FACULDADES UNIDAS DO VALE DO ARAGUAIA
Rua Moreira Cabral, 1000 - Setor