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ESCOLA DE CIÊNCIAS DA SAÚDE E DA VIDA 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO E PESQUISA EM PSICOLOGIA (SAPP) 

 

 

Período: 2020.2 e 2021.1 

  
 FICHA DE INSCRIÇÃO SAPP (PUCRS) 

 

Nome: ____________________________________________________________Semestre:_____________ 

Matrícula Acadêmica:____________________________ CPF:____________________________________ 

Data de nascimento:_________________ Idade:_______ Estado Civil:______________________________ 

Endereço:_________________________________________________Trabalha na PUCRS: (  ) sim (  ) não 

Bairro: _____________________________________ Cidade:_____________________________________ 

Fone: celular _______________________________ residencial:___________________________________ 

E-mail ACADÊMICO ____________________________________________________________________ 

Núcleo escolhido: 

(   ) Núcleo de Psicologia Clínica - Abordagem: Psicanálise  

(   ) Núcleo de Psicologia Clínica - Abordagem: Sistêmica  

(   ) Núcleo de Psicologia Clínica - Abordagem: TCC  

(   ) Núcleo de Psicologia Escolar e Educacional  

(   ) Núcleo de Psicologia Social e Institucional  

(   ) Núcleo de Psicologia da Carreira e do Trabalho  

Turno escolhido: 

     (   ) Diurno      (    ) Noturno 

 

Justificar sua decisão quanto ao núcleo escolhido e, caso seja algum dos núcleos de clínica, justificar 

também a abordagem escolhida: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

1. Porque optaste em realizar estágio no SAPP? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

2. Estás realizando algum outro estágio obrigatório e/ou não obrigatório? (    ) sim (    ) não 

Caso sua resposta seja sim, especificar local, carga horária semanal e anexar comprovante. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Foto 
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3. Já concluiu algum estágio? Especificar local, carga horária semanal, período e área de atuação/referencial 

teórico. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

4. Pretendes realizar ou já realizas outro estágio nos próximos dois semestres?  

(   ) sim  (    ) não. 

Qual?__________________________________________________________________________________ 

Carga horária do outro estágio: _____________________________________________________________ 

  
5. Cursarás disciplinas de semestres anteriores? Quais? Em que turno? 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

6. Participação em cursos, eventos científicos, grupos de estudo, workshops, terapia, etc. relacionados com o 

núcleo que optaste: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Dia: 

Diante do cenário mundial de pandemia, obrigatoriedade de cumprir 12 horas semanais. O aluno deve 

estar ciente da possibilidade de alteração de dias e horários em função da necessidade de organização e 

funcionamento do SAPP. Disponibilidade: manhãs e tardes, sendo que as 2ª feiras das 13h às 14h e as 5ª feiras 

das 13h às 15h30min são horários obrigatórios (pré-requisito para seleção).  

Noite: 

Obrigatoriedade de cumprir 12 horas semanais. O aluno deve estar ciente da possibilidade de alteração 

de dias e horários em função da necessidade de organização e funcionamento do SAPP. Disponibilidade: 

noites de 4ª, 5ª e 6ª feira, sendo que as 6ªfeira das 18h30min às 19h30min e das 21h às 22h o horário é 

obrigatório (pré-requisito para seleção). 

 

O aluno assegura, também, atender plenamente as exigências de pré e co-requisitos do Curso para 

realização de Estágio. 

 

____________________________________________ 

Assinatura  

 

 

Porto Alegre, ____________ de ____________20_____. 


