
 

CURSO DE PSICOLOGIA 

EDITAL DE ESTÁGIO BÁSICO 

EDITAL PARA ESTÁGIOS BÁSICOS I E II DO CURSO DE PSICOLOGIA – 2022.2 
 

 A coordenação do curso de psicologia da UNILEÃO torna público que estará 

realizando a escolha dos horários de supervisão de campo para estágio básico I e informações 

sobre a matrícula do estágio básico II, do semestre de 2022.2 nas condições especificadas 

no presente edital. 

A seleção dos horários de supervisão de campo se realizará nos dias 18 de julho e 

19 de julho 2022 para alunos de Estágio Básico I. A matrícula de alunos de estágio básico 

II realizar-se à de forma automática da turma de origem, desde que o aluno tenha realizado 

a rematrícula institucional no período estabelecido de 08 de junho de 2022 até 15 de julho 

de 2022 e que não haja nenhuma pendência acadêmica. O aluno que irá cursar o estágio 

básico II que não realizar a matrícula institucional dentro do prazo estabelecido no edital, 

fará matrícula manual para estágio no período de 26 de julho e 27 de julho 2022 para as 

turmas de estágio que ainda encontrarem vagas. 

1. OBJETIVOS DOS ESTÁGIOS  

 

 Permitir o contato do estudante com situações, contextos e instituições;  

 

 Promover conhecimentos, habilidades e atitudes que se concretizem em ações próximas 

à prática profissional;  

 Refletir competências em torno da integração de competências e habilidades previstas no 

núcleo comum do curso de psicologia;  

 Propiciar atuação voltada para necessidades de pessoas, grupos, organizações e 

situações na sociedade.  

2.  PÚBLICO  

Alunos do curso de psicologia que estejam cursando o 4° e 5° semestres e demais alunos 

que necessitam realizar os estágios básicos do curso de Psicologia da UNILEÃO.  

3.  ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO DOS ESTÁGIOS  

Os Estágios Básicos em Psicologia exige o cumprimento de 160h (cento e sessenta 

horas), sendo 80 horas (oitenta horas) em estágio básico I e 80h (oitenta horas) em estágio 

básico II. 



 

Na carga horária de estágio básico estão incluídas: Atividades Prática de Estágio com 

intervenção em Psicologia e Atividades de Orientação.    

4.  VAGAS  

São ofertadas turmas de estágio com vagas para 10 (dez) alunos.  

4.1 INSCRIÇÕES PARA ESTÁGIO BÁSICO I  

A matrícula de alunos de Estágio Básico I realizar-se-á de forma ONLINE, nos dias 18 

de julho e 19 de julho 2022 desde que o aluno tenha realizado a rematrícula institucional no 

período estabelecido pela Unileão de 08 de junho de 2022 até 15 de julho de 2022 e que 

não haja nenhuma pendência acadêmica.  

 

 4.1.1 Vagas por turma de estágio / Supervisão de Campo (Atividade Prática) para 

Estágio Básico I: 

 
ESTÁGIO BÁSICO I  

 
TURMAS DE ESTÁGIO 

VAGAS 

 
HORÁRIO DE  

CAMPO 
 

 
TURMA A 

 
 

10 alunos 

 

Segunda-feira 

13:00 às 17:00 

 TURMA B 
 
 

 
10 alunos 

 

Terça-feira 

13:00 às 17:00 

 TURMA C 
 
 

 
10 alunos 

 

Quarta-feira 

13:00 às 17:00 

 TURMA D 
 
 

 
10 alunos 

 

Segunda-feira 

13:00 às 17:00 

 TURMA E 
 
 

 
10 alunos 

 

Terça-feira 

13:00 às 17:00 

 TURMA F 
 
 

 
10 alunos 

 

Quarta-feira 

13:00 às 17:00 

 

 

 



 

4.1.2 Definição de professor orientador de Estágio Básico I 

As orientações ficarão sob responsabilidade do professor Alex Figueiredo e serão 

realizadas quinzenalmente no período vespertino nas terças-feiras. 

A definição do HORÁRIO da orientação das turmas para estágio básico I ocorrerá no início 

do semestre, repassado em reunião geral presencial, que acontecerá na primeira semana de 

aula (o aviso do dia e horário da reunião será informado no site da UNILEÃO). 

AVISO IMPORTANTE: Informamos que a vaga de estágio por turma é preenchida por 

ordem de inscrição, no momento que for finalizado a quantidade máxima de alunos por turma, 

será automaticamente encerrada.  

4.2 INSCRIÇÕES PARA ESTÁGIO BÁSICO II 

A matrícula de alunos de Estágio Básico II realizar-se à de forma AUTOMÁTICA, 

desde que o aluno tenha realizado a rematrícula institucional no período estabelecido de 08 

de junho de 2022 até 15 de julho de 2022 e que não haja nenhuma pendência acadêmica.  

O aluno que irá cursar o estágio básico II que não realizar matrícula institucional no 

prazo estabelecido neste edital, fará matrícula manual (no SPA) para estágio no período de 

26 e 27 de julho de 2022 para as turmas de estágio que ainda encontrarem vagas. 

