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  Ficha 2  

Período Especial 
 

 

UNIDADE CURRICULAR: Estágio Básico III Código: HP 336 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

( ) Semestral      (  ) Anual        (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD    (  ).............. % EaD* 

 
CH Total:  

CH semanal:  
Padrão (PD):  Laboratório (LB):  Campo (CP):  Estágio (ES):  Orientada (OR):  Prática Específica (PE):  

 

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
O estudo de caso e o planejamento da intervenção: definição do local de estágio, observação, 
levantamento de demandas, caracterização ou diagnóstico, elaboração de plano de intervenção 
e devolutiva.  
 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 
A presente disciplina teórica será ofertada durante período especial devido à pandemia 
do COVID-19 e considerando a Res. 59/20 do CEPE. Atividades semanais assíncronas 
e síncronas serão propostas a seguir. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática)  

 

Psicologia Escolar e Educacional na Universidade. 
Inserção do campo de estágio. 
Planejamento da coleta de informações e diagnóstico. 
Plano de intervenção. 
Devolutiva. 

 

OBJETIVO GERAL 
 

Elaborar e aplicar um plano de coleta de informações sobre o campo de estágio, 
elaborar um plano de intervenção, efetuar a devolutiva do processo diagnóstico e a 
proposta de intervenção.  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Desenvolver a análise do campo de atuação.  
- Elaborar estratégias de coleta de informações e intervenção. 
- Desenvolver a capacidade de comunicação da análise diagnóstica e da proposta de 
intervenção junto ao campo de estágio. 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas síncronas (duas horas semanais) a partir 
do dia 03 de novembro de 2020, ou seja, primeiro ciclo, e término na décima quinta 
semana posterior (22 de março 2021). As atividades assíncronas serão compostas de 
relatórios semanais das atividades desenvolvidas durante a semana  que compõe a carga 
horária prática da disciplina.  
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a) sistema de comunicação: será disponibilizado um e-mail específico 
(estagiobasicoroberta@gmail.com) para contatar o docente da disciplina. As atividades 
que comprovam frequência deverão ser enviadas exclusivamente através deste e-mail 
até as 24h da sexta-feira de cada semana.  Os encontros semanais ocorrerão através de 
equipe formada no Microsoft Teams.  Os textos recomendados serão postados na mesma 
plataforma no ambiente da disciplina. 
Quando o estudante não conseguir acesso à atividade síncrona um e-mail relatando a 
dificuldade deverá ser enviado em até 24 horas pelo aluno para que as atividades e 
conteúdos sejam repassados para o mesmo. 
 
b) modelo de tutoria: O docente realizará as atividades síncronas de discussão e debate 
e estará disponível para esclarecimentos por meio de e-mail. Caso necessário, horários 
alternativos de atendimento poderão ser marcados por e-mail. 
 
c) material didático para as atividades de ensino: Textos serão disponibilizados no 
Microsoft Teams.  
 
d) infraestrutura tecnológico, científico e instrumental necessário à disciplina: para cursar 
esta disciplina é necessário acesso a plataforma TEAMS, e-mail pessoal registrado na 
UFPR e acesso regular a internet. 
 
e) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados 
pelos discentes: durante a primeira semana de aulas as orientações para a atividade na 
disciplina serão enviadas por e-mail e disponibilizadas na plataforma. As dúvidas e 
dificuldades poderão ser resolvidas através de e-mail, durante as supervisões (atividade 
síncrona) e em horários previamente agendados de encontros virtuais. 
 
f) identificação do controle de frequência das atividades. O controle de frequência 
somente será realizado através de entrega de atividades semanais: relatórios semanais 
da atividade desenvolvida.  
 
g) indicação do número de vagas:  5 (cinco vagas) 
  
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação será feita de forma continuada por meio da entrega das atividades 
assíncronas, e por meio da finalização do relatório de estágio composto por diagnóstico 
e proposta de intervenção.  
 
* Atividades assíncronas: entrega semanal. Relatório de atividades efetuadas pela(o) 
aluna (o) ou seções do relatório de estágio. O objetivo da avaliação é acompanhar o 
desenvolvimento da elaboração do projeto de pesquisa.  
* Ao final da disciplina a aluna (o) deverá entregar o relatório de estágio finalizado para 
avaliação. Data:15/03/2021 (primeira versão); 22/03/2021 (versão final). 
* A (o) aluna (o) será aprovada (o) por média se alcançar nota igual ou superior a 70. 
Caso não alcance a média terá o prazo de uma semana para apresentar o projeto de 
pesquisa corrigido que passará por nova avaliação correspondente ao Exame Final.  
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Professor da Disciplina: ________________________________________________________________ 
 

Contato do professor da disciplina (e-mail e telefone para contato): __________________________________ 

Assinatura: __________________________________________  

 
 

Chefe de Departamento ou Unidade equivalente:   __________________________________________ 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

*OBS: ao assinalar a opção % EAD, indicar a carga horária que será à distância. 
 

