Edital nº 02/2018/Psicologia
A Coordenação do Curso de Psicologia no uso de suas atribuições, torna público que estão
abertas as inscrições para atuação nas Atividades Complementares de Extensão e de Iniciação
Científica para os acadêmicos do Curso de Psicologia, conforme a Resolução nº 12/2017. A Seleção
Pública e as matrículas serão realizadas para o primeiro semestre de 2019, conforme disponibilidade
de vagas a seguir:
Professor (es)

Janaína Strenzel

Katia Simone da
Silva Silveira e
Denise Hasselmann
de Oliveira

Patrícia Lucion Roso

ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE EXTENSÃO
Projeto
Vagas
Título: Atendimentos Clínicos à Comunidade
de Santa Maria (72 hs)
Objetivo: Proporcionar aos acadêmicos a
experiência de poder dar continuidade à
1
prática clínica após a conclusão do estágio
em Psicologia Clínica II.
Dia e Horário encontros:
A ser definido.
Título: Boletim do Serviço de Psicologia
Olhares Psi (54 hs)
Objetivo: Incentivar a produção intelectual e
a leitura científica, bem como o pensamento
crítico aos acadêmicos da FISMA.
Dia e Horário encontros:
A ser definido.
Título: Cartel de Estudos da Violência (54 hs)
Objetivo: Realizar, longitudinalmente,
estudo e tratamento dos dados coletados
sobre a violência nas Delegacias
Especializadas (Mulher, Idoso, Criança e
Adolescente) da cidade de Santa Maria.
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21

Dia e Horário encontros:
Segunda às 19h, Terça às 14h, Sexta às 11h.

Tatiane Pinto
Rodrigues e
Jéssica Jaíne
Marques de Oliveira

Título: Compreender para Atuar: As
Deficiências no Contexto Psicoeducacional
(54 hs)
Objetivo: Ampliar o conhecimento sobre as
deficiências
na
perspectiva
da
psicoeducação e promover o apoio a alunos
ou egressos do Curso de Psicologia/FISMA
que necessitam de um direcionamento para
sua prática profissional e acadêmica dentro
de espaços educacionais ou de atendimento.
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Requisito
- Ter sido aprovado
em Estágio em Clínica
II;
- Memorial
descritivo;
- Entrevista, se
necessário.

- Alunos a partir do 4º
semestre;
- Realizar Entrevista;
- Carta de intenção.
- Ter cursado Estágio
Básico I
(preferencialmente
coletando dados em
alguma das
Delegacias
Especializadas);
- Ranking de notas.

- Entrevista;
- Carta de intenção.

Dia e Horário encontros:
Segundas-feiras das 17h30min às 19h.

Tatiane Rodrigues e
Janaina Strenzel

Luciane Piccoloto

Douglas Casarotto
de Oliveira

Katia Simone da
Silva Silveira e
Jéssica Jaíne
Marques de Oliveira

Patrícia Lucion Roso
e Tatiane Rodrigues

Título: Dialogando com familiares e crianças
em grupo (72 hs)
Objetivo:
Proporcionar
um
espaço
terapêutico e de discussão para crianças e
seus familiares.
Dia e Horário encontros:
Quintas-feiras das 9h às 12h.
Título: Grupo de orientações para pais de
crianças autistas (36 hs)
Objetivo: Orientar os pais de crianças
autistas para o manejo das dificuldades de
comportamento que estes apresentam no
dia a dia, melhorando a interação entre pais
e filhos
Dia e Horário encontros:
Quartas-feiras das 13h45min às 15h30min.
Título: Itinerâncias da Clínica Psicossocial:
Rede de Acompanhantes Terapêuticos (ATs)
(72 hs)
Objetivo: Construir estratégias de cuidado e
educação permanente em Saúde Mental
através da utilização da tecnologia do
Acompanhamento Terapêutico (AT) como
dispositivo clinico-político estratégico para a
efetivação
da
Reforma
Psiquiátrica
Brasileira.
Dia e Horário encontros:
Quartas-feiras das 16h às 18h, mais 4h de
atividades de AT.
Título: Oficinas de Aperfeiçoamento
Acadêmico (72 hs)
Objetivo: Proporcionar aos acadêmicos do
curso de graduação em Psicologia da FISMA
estratégias
que
auxiliem
no
desenvolvimento de habilidades para a
produção científica e organização da vida
acadêmica
Dia e Horário encontros:
Terças-feiras das 18h às 19h
Título: Oficinas de Parentalidade (54 hs)
Objetivo: Realizar oficinas para casais com
filhos e em conflitos de violência doméstica,
advindos da Vara da Paz Doméstica do Foro
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4

- Ter sido aprovado
na disciplina de
Processos Grupais;
- Realizar entrevista.

