Edital nº 01/2022
A Coordenação do Curso de Psicologia da Faculdade Integrada de Santa Maria, no uso de
suas atribuições legais e regimentais, torna público que estão abertas as inscrições para a Seleção
Pública de Monitores Voluntários, de acordo com a Resolução N. 01/2020, para atuar nas áreas
especificadas a seguir:
Curso de
Graduação

Disciplina

Desenvolvimento e
Ciclo Vital I

Introdução à teoria
humanista

Teorias e Sistemas:
Psicologia humanista

Estágio S. Básico II
Psicologia

Docente(s)

Cristiane
Elesbão

Cristiane
Elesbão

Cristiane
Elesbão

Cristiane
Elesbão

Nº de
Vagas

1

1

1

1

Horas
Semanais

Turno*
M T N

Requisitos

2h

- Ter sido aprovado na
disciplina, enviar carta de
x intenção e ter disponibilidade
para acompanhar as aulas
semanalmente

2h

- Ter sido aprovado na
disciplina, enviar carta de
x intenção e ter disponibilidade
para acompanhar as aulas
semanalmente

2h

- Ter sido aprovado na
disciplina, enviar carta de
x intenção e ter disponibilidade
para acompanhar as aulas
semanalmente

2h

- Ter sido aprovado na
disciplina, enviar carta de
intenção e ter disponibilidade
para acompanhar as aulas
semanalmente

x

- Ter sido aprovado na
disciplina, enviar carta de
x intenção e ter disponibilidade
para acompanhar as aulas
semanalmente

Estágio S. Básico II

Cristiane
Elesbão

1

2h

Educação Inclusiva

Jéssica de
Oliveira

1

4h

Educação Inclusiva

Jéssica de
Oliveira

1

4h

Ter realizado e ter sido
x aprovado na disciplina; Enviar carta de intenção

Metodologia
Científica

Jéssica de
Oliveira

1

2h

Ter realizado e ter sido
x aprovado na disciplina; Enviar carta de intenção

LIBRAS

Jéssica de

1

2h

Ter realizado e ter sido
aprovado na disciplina; Enviar carta de intenção

x

x

Ter realizado e ter sido

Oliveira

Psicologia(S),
carreira e
perspectivas
contemporâneas
Boletim Olhares Psi

Estágio Básico III

Psicologia Escolar

aprovado na disciplina; Enviar carta de intenção

Tatiane
Rodrigues

1

2h

Katia
Silveira

4

2h

Katia
Silveira

Silvana
Maia
Borges

3

1

x

x

Psicologia Escolar

Ação extensionista Tecnologia e
Inclusão:
interlocuções atuais

Ação extensionista Tecnologia e
Inclusão:
interlocuções atuais

Silvana
Borges e
Jéssica de
Oliveira

Silvana
Borges e
Jéssica de
Oliveira

1

1

1

Ter Participado do projeto, no
mínimo, quatro semestres e
carta de intenção.

2h

- Ter sido aprovado na
disciplina; enviar carta de
x intenção e ter disponibilidade
para
acompanhar
as
supervisões semanalmente

4h

Ter cursado a disciplina
(obtendo aprovação), ou
realizado aproveitamento (no
caso de quem veio de outra
IES ou curso). Enviar carta de
intenção/apresentação,
comentando os objetivos da
monitoria, em consonância
com a disciplina.

x

Psicologia

Silvana
Maia
Borges

Ter a disponibilidade de
estudar as áreas de atuação
da
Psicologia
e
disponibilidade
de
acompanhar
as
aulas
semanalmente

4h

Ter cursado a disciplina
(obtendo aprovação), ou
realizado aproveitamento (no
caso de quem veio de outra
x IES ou curso). Enviar carta de
intenção/apresentação,
comentando os objetivos da
monitoria, em consonância
com a disciplina.

2h

Ter cursado a disciplina
(obtendo
aprovação).
Enviar
carta
de
intenção/apresentação,
comentando os objetivos da
monitoria, em consonância
com a disciplina.

2h

x

Ter cursado a disciplina
(obtendo
aprovação).
Enviar
carta
de
x intenção/apresentação,
comentando os objetivos da
monitoria, em consonância
com a disciplina.

2h

Ter cursado a disciplina
(obtendo aprovação). Enviar
carta
de
x intenção/apresentação.
Ter
disponibilidade
de
acompanhar a aula e a
supervisão.

2

2h

Ter cursado a disciplina
(obtendo aprovação). Enviar
carta
de
x
intenção/apresentação. Ter
disponibilidade
de
acompanhar a aula em sala.

Introdução a
Douglas
Psicologia da Saúde Casarotto de
Oliveira

1

2h

x - Entrevista

Douglas
Casarotto de
Oliveira

1

2h

x - Entrevista

Douglas
Psicologia da Saúde Casarotto de
Oliveira

2

4h

x - Entrevista

Douglas
Casarotto de
Oliveira

2

4h

x - Entrevista

Projeto Itinerâncias
Douglas
da CLínica
Casarotto de
PSicossocial: rede de
Oliveira
ats

2

4h

- Entrevista

Estágio Básico I

Introdução à
Psicologia Jurídica

Psicologia e
Políticas Públicas

Psicologia dos
processos
institucionais

Patricia
Lucion
Roso

Patricia
Lucion
Roso

1

x

Psicopatologia I

Cesar Bridi

1

4h

- Entrevista

Psicopatologia II

Cesar Bridi

1

4h

- Entrevista

Teoria e Clinica
Psicanalitica

Cesar Bridi

1h

- Entrevista

Introdução à
Psicologia manhã

Andriza
Corrêa

1

2h

Teoria e Clínica
Cognitiva noite

Andriza
Corrêa

1

4h

1

2h

Caroline de
Introdução a Teoria Abreu Prola
Sistêmica
Fritsch

Caroline de
Introdução a Teoria
Abreu Prola
Sistêmica
Fritsch

1

2h

x

- Entrevista
x - Entrevista

x

- Entrevista

Ter
cursado
a
obtido
aprovação na disciplina.
x
Enviar carta de intenção e ter
disponibilidade
para

acompanhar as aulas.
GEPSCI

Katiusci
Lehnhard
Machado

2

2h

- Carta de Intenção e ter
x disponibilidade de horário
fora do horário do Grupo.

*Horário a ser combinado com o Professor da/o Disciplina/Projeto.

1. INSCRIÇÕES
De 22 a 24 de março de 2022, via Formulário de Inscrição Remoto.
Link para formulário: Acesse o link: https://forms.gle/nvGSWdXh6g4YjR7M9
SELEÇÃO
A avaliação dos candidatos à monitoria será realizada por meio de uma Comissão de
Avaliação designada pela Coordenação do Curso atendendo o disposto no respectivo Edital.
2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
- Histórico curricular (quando houver);
- Carta de intenção (quando houver);
- Entrevista (quando houver);
- Ranking de notas (quando houver).
3. ENTREVISTA
A data, local e horário da entrevista será combinada com o\a docente da disciplina.
4. DIVULGAÇÃO
A divulgação dos resultados será realizada no dia 28 de março de 2022.

Santa Maria, 21 de Março de 2022.
Prof. Ma. Tatiane Pinto Rodrigues
Coordenadora do Curso de Psicologia - FISMA

