Curso de Psicologia FASI e FUNORTE
ORIENTAÇÕES SOBRE INSCRIÇÃO NOS ESTÁGIOS – 2019.1

Prezadx acadêmicx, nossos cordiais cumprimentos!

Informamos que, para efetuar sua inscrição nos estágios, você deverá seguir estas
orientações:
1. Identifique nas tabelas anexas ao email o dia e horário de sua preferência, de
acordo com o estágio para o qual você está matriculado, que atenda à sua
matriz de pré e correquisitos, e observe o código para cada um dos estágios
básicos e específicos.
2. Na página principal do site da instituição (www.fasi.edu.br ou
www.funorte.edu.br), clique em Estágios Psicologia 2019-1, insira o seu
CPF e uma tela (como a figura abaixo) se abrirá para você fazer a sua
inscrição.

3. Clique em Selecione uma Opção. Em seguida, uma caixa de opções se
abrirá contendo todas as ofertas dos campos de estágios que ainda tenham
vagas disponíveis.

4. Para cada nível de estágios (Básico I, Básico II, Básico III, Específico I,
Específico II e Específico III e Clínica) existirá um acesso diferente, conforme
a tabela a seguir:

ESTAGIO

ESTAGIO BÁSICO I
ESTÁGIO BÁSICO II (FASI) / BÁSICO III
(FUNORTE)
PSICOLOGIA - PSICOSSOCIAIS I (FASI) /
PROCESSOS HOSPITALARES (FUNORTE)

PERIODO NA
FASI

PERIODO NA
FUNORTE

5º Matutino

5º Noturno

6º Noturno
7º Noturno

7º Matutino

9º Noturno

9º Matutino

9º Matutino

9º Matutino

10º Matutino

10º Matutino

9º Noturno
PSICOLOGIA - CLÍNICA I, II E III (FASI /
FUNORTE)

10º Noturno
11º Noturno
9º Matutino

PSICOLOGIA - SAÚDE MENTAL I (FASI /
FUNORTE) / EDUCACIONAL I (FASI)

10º Noturno

-

9º Matutino
PSICOLOGIA - PSICOSSOCIAIS II (FASI)

10º Noturno

-

10º Matutino
PSICOLOGIA - PSICOSSOCIAIS III (FASI)

PSICOLOGIA - SAÚDE MENTAL II (FASI /
FUNORTE) / EDUCACIONAL II (FASI)

11º Noturno

-

10º Matutino

10º Matutino

11º Noturno

5. Os acadêmicos matriculados para cursar o Estágio Básico III da FASI (7ºp
matutino e 8ºp noturno) e Estágio Básico II da FUNORTE (6ºp matutino), para
o qual não haverá link, deverão comparecer à FASI para o encontro com as
supervisoras, nas seguintes datas e horários: MATUTINO: 14/03/2019 –
quinta-feira, às 07h30 (sala 121) e NOTURNO: 15/03/2019 – sexta-feira, às
19h10 (sala 207) para a apresentação dos campos de estágios e divisão dos
grupos.

6. Cada campo de estágio está identificado com um código: psicologia-códigodia-horário-local- supervisor(a), como está indicado pela seta na imagem
acima. Exemplo: psicologia-HC21-SEGUNDA FEIRA – 08h as 12h – HC –
Cláudia.
7. O horário do Estágio na Clínica está relacionado à abordagem clínica
escolhida e não ao período que você está cursando ou nível do estágio
(Clínica I, Clínica II e Clínica III estão juntas). Por isso, você visualizará
apenas o horário em que o supervisor estará em Campo.
8. Caso você procure por uma opção que você identificou na tabela em PDF e
essa não esteja aparecendo na lista, isso significa que as vagas disponíveis
para aquele estágio foram preenchidas.
9. Continue preenchendo as informações solicitadas e clique no botão
Confirmar Inscrição.
10.

Após confirmar a inscrição, não será possível cancelá-la ou modificá-la,
portanto, confira todos os dados.

11.

A matrícula no estágio é uma condição para validação da sua inscrição.

12.

Os links estarão disponíveis a partir das 12h30 do dia 01/03/2019, sexta-feira,
até o preenchimento total das vagas.

13.

A partir do dia 08/03/2019 – sexta-feira os supervisores receberão as listas
dos inscritos e entrarão em contato (por e-mail) com seus respectivos grupos
para agendamento dos encontros.

Montes Claros-MG, 28 de fevereiro de 2019.

Coordenação Cursos de Psicologia FASI e FUNORTE