- Ter sido aprovado
nas disciplinas de
Teoria e Clinica
Cognitiva, Patologias
Psiquiátricas e
Psicoterapia,
Psicopatologia da
Infância;
- Realizar entrevista.

- Alunos a partir do
2º semestre;
- Realizar entrevista;
- Carta de intenção.
9

10

- Alunos a partir do
4º semestre;
- Ter sido aprovado
na disciplina de
Metodologia
Científica;
- Realizar entrevista;
- Carta de intenção

2

- Ter cursado ou estar
cursando as
disciplinas de
Introdução à

de Santa Maria, visando reflexões e
psicoeducação acerca da violência e
parentalidade.
Dia e Horário encontros:
Sextas-feiras das 13h às 16h.

Katia Simone da
Silveira e
Silvana Maia Borges

Patrícia Lucion Roso

Título: Planejando o Futuro: Orientação
Profissional para Jovens (72 hs)
Objetivo: Desenvolver um trabalho de
orientação profissional com jovens de
escolas estaduais de ensino médio do
município de Santa Maria.
Dia e Horário encontros:
Sextas-feiras das 14h às 18h.
Título: Projeto Acordar (72 hs)
Objetivo: Buscar otimizar acordos em
primeira audiência e minimizar os impactos
emocionais nas partes envolvidas em
processos nas Varas de Família e Sucessões
do Foro de Santa Maria

Psicologia Jurídica (5º
semestre) e
Psicologia Jurídica (8º
semestres);
- Ranking de notas;
- Carta de intenção.
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- Ter sido aprovado
em Avaliação
Psicológica II;
- Carta de intenção;
- Entrevista, se
necessário.

3

- Ter cursado ou estar
cursando as
disciplinas de
Introdução à
Psicologia Jurídica (5º
semestre) e
Psicologia Jurídica (8º
semestres);
- Ranking de notas;
- Carta de intenção.

Dia e Horário encontros:
Quartas e sextas-feiras pela manhã.

Ana Carolina
Cademartori

Tatiane Rodrigues e
Janaina Strenzel

Título: Serviço de Triagens em Psicologia na
Clínica-Escola de Psicologia da FISMA (72 hs)
Objetivo: Implantar um serviço para triagens
de pacientes na Clínica-escola Maiêutica da
FISMA e permitir o aprendizado dos alunos
em relação às técnicas e manejo
diferenciados utilizados na prática dessa
especialidade
Dia e Horário encontros:
Terças-feiras das 14h às 18h, mais horários a
combinar.
Título: Aplicação do Programa Viver a Dois:
Compartilhando esse desafio (36hs)
Objetivo: Oferecer uma oportunidade de
investir na qualidade de vida conjugal e
aprender a encaminhar melhor os conflitos
do dia a dia.
Dia e Horário encontros:
A ser definido
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- Alunos a partir do
6º semestre;
- Análise do currículo;
- Realizar entrevista;
- Carta de intenção.

- Alunos a partir do
4º semestre;
- Realizar entrevista;
- Carta de intenção.

