                                                                     

 

Considerando o disposto no Regimento Interno Arts 30 a 33, incisos e parágrafos.  

 

O CONSELHO SUPERIOR DA FACULDADE MONTES BELOS - CONSUP  APROVOU E O (A) 

DIRETOR (A) GERAL, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS E REGIMENTAIS, 

SANCIONA A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º Fica aprovado o Manual do Estágio Curricular Supervisionado do Curso de 

Bacharelado em Psicologia da Faculdade Montes Belos, cujo inteiro teor se publica em 

anexo. 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data. 

 

 

Dê-se ciência. 

Cumpra-se. 

 

 

São Luís de Montes Belos, 16 de janeiro de 2017 

 

 

 

ProfºMs. Paulo Eustáquio Resende Nascimento 

Diretor Geral FMB 

 



MANUAL DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE BACHARELADO 

EM PSICOLOGIA  

 

 

 

SUMÁRIO 

MANUAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO ....................................................................... 6 

CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA .......................................................................... 6 

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 6 

EMENTAS E CARGA HORÁRIA ................................................................................................. 7 

Estágio Curricular Supervisionado Básico I – Processos Educativos (80h) .................... 7 

Estágio Curricular Supervisionado Básico II – Contextos Sociais Comunitários e Saúde 

(80h) ...................................................................................................................................... 7 

Estágio Curricular Supervisionado Básico III -  Psicologia Organizacional e do 

Trabalho (80h) ...................................................................................................................... 7 

Estágio Curricular Supervisionado Básico IV – Psicologia Jurídica (80h) ............................ 8 

Estágio Curricular Supervisionado Básico V – Processos Clínicos (140h) ........................... 8 

OBJETIVOS ................................................................................................................................. 8 

DIREITOS E DEVERES ............................................................................................................... 9 

Graduandos ........................................................................................................................... 9 

Supervisor............................................................................................................................ 10 

Orientador ........................................................................................................................... 10 

ROTINA DE ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER DESENVOLVIDAS PELOS ACADÊMICOS DE 

PSICOLOGIA NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BÁSICO I – PROCESSOS 

EDUCATIVOS ........................................................................................................................... 11 

ROTINA DE ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER DESENVOLVIDAS PELOS ACADÊMICOS DE 

PSICOLOGIA NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BÁSICO II – CONTEXTOS 

SOCIAIS COMUNITÁRIOS E DA SAÚDE ................................................................................. 12 

ROTINA DE ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER DESENVOLVIDAS PELOS 

ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

BÁSICO III – PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E TRABALHO.................................... 13 

ROTINA DE ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER DESENVOLVIDAS PELOS 

ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

BÁSICO IV – PSICOLOGIA JURÍDICA ............................................................................... 13 



MANUAL DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE BACHARELADO 

EM PSICOLOGIA  

 

 

ROTINA DE ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER DESENVOLVIDAS PELOS 

ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

BÁSICO V – PROCESSOS CLÍNICOS .................................................................................. 14 

ROTINA DE ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER DESENVOLVIDAS PELOS 

ACADÊMICOS DE PSICOLOGIA NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 

ESPECÍFICO ............................................................................................................................ 14 

AVALIAÇÃO ......................................................................................................................... 14 

CAMPI DE ESTÁGIO ............................................................................................................ 15 

CONTROLE DA FREQUÊNCIA E DO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA ...................... 15 

ANEXO I .................................................................................................................................. 16 

FREQUÊNCIA EM ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BÁSICO E  

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ESPECÍFICO ................................... 16 

ANEXO IV ................................................................................................................................. 17 

ORIENTAÇÕES PARA O RELATÓRIO DOS ......................................................................... 17 

ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS I, II e III ............................................................................ 17 

Da prática realizada ............................................................................................................ 18 

Dos prazos ........................................................................................................................... 18 

ANEXO V ................................................................................................................................ 19 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO ................................................................................... 19 



MANUAL DE ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO DO CURSO DE BACHARELADO 

EM PSICOLOGIA 

 

 

6 

 

MANUAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO 

CURSO DE BACHARELADO EM PSICOLOGIA 

 

INTRODUÇÃO 

 

 De acordo com a Matriz Curricular e o Projeto Pedagógico do Curso de 

Bacharelado em Psicologia, seguindo ainda, as orientações das Diretrizes Curriculares 

Nacionais e as Entidades de Classe (CRP e CFP) o Estágio Supervisionado do Curso de 

Psicologia da Faculdade Montes Belos – FMB, corresponde a uma carga horária de 800 

horas (60 minutos), divididos em Estágio Curricular Supervisionado I. II, III, IV e V; e 

Estágio Curricular Supervisionado Específico. Todos obrigatórios nos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 

9º, 10º períodos.  

 O Estágio Supervisionado será cumprido em escolas, instituições sociais, 

comunitárias, da saúde, organizacional, jurídica e clínica, conforme convênios 

estabelecidos previamente) para que os graduandos tenham contato direto com os 

indivíduos, com a comunidade e com o trabalho de gerência e assistência do profissional 

enfermeiro em todos os níveis de assistência à saúde. 

 Durante a realização do estágio os graduandos poderão permanecer por períodos 

de quatro, seis ou oito horas diárias nas unidades respeitando o planejamento prévio da 

coordenação de estágio e das unidades conveniadas e deverá desenvolver ações junto 

aos profissionais e usuários do sistema de saúde. 

 Ao final do estágio os graduandos deverão apresentar os resultados dos seus 

trabalhos em power point ao próximo grupo que entrará nas unidades, o que será 

denominado passagem de plantão e versão impressa, denominado relatório, ao 

professor orientador (supervisor) do estágio. 
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EMENTAS E CARGA HORÁRIA 

 

Estágio Curricular Supervisionado Básico I – Processos Educativos (80h) 

 

Prática supervisionada de observação e intervenções psicológicas. 

Desenvolvimento de projeto de intervenção em Psicologia. Reflexões éticas, com 

fundamentos técnico-científicos, sobre a atuação do psicólogo nos processos 

socioeducativos, institucionais. 

 

Estágio Curricular Supervisionado Básico II – Contextos Sociais Comunitários e Saúde 

(80h) 

 

Prática supervisionada de observação e intervenções psicológicas. 

Desenvolvimento de projeto em Psicologia. Reflexões éticas, com fundamentos técnico-

científicos, sobre a atuação do psicólogo nos processos de saúde, de sofrimento psíquico 

e de subjetivação. 

 

Estágio Curricular Supervisionado Básico III -  Psicologia Organizacional e do Trabalho 

(80h) 

Prática supervisionada de observação, descrição e análise de fenômenos psíquicos 

em contextos organizacionais e de trabalho. O aluno deverá proceder a transcrição em 

termos psicológicos dos fenômenos observados e efetuar reflexões éticas sobre o campo 

de atuação. 
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Estágio Curricular Supervisionado Básico IV – Psicologia Jurídica (80h) 

 

Prática supervisionada de intervenções psicológicas, considerando reflexões éticas, 

com fundamentos técnico-científicos, sobre a atuação do psicólogo na área jurídica. 

 

Estágio Curricular Supervisionado Básico V – Processos Clínicos (140h) 

 

Inserção em campo de estágio de psicologia clínica, nas áreas psicanálise, terapia 

cognitivo-comportamental, terapia humanista. Discussão de casos em supervisão. Ética 

em psicoterapia. Contato com equipe multiprofissional. Integração dos conhecimentos 

desenvolvidos nas disciplinas de Teorias e Sistemas em Psicologia Clínica ampliada. 

Realização de Estudo de Caso 

 

Estágio Curricular Supervisionado Específico (340h) 

Estágio Curricular com ênfases específicas orientado por professor específico 

 

 

OBJETIVOS 

 

 Colaborar no planejamento das instituições.. 

 Planejar, executar e avaliar a assistência de psicologia aos usuários. 

 Orientar e supervisionar as atividades dos técnicos e auxiliares de Psicologia. 

