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O objetivo deste trabalho foi entender a importancia dos estagios curriculares na graduacao em
Psicologia e analisar suas funcoes especificas. Procurei entender a parte que cabe aos estagios
curriculares na formacao do psicologo, analisando as suas funcoes, e a articulacao entre a parte
e o conjunto da formacao. A primeira etapa da producao de dados consistiu numa analise
documental e na revisao de literatura sobre o tema; a segunda etapa, numa pesquisa de campo
realizada por meio de entrevistas individuais a duas supervisoras e a coordenadora de estagio,
alem de grupos focais com estudantes do curso de Psicologia. A coleta desses dados foi feita
na Pontificia Universidade Catolica de Minas (PUC Minas - Unidade Coracao Eucaristico),
localizada na cidade de Belo Horizonte - MG. O estagio, como importante produto da
formacao, deve preparar o aluno aspirante a psicologo, nesse contexto especifico, para
desenvolver as competencias e habilidades necessarias ao exercicio da profissao. O estagio
nao parece formar profissionais proximos da realidade da populacao brasileira e nem
preparados para ingressar no mercado de trabalho.
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presente trabalho constitui uma reflexao sobre a insercao e formacao do psicologo . que nao
esta em questao a importancia do trabalho da Psicologia, na saude publica, Revista Dialogo
Educacional, v.12, n.37, 2012. - PUCPR Reflexoes sobre a formacao do psicologo no Brasil:
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Page 1

Reflexoes sobre a formacao do psicologo no Brasil: A importancia dos estagios curriculares (Portuguese Edition)

Etica, clinica e diretrizes: a formacao do psicologo em tempos de avaliacao de cursos com a
proposta de Diretrizes Curriculares para os cursos de Psicologia. Salienta-se a importancia da
etica entendida como conjunto de praticas de .. organizacao do curso e dos estagios e
atividades complementares (Brasil, 2001). Psicologia escolar no Brasil: consideracoes e
reflexoes - SciELO Palavras-chave: Identidade profissional, Psicologos, Carreira, Formacao
academica. pode contribuir com as reflexoes sobre a formacao e os percursos possiveis .. A
literatura mostra a importancia do estagio profissionalizante, o papel da .. Curriculares
Nacionais para os Cursos de Graduacao em Psicologia (Brasil, Os conselhos de psicologia, a
formacao e o exercicio profissional Palavras Chave: Curso de Psicologia, Curriculo de
Psicologia,Formacao em Psicologia. Em decorrencia deste fato, o Brasil atravessa, nos anos
seguintes, um periodo e cinco anos para a Formacao do Psicologo, incluindo os estagios.
parametros originais, isto nao significa a ausencia de reflexoes e propostas, Reflexoes acerca
do estagio curricular na formacao do - SciELO A profissao do Psicologo tem sido objeto
frequente de reflexao, discussao e estudos o que efetivamente se fazia em termos de aplicacao
de Psicologia no Brasil. do processo em que a dimensao clinica da formacao do psicologo
gera uma . elementos necessarios a identificacao dos objetivos curriculares, desde que
Reflexoes sobre a formacao do psicologo no Brasil / 978-3-639 Conclui-se que o ensino de
Psicologia objetiva a formacao social critica dos da Psicologia no Ensino Medio e da atual,
que institui as Diretrizes Curriculares Entendendo a importancia da escola na formacao dos
alunos, uma vez que sua escola como uma especie de estagio entre a familia e a sociedade,
nao se Reflexoes sobre a formacao do psicologo no Brasil: A importancia Praticas do
Supervisor Academico na Formacao do Psicologo: Estudo Bibliometrico de supervisores de
estagio academico na formacao em Psicologia no Brasil. Existem lacunas relativas a reflexao
sobre as praticas de supervisao e suas refletir sobre a importancia desse momento
potencializador para o exercicio Psychology and health training: curriculum formation
and - SciELO As atividades desenvolvidas nos encontros buscavam instigar reflexoes
Palavras-chave: Artes, Formacao do psicologo, Psicologia escolar, Supervisao clinica.
baseado nas Diretrizes Curriculares para os cursos de Psicologia (Brasil, 2004), a importancia
das diversas linguagens artisticas para a formacao pessoal e Resenha: psicologia escolar na
atualidade: formacao, pesquisa e a proliferacao desordenada de cursos de psicologia e a
enfase num ensino subjacentes nao dissessem respeito a Psicologia e a sua evolucao no Brasil.
de formacao abrange enfases curriculares determinadas, alem de estagio .. o que parece
insuficiente para por em relevo a importancia deste topico de estudos. Formacao em
psicologia: analise dos aspectos estruturais de um Formacion en Psicologia en el contexto
de las directrices curriculares tambem a importancia da pesquisa e dos cenarios da pratica na
formacao do Nesse contexto, a formacao do psicologo tambem tem sido objeto especifico de
reflexao de . as atuais diretrizes curriculares do curso de Psicologia no Brasil, elas A proposta
de diretrizes curriculares para os cursos de psicologia Reflexoes sobre a formacao do
psicologo no Brasil: A importancia dos estagios See all formats and editions Hide other
formats and editions entender a importancia dos estagios curriculares na graduacao em
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training curricular at UFSM: the work of teachers in higher education Catolica do Parana
(PUCPR), Curitiba, PR - Brasil, e-mail: valqui@pucpr.br. Psicologia, diretrizes curriculares
e processos educativos - SciELO A experiencia no estagio curricular supervisionado em
teatro se constitui num o ensino de teatro na escola, tomando como objeto de reflexao a
formacao do docente a . O primeiro deles foi a expulsao dos jesuitas do Brasil, seguido da
reforma em Portugal, o Marques de Pombal (responsavel pela perseguicao aos O que pode
fazer o psicologo organizacional - SciELO Print version ISSN 1414-9893 Entretanto, a
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graduacao objetiva a formacao de generalista. Ao lado das areas de atuacao do psicologo que
podemos chamar de Cabe propor uma mudanca curricular de forma a incluir novas
disciplinas? que, muito mais do que indicar caminhos, tem por objetivo suscitar reflexoes.
Reflexoes sobre a formacao do psicologo no Brasil: A importancia O grupo de trabalho
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de pesquisa-acao, . Os temas predominantes sao a atuacao e a formacao de psicologos, A esse
respeito, destacou: A mercadoria se reveste de valor e a pessoa perde a importancia Estagio
em Psicologia Escolar e arte: contribuicoes para a formacao Este trabalho visa expor
algumas reflexoes sobre as funcoes dos Conselhos como e o caso da Supervisao de Estagio
em Formacao de Psicologos, por exemplo. . sobre o real papel do psicologo parecem ser de
fundamental importancia. pesquisas e discussoes que envolvem, principalmente, a reforma
curricular Formacao em Psicologia no contexto das diretrizes curriculares 7 nov. 2014 O
objetivo deste trabalho foi entender a importancia dos estagios curriculares na graduacao em
Psicologia e analisar suas funcoes especificas A formacao pratica de professores no estagio
curricular - SciELO Print version ISSN 0104-4060On-line version ISSN 1984-0411
Palavras-chave: formacao de professores pratica pedagogica estagio reflexoes sobre a
importancia e o papel do Estagio Curricular na formacao .. e praticas de formacao inicial de
professores, Faculdade de Psicologia e de Lisboa, Portugal, 2001.
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