ATIVIDADE COMPLEMENTAR DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
Professor (es)
Projeto
Vagas
Requisitos
Título: Grupo de Estudos, Pesquisa e
- Memorial descritivo
Intervenção em Saúde Coletiva e
com descrição da
Interdisciplinariedade - GEPSCI (36hs)
trajetória acadêmica
Rosecler Gabardo
Objetivo: Desenvolver estudos, pesquisas e
3
e justificativa de
intervenção em saúde coletiva
interesse no projeto;
Dia e Horário encontros:
- Realizar entrevista.
Quintas-feiras das 17h às 19h.
Título: Grupo de Estudo em Biotecnologias e
Terapia Cognitiva (36hs)
- Alunos a partir do
Objetivo: Proporcionar um espaço para
2º semestre;
desenvolvimento de pesquisas acadêmicas
- Realizar entrevista;
focadas no modelo da terapia cognitivoGuilherme Corrêa
12
- Carta de Intenção.
comportamental, focando especialmente
nos transtornos psicológicos ligados a
estresse.
Dia e Horário encontros:
Segundas-feiras das 16h30min às 18h30min.
- Ter cursado com
Título: Trauma, Corpo e Psicossomática
aprovação a
(36hs)
disciplina de
Objetivo: Compreender a complexidade da
Patrícia Paraboni e
Introdução à
articulação entre a questão do trauma, do
Diego Antonello
Psicanálise;
corpo e da psicossomática a partir da
3
- Carta de
perspectiva da psicanálise, de modo a
apresentação e
aprimorar a escuta e a intervenção clínica
justificativa de
nesses casos.
interesse no projeto;
Dia e Horário encontros:
- Realizar entrevista.
Quintas-feiras das 18h às 19h.
Título: Trauma, memória e literatura de
- Ter cursado com
testemunho: Teoria e Clínica Psicanalítica
aprovação a
(36hs)
disciplina de
Introdução à
Objetivo: Compreender a complexidade da
Psicanálise;
articulação entre a questão do trauma, da
- Carta de
Patrícia Paraboni e memória e da literatura de testemunho a
12
apresentação e
partir da perspectiva da psicanálise, de
Diego Antonello
justificativa de
modo a aprimorar a escuta e a intervenção
interesse no projeto;
clínica em casos envolvendo a dimensão
- Realizar entrevista.
traumática.
Dia e Horário encontros:
Sextas-feiras das 18h às 19h.
1. INSCRIÇÕES
De 19 de novembro à 23 de novembro de 2018, na Secretaria da Unidade 1 das 8h às 12h e
das 18 às 21h.

2. REQUISITOS
- O aluno deverá estar regularmente matriculado e assíduo no curso de Psicologia;
- Realizar inscrição no período divulgado, preenchendo a ficha de inscrição(em anexo) na
Secretaria da Unidade 1;
- Ter disponibilidade de participar dos encontros nos horários estabelecidos e cumprir com as
atividades propostas;
- Carta de intenção do candidato com justificativa do interesse pelo projeto e declarando
disponibilidade para cumprir com as atividades propostas pelos responsáveis do projeto(em
anexo).
3. FORMA DE SELEÇÃO
A seleção será realizada pelos responsáveis pelos Projetos de Extensão e Grupos de Iniciação
Científica em data e horário a combinar.
4. DIVULGAÇÃO
O resultado dos selecionados será divulgado no dia 10 de dezembro de 2018 via redes sociais,
e-mail, página da FISMA e mural.
5. CONFIRMAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
Os acadêmicos que forem selecionados deverão realizar a matrícula no Projeto e/ou Grupo
ao qual foi aceito no período de rematrícula para o primeiro semestre de 2019, previsto no
calendário acadêmico.
6. CONSIDERAÇÕES
É reservado a coordenação do curso o não oferecimento do projeto que não tiver suas vagas
preenchidas. O aluno que optar por um destes projetos em primeira opção, poderá ser
remanejado para a sua segunda opção.
Santa Maria, 16 de novembro de 2018.

Profª. Me. Tatiane Pinto Rodrigues
Coordenadora do Curso de Psicologia

FACULDADE INTEGRADA DE SANTA MARIA
DIRETORIA ACADÊMICA

FICHA DE INSCRIÇÃO DE ALUNO PARA PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO
DADOS CADASTRAIS DO ALUNO
NOME DO ALUNO: .............................................................................................
MATRÍCULA: ..................................
IDENTIDADE: .........................................CPF: ...................................................
CURSO: .................................................SEMESTRE: ........................................ TURNO:
...........................................................................................................
ENDEREÇO:......................................................................................................
CIDADE: ..........................................CEP:.......................................................
E-MAIL: ..........................................................................................................
TELEFONE (S):..................................................................................................

DADOS DO PROJETO DE EXTENSÃO
TÍTULO DO PROJETO: .......................................................................................
CURSO: ..................................................................................
PROFESSOR RESPONSÁVEL: ..............................................................................

Declaro que li a Resolução Institucional 12/2017 e o Edital Interno ____/ _______ do Curso de Psicologia
e aceito as regras para participar do projeto.

Santa Maria, ........ de ..................... de ............

_____________________________
Assinatura do(a) Aluno(a)

FACULDADE INTEGRADA DE SANTA MARIA
DIRETORIA ACADÊMICA
CARTA DE INTENÇÃO DO ALUNO PARA PARTICIPAÇÃO EM
PROJETOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E EXTENSÃO

Santa Maria, ......... de ................... de .............
____________________________
Assinatura do(a) Aluno(a)