 Promover a sistematização da assistência de psicologia. 

 Colaborar na previsão, provisão e controle de materiais e equipamentos da 

unidade. 
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 Desenvolver ações de prevenção, controle e tratamento de transtornos e 

demandas vinculadas ao comportamento humano. 

 Desenvolver educação continuada junto aos usuários e comunidade. 

 Promover o treinamento do pessoal de psicologia. 

 Colaborar na elaboração das escalas do serviço de psicologia. 

 Realizar diagnóstico nas unidades. 

 O objetivo principal dos Estágios Curriculares Supervisionados Básicos é 

avaliativo; no Estágio Curricular Específico, a intervenção. 

 

DIREITOS E DEVERES 

 

Graduandos 

 

a. Estar atentos ao cumprimento das normas da FMB e das unidades de estágio. 

b. Elaborar o planejamento do estágio individual, em dupla ou grupo (conforme 

escala), considerando o planejamento da unidade e a realidade da 

comunidade. 

c. Comunicar com antecedência de no mínimo 07 dias ao supervisor e ao 

professor orientador qualquer mudança no planejamento e/ou escala. 

d. Cumprir a escala estabelecida e assinar a frequência diariamente junto ao 

supervisor. 

e. Apresentar-se à unidade de estágio uniformizado (roupas decentes, sem 

decotes, curtas ou transparentes, jaleco com manga longa e abotoado, 

sapatos fechados, crachá de identificação). 

f. Abster-se do uso de alguns acessórios (brincos grandes, anéis, colares, 

pulseiras, outros), estar com os cabelos sempre bem presos e unhas curtas e 

claras durante a realização do estágio. 
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g. Portar materiais de uso individual. 

h. Não alimentar-se nas dependências da unidade a não ser em locais para esse 

fim. 

i. Não alimentar-se dos alimentos da unidade destinados para pacientes e 

profissionais. 

j. Utilizar o carimbo pessoal rotineiramente. 

k. Elaborar individual, em dupla ou grupo (conforme escala), os relatórios de 

conclusão do estágio, conforme orientações do professor orientador. 

l. Ser comunicado de sua escala com antecedência de no mínimo 15 dias. 

m. Receber orientações e apoio do professor orientador. 

n. Ter suas dúvidas esclarecidas. 

o. Agir com postura ética tendo como base o Código de Ética da Psicologia. 

 

Supervisor 

 

a. Recepcionar os graduandos na unidade e apresentá-los aos funcionários. 

b. Apoiar o graduando e avaliá-lo continuamente, sugerindo mudanças no 

planejamento, se necessário. 

c. Avaliar por escrito os graduandos no final do estágio e atribuir notas de zero 

a 10 individualmente. 

d. Dar sugestões ao professor orientador. 

e. Receber orientações e apoio do professor orientador. 

 

Orientador 

 

a. Fazer o planejamento e a escala dos graduandos.  
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b. Comunicar os graduandos de suas escalas com no mínimo 15 dias de 

antecedência. 

c. Encaminhar os graduandos às unidades de estágio. 

d. Manter-se em contato com o supervisor. 

e. Avaliar continuamente a atuação dos graduandos juntamente com o 

preceptor e sugerir mudanças, se necessário. 

f. Reunir-se com cada grupo no início e término de cada estágio para passagem 

de plantão e avaliação final mais apresentação do relatório. 

g. Responsabilizar-se pelo diário de classe (ou ficha de controle de frequência) 

e entrega de notas junto à secretaria geral da FMB. 

h. Ser remunerado pelo seu trabalho. 

i. Receber orientações e apoio da coordenação de estágio e de curso. 

 

ROTINA DE ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER DESENVOLVIDAS PELOS ACADÊMICOS DE 

PSICOLOGIA NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BÁSICO I – PROCESSOS 

EDUCATIVOS 

 

I. Realizar pesquisa, diagnóstico e provável intervenção preventiva ou corretiva nos 

âmbitos escolares envolvendo todos os constituintes do sistema educativos 

(discentes e docentes, aspectos didáticos,  

II. Desenvolver novos procedimentos educacionais colaborando com o formação do 

corpo docente, técnico, implantação de técnicas e melhorias curriculares e 

clima organizacional. 

