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CÓDIGO 
DISCIPLINA NATUREZA 

PSI 035 Estágio Supervisionado Básico 

Interdisciplinar V 
obrigatória 

Carga Horária PRÉ-REQUISITO 

40 horas não 

EMENTA 

É um estágio curricular integrador das disciplinas estudadas no primeiro semestre do 

curso e não possui ementário. Por seu caráter observacional, se constitui num espaço 

para o exercício de habilidades e competências, sob a supervisão dos professores 

responsáveis pelas disciplinas. 

OBJETIVOS 

• Despertar nos profissionais de saúde (os cuidadores) para o principal sujeito de 
seu cuidado – o paciente. 

• Identificar as  questões da saúde e da  doença compreendida como parte da 
existência de um sujeito 

• Compreender as diversas maneiras pelas quais os indivíduos e a humanidade, 
exprimem seus limites e potencialidades,  considerando a importância do 
estudo do sujeito (doente ou não) e juntos cuidar de sua saúde. 

• Focar priorizando no individuo, a questão a  atenção à sua saúde, a integridade 
e a humanidade 

• Introduzir conceitos comparativos que favoreçam a integração com a disciplina 
Psicologia e Saúde. 

• Identificar possíveis espaços de inserção do psicólogo nos diversos contextos 
de Alagoinhas e região.  

METODOLOGIA 

 
O estágio será desenvolvido em grupos que trabalharão em diferentes  contextos 

das  

áreas de saúde. O programa de estágio contará com leituras orientadas de 

periódicos, visitas técnicas “in loco” de acordo com os espaços ofertados, 

e  supervisão em grupo para planejamento e execução das atividades do estágio.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

• O Ser Humano, sob o ponto de vista holístico/ bio-psico-social. 
• Preservação da saúde e cuidados no pós-traumático.  
• A etiologia e o processo de cura da enfermidade.  

mailto:informatica@fsssacramento.br
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• Apuração das causas e na determinação precisa das doenças que acometem 
os pacientes e compreensão da queixa. 

• Melhoria da qualidade das políticas de Saúde. 

AVALIAÇÃO 

A avaliação será processual observando a compreensão, interesse e o desempenho 

do aluno nos trabalhos propostos.  

Os alunos deverão trabalhar em grupos de estágio supervisionados (GES). Cada GES 

desenvolverá pesquisa em contextos de desenvolvimento específicos que realizarão 

revisão bibliográfica da área, contemplando aspectos históricos e filosóficos, 

possíveis interfaces com outras áreas de conhecimento, detalhamento das 

atribuições profissionais específicas, etc.  

Cada grupo desenvolverá pesquisas acerca da temática escolhida, com apresentação 

de uma proposta de ação.    

Os alunos deverão entregar um relatório e apresentação oral através de seminário.  
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