 

CRONOGRAMA DETALHADO DE EXECUÇÃO 
e-mail da disciplina: estagiobasicoroberta@gmail.com 

 

 
Data  

Tema Atividade 
síncrona  
 
 

Atividade 
assíncrona  
 

Estágio  
 
 

Aula 1. 
09/11/2020 

Apresentação do 
funcionamento da 
disciplina 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft Teams 

Relatório das 
atividade 
desenvolvidas 

Leitura dos textos 
indicados. 

Aula 2.  
16/11/2020 

Introdução ao 
campo de estágio 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft Teams 

Relatório das 
atividade 
desenvolvidas 

Leitura dos 
relatórios de 
estágio anteriores 

Aula 3. 
23/11/2020 

Discussão sobre 
as estratégias de 
levantamento de 
informações 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft Teams 

Relatório das 
atividade 
desenvolvidas 

Leitura de textos e 
elaboração de um 
plano de 
investigação do 
campo de estágio 

Aula 4.  
30/11/2020 
 

Discussão sobre 
as estratégias de 
levantamento de 
informações 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft Teams 

Relatório das 
atividade 
desenvolvidas 

Leitura de textos e 
elaboração de um 
plano de 
investigação do 
campo de estágio 

Aula 5.  
07/12/2020 

Discussão sobre 
as estratégias de 
levantamento de 
informações 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft Teams 

Relatório das 
atividade 
desenvolvidas 

Leitura de textos e 
elaboração de um 
plano de 
investigação do 
campo de estágio 

Aula 6. 
14/12/2020 

Supervisão: 
Levantamento de 
informações  

Encontro 
Plataforma 
Microsoft Teams 

Relatório das 
atividade 
desenvolvidas 

Coleta virtual de 
dados e contato 
com as diferentes 
instâncias do 
campo de estágio 
por meios remotos 

Aula 7. 
18/01/2021 

Supervisão: 
Levantamento de 
informações  

Encontro 
Plataforma 
Microsoft Teams 

Relatório das 
atividade 
desenvolvidas 

Coleta virtual de 
dados e contato 
com as diferentes 
instâncias do 
campo de estágio 
por meios remotos 

Aula 8. 
25/01/2021 
 
 

Supervisão: 
Levantamento de 
informações  

Encontro 
Plataforma 
Microsoft Teams 

Relatório das 
atividade 
desenvolvidas 

Coleta virtual de 
dados e contato 
com as diferentes 
instâncias do 
campo de estágio 
por meios remotos 

mailto:estagiobasicoroberta@gmail.com
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Aula 9. 
01/02/2021 

Supervisão: 
análise da coleta 
de informações 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft Teams 

Relatório das 
atividade 
desenvolvidas 

Análise da coleta 
de informações e 
redação 

Aula 10. 
08/02/2021 

Supervisão: 
análise da coleta 
de informações 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft Teams 

Relatório das 
atividade 
desenvolvidas 

Análise da coleta 
de informações e 
redação 

Aula 11.  
22/02/2021 

Supervisão: plano 
de intervenção 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft Teams 

Relatório das 
atividade 
desenvolvidas 

Elaboração do 
plano de 
intervenção. 

Aula 12. 
01/03/2021 

Supervisão: plano 
de intervenção 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft Teams 

Relatório das 
atividade 
desenvolvidas 

Elaboração do 
plano de 
intervenção. 

Aula 13. 
08/03/2021 

Supervisão: plano 
de intervenção 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft Teams 

Relatório das 
atividade 
desenvolvidas 

Elaboração do 
plano de 
intervenção. 

Aula 14. 
15/03/2021 

Supervisão: 
relatório da 
proposta de 
intervenção e 
apresentação. 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft Teams 

Relatório das 
atividade 
desenvolvidas 

Elaboração do 
relatório de estágio 
e da 
apresentação. 

Aula 15.  
22/03/2021 

Fechamento do 
estágio e 
avaliação do 
processo. 

Encontro 
Plataforma 
Microsoft Teams 

Relatório das 
atividade 
desenvolvidas 

Elaboração de 
relato individual. 

 