III. Oferecer orientação profissional. 

IV. Formular programas de ensino para os indivíduos portadores de necessidades 

especiais. 

V. Aplicar conhecimentos psicológicos na escola, concernentes ao processo ensino-

aprendizagem, em análises e intervenções psicopedagógicas; referentes ao 
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desenvolvimento humano, às relações interpessoais e à integração família-

comunidade-escola, para promover o desenvolvimento integral do ser; 

VI. Atender às necessidades individuais no que diz respeito o processo de ensino e 

aprendizagem. 

VII. Prestar serviços diretos e indiretos aos agentes educacionais, como 

profissional autônomo, orientando programas de apoio administrativo e 

educacional;  

VIII. Desenvolver estudos e analisar as relações homem-ambiente físico, material, 

social e cultural quanto ao processo ensino-aprendizagem e produtividade 

educacional;  

IX. Desenvolver programas visando a qualidade de vida e cuidados indispensáveis às 

atividades acadêmicas; f) implementar programas para desenvolver 

habilidades básicas para aquisição de conhecimento e o desenvolvimento 

humano; g) validar e utilizar instrumentos e testes psicológicos adequados e 

fidedignos para fornecer subsídios para o replanejamento e formulação do 

plano escolar, ajustes e orientações à equipe escolar e avaliação da eficiência 

dos programas educacionais; 

X. Desenvolver o conhecimento científico. 

 

ROTINA DE ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER DESENVOLVIDAS PELOS ACADÊMICOS DE 

PSICOLOGIA NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BÁSICO II – CONTEXTOS 

SOCIAIS COMUNITÁRIOS E DA SAÚDE 

 

I. Prestar serviços à nível secundário e terciário nas áreas da saúde. 

II. Atendimento a familiares ou responsáveis pelos pacientes, bem como avaliação e 

tratamento. 

III. Auxiliar no atendimento à equipe envolvida no âmbito hospitalar. 

IV. Identificar e propor ações no âmbito sociocultural. 

V. Realizar pesquisa na saúde e em segmentos sociais. 
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ROTINA DE ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER DESENVOLVIDAS PELOS ACADÊMICOS 

DE PSICOLOGIA NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BÁSICO III – 

PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E TRABALHO 

I. Avaliar, diagnosticar e intervir dentro do proposto pela ementa da disciplina atividades 

relacionadas a consultoria e desenvolvimento organizacional e pessoal, condições 

de trabalho. 

II. Observar, promover e reabilitar a saúde e a qualidade de vida dentro das organizações. 

III. Observar processos de desligamentos e preparação par a aposentadoria do 

colaborador. 

IV. Auxiliar na administração de conflitos nas organizações. 

V. Atuação em equipes multiprofissionais. 

VI. Utiliza métodos e técnicas como: entrevistas, testes, provas, dinâmicas de grupo, 

etc. para subsidiar as decisões na área de recursos humanos como: promoção, 

movimentação de pessoal, incentivo, remuneração de carreira, capacitação e 

integração funcional e promover, em consequência, a autorrealização no trabalho. 

VII. Fomentar a iniciação científica na área. 

 

ROTINA DE ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER DESENVOLVIDAS PELOS ACADÊMICOS 

DE PSICOLOGIA NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BÁSICO IV – 

PSICOLOGIA JURÍDICA 

I. Atuar no âmbito da justiça oferecendo ao universo judicial elementos para formulação, 

revisão e interpretação das leis. 

II. Avaliar psicologicamente indivíduos envolvidos em processos judiciais enquanto 

perícias oferecendo pareceres e perícias. 

III. Oferecer atendimento inicial em indivíduos que encontram-se em processos judiciais. 

IV. Acompanhar o supervisor detentos em liberdade condicional, na internação em 

hospital penitenciário, bem como atuar no apoio psicológico à sua família. 