4.2.1 Vagas por turma de estágio / Campo (Atividade Prática) para Estágio Básico II: 

 

 
ESTÁGIO BÁSICO II  

 
TURMAS DE ESTÁGIO 

VAGAS 

 
HORÁRIO DE  

CAMPO 
 

 TURMA A 
 
 

 
10 alunos 

 

Segunda-feira 

13:00 às 17:00 

 TURMA B 
 
 

 
10 alunos 

 

Terça-feira 

13:00 às 17:00 

 TURMA C 
 
 

 
10 alunos 

 

Quarta-feira 

13:00 às 17:00 

 TURMA D 
 
 

 
10 alunos 

 

Segunda-feira 

13:00 às 17:00 



 

 TURMA E 
 
 

 
10 alunos 

 

Terça-feira 

13:00 às 17:00 

 

4.2.2 Definição de professor orientador de Estágio Básico II: 

As orientações ficarão sob responsabilidade do professor André de Lima Gomes (todas 

as turmas) e serão realizadas quinzenalmente no período vespertino nas terças-feiras. 

A definição do HORÁRIO da orientação das turmas para estágio básico II ocorrerá no início 

do semestre, repassado em reunião geral presencial, que acontecerá na primeira semana de 

aula (o aviso do dia e horário da reunião será informado no site da UNILEÃO). 

 

5.  INSCRIÇÃO online DE HORÁRIO DE SUPERVISÃO DE CAMPO DE ESTÁGIO 

BÁSICO I e II. 

5.1 Estágio Básico I 

a) Período de matrículas online para o Estágio básico I: 18 de julho e 19 de julho de 2022 

b) Horário: a partir das 10 horas do dia 18 de julho de 2022 

c) Matrícula Online: O aluno deverá acessar a Matrícula Online do Portal Educacional e 

fazer sua escolha pela TURMA selecionada ou pela TURMA que ainda obter vaga. 

d) Cada turma de supervisão de campo terá um limite de vagas, ao completar o limite de 

vagas estabelecido o sistema fechará automaticamente, o aluno então deverá tentar outra 

turma. 

e) No dia 19 de julho de 2022, após as 21h00 o sistema estará fechado para matrícula online 

de estágio de básico I 

f) Período de matrícula manual (presencial ou por telefone): 26 e 27 de julho de 2022 

matrículas de estágio no SPA para alunos que perderam o prazo de matrícula online para as 

turmas de estágio que ainda encontrarem vagas (horário 8h às 12h e das 13h às 17h / 

WhatsApp (88) 98154 9244). 

5.2 Estágio Básico II 

a) A matrícula de estágio de Básico II de 2022.2 acontecerá de forma automática aos alunos 

matriculados no Estágio Básico I no semestre de 2022.1, desde que o aluno tenha sido 



 

aprovado e realizado a rematrícula institucional dentro do prazo estabelecido neste edital (08 

de junho de 2022 até 15 de julho de 2022) e que não tenha pendências acadêmicas. 

 *A matrícula automática pelo setor do acadêmico será realiza no dia 18 de julho de 2022, 

para os alunos regulares, com rematrícula para o semestre de 2022.2 efetivada até dia 

15 de julho de 2022 e que obtiveram a aprovação no Básico I. 

b) Período de matrícula manual (presencial ou por telefone): 26 e 27 de junho de 2022 

matrículas de estágio no SPA para alunos que perderam o prazo de matrícula online ou para 

alunos que não estavam vinculados ao estágio básico I no semestre de 2022.2. O aluno será 

matriculado nas turmas de estágio que ainda encontrarem vagas (horário 8h às 12h e 

das 13h às 17h / WhatsApp (88) 98154 9244). 

 

7. SELEÇÃO  

O deferimento da escolha do Supervisor de Campo ocorrerá mediante: 

a) Rematrícula de 2022.2 efetuada; 

b) Ordem de chegada da inscrição online (supervisor de campo). 

 

 

 

8. RESULTADOS  

Os resultados serão divulgados no dia 04 de agosto de 2022 pelo site da UNILEÃO 

e o início das atividades de estágio acontecerá na primeira semana de aula de forma 

presencial (reunião geral, informado via site da IES). 

 

9. INFORMAÇÕES FINAIS 

Caso haja dúvidas ou dificuldades para a realização da matrícula online o aluno pode ligar 

diretamente para o número (88) 2101. 1045 ou entrar em contato via WhatsApp pelo 

número (88) 99216 3040 no qual será atendido pelo funcionário do DTI que poderá passar 

informações sobre o processo da matrícula. 

Para informações sobre as matrículas manuais o aluno deverá contatar o Serviço de 

Psicologia Aplicada (SPA) pelo número (88) 98154 9244 (WhatsApp). 



 

O presente edital poderá sofrer mudanças se houver necessidade por motivos de 

incompatibilidade de horário com a disponibilidade do professor. É exigido o número mínimo 

de 08 alunos para o fechamento das turmas de estágio, não preenchendo a quantidade 

mínima, os alunos serão remanejados para outras turmas. 

 

 

Juazeiro do Norte, 30 de junho de 2022 

 

Profª Flaviane Cristine Troglio da Silva. 

Coordenação do Curso de Psicologia. 

 

 