V. Fomentar a iniciação científica na área. 
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ROTINA DE ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER DESENVOLVIDAS PELOS ACADÊMICOS 

DE PSICOLOGIA NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BÁSICO V – 

PROCESSOS CLÍNICOS 

I. Atuar de modo ético e profissional buscando reduzir o sofrimento seja a nível 

individual, social, institucional ou grupal utilizando de metodologia adequadas às 

devidas abordagens. 

II. Realizar diagnósticos e prognóstico. 

III. Oferecer orientação e aconselhamento psicológico. 

IV. Acompanha programas de pesquisa, treinamento e desenvolvimento de políticas 

de saúde mental, participando de sua elaboração, coordenação, implementação e 

supervisão, para garantir a qualidade da atenção à saúde mental em nível de 

macro e microssistema. 

V. Fomentar a iniciação científica na área. 

 

ROTINA DE ATIVIDADES QUE DEVERÃO SER DESENVOLVIDAS PELOS ACADÊMICOS 

DE PSICOLOGIA NO ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ESPECÍFICO 

As atividades desenvolvidas pelos acadêmicos se darão conforme opção do estagiário 

pela área em que deseja estagiar e com as proposituras colocadas pelo supervisor de ementa 

da disciplina. 

AVALIAÇÃO 

 

 A avaliação deverá ser contínua e formativa considerando o desenvolvimento de 

competências conforme orientações das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 

graduação em psicologia e análise dos relatórios apresentados. 
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 O relatório deverá ser entregue ao professor orientador com no máximo 10 dias 

após o término do estágio, implicando em diminuição da nota dos graduandos que não 

cumprirem esse prazo. 

 A avaliação constará de 3 notas, sendo: 

a. 1ª nota: auto avaliação do aluno 

b. 2ª nota: avaliação do supervisor 

c. 3ª nota: avaliação do professor orientador (considerando o desempenho e 

responsabilidade do graduando e a apresentação do relatório final). 

 

OBS: Para cursar os estágios supervisionados I, II, III, IV e V; e o Estágio Curricular 

Supervisionado Específico o graduando deverá ter concluído as disciplinas dos 

semestres anteriores que possuem afinidade com o objetivo do estágio em questão, uma 

vez que o processo de ensino é sequencial e, a falta de domínio do conteúdo poderá 

comprometer o rendimento do acadêmico ocasionando reprovação. 

 

CAMPI DE ESTÁGIO 

 

 Serão campi de estágio todas as unidades de saúde que prestam assistência 

primária, secundária e terciária conveniadas previamente com a Faculdade Montes 

Belos-FMB. 

 

CONTROLE DA FREQUÊNCIA E DO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA 

 

 A frequência e o cumprimento da carga horária dos graduandos serão 

controladas através da assinatura diária de folha de frequência com horários de entrada 

e saída do graduando. Esta folha também será assinada pelo supervisor e professor 

orientador do estágio. 
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 Ficam os graduandos cientes que o não cumprimento mínimo de 75% da carga 

horária total de cada estágio ou a não alcance da média mínima prevista pela FMB (7,0) 

implicará em reprovação por falta ou nota. Se o graduando alcançar a média prevista, 

mas não cumprir a carga horária exigida (no mínimo 75% de presença), ainda assim 

estará reprovado por falta. 

 

 

 

 

 

 

ANEXO I 

FREQUÊNCIA EM ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO BÁSICO E  

ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO ESPECÍFICO 

 

Unidade:____________________________________________________________ 

Aluno:______________________________________________________________ 

Prof. Orientador:______________________________________________________ 

Enf. Supervisor:_______________________________________________________ 

 

Data Entrada 
Ass. 

Aluno 
Saída 

Ass. 

Aluno 

Ass. 

Preceptor 

___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      
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___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      

___/___/___      

 

Carga horária realizada: ________________________________________________ 

 

Assinatura e carimbo do preceptor: _______________________________________ 

 

Assinatura e carimbo do orientador: ______________________________________ 

ANEXO IV 

 

ORIENTAÇÕES PARA O RELATÓRIO DOS 

ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS I, II e III 

 

 O relatório final do estágio supervisionado deverá ser elaborado em forma de um 

artigo de relato de experiência e com páginas numeradas, conforme as orientações 

abaixo: 

 

1. Estrutura 

 Pré-texto 

 Capa 

 Folha de rosto 

 Sumário 

 

2. Texto 
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 Introdução: A cada encontro com o Professor Orientador de Estágio, o aluno 

deverá trazer levantamentos, informações ou resultados que lhe forem 

solicitados. Justificar o estágio supervisionado para a conclusão do curso e a 

formação profissional, além de caracterizar a unidade onde o estágio foi 

realizado. 

 Desenvolvimento: considerar todas as atividades programadas e desenvolvidas 

com os respectivos resultados e fundamentação teórica (Citações da Literatura 

Científica). Poderão ser usados tabelas, figuras, fotografias e gráficos para 

permitir uma visão melhor do que foi realizado, observando a ordem cronológica 

dos fatos. Como parte principal e mais extensa do artigo, visa a expor as 

principais ideias e experiência na área. É, em essência, a fundamentação lógica do 

trabalho. Dependendo do assunto tratado, existe a necessidade de se subdividir o 

desenvolvimento em etapas destacando: objetivos, período do estágio, trabalhos 

realizados (descrição detalhada das atividades desenvolvidos), cronograma de 

atividades realizadas, etc. 

 Transcrição, na íntegra, das entrevistas realizadas quando houver e de demais 

registros obedecendo o sigilo e a ética profissional. 

 Conclusão: Na conclusão destacar os resultados obtidos na experiência do estágio 

na empresa e/ou órgão institucional. Deve ser breve, podendo incluir 

recomendações ou sugestões para outras práticas na área de Saúde. 

 Referências Bibliográficas: Literaturas utilizadas como apoio a prática 

supervisionada. 

 

Da prática realizada 

  O aluno deverá fazer um relatório final que contenha uma análise da prática 

realizada no estágio tendo por base os conceitos e as instruções recebidas durante o 

curso realizado na FMB. 

 

Dos prazos 
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  A data limite para entrega do Relatório Final coincide com a data da Avaliação de 

N2, conforme calendário da FMB. A data limite para entrega do formulário de avaliação 

irá depender da duração de cada estágio, não podendo ultrapassar a data do Relatório 

Final do Estágio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V 

 

AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

 

Nome do aluno: ____________________________________________________________ 

Estágio Supervisionado: _____________ Período: _________________________________ 

Unidade: _____________________________________ Total de dias: _________________ 

 

Características Aluno Preceptor Orientador 

Apresentação pessoal: 

Adequação na maneira de trajar e tratar a aparência. 

   

Pontualidade e assiduidade: 

Capacidade de cumprir o horário de serviço. 

   

Conhecimento do trabalho: 

Capacidade de compreender os princípios teóricos e práticos 

do gerenciamento da assistência de psicologia. 
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Iniciativa: 

Capacidade para tomada de decisões frente a procedimentos 

de rotina e eventuais intercorrências na unidade. 

   

Liderança: 

Capacidade de liderar o grupo, estimulando o 

desenvolvimento/conhecimento. 

   

Relacionamento interpessoal: 

Capacidade de sociabilidade e comunicação com as pessoas 

(superiores, colegas, funcionários, clientes e famílias). 

   

Criatividade: 

Capacidade de implementação do planejamento pré-

estabelecido e de sugerir melhorias. 

   

Supervisão: 

Capacidade de orientar e acompanhar a equipe em situações 

de trabalho e de flexibilizar conforme as necessidades do 

serviço. 

   

Responsabilidade: 

Capacidade de responder pelo cargo e de tomar atitudes 

perante os fatos, interesse pelo auto-desenvolvimeto e para 

conhecer a realidade institucional. 

   

Avaliação Final    

 

 

Carga horária realizada:______________________________________________________ 

 

Assinatura e carimbo do supervisor: ____________________________________________ 

 

Assinatura e carimbo do orientador: _____________________________________________ 

 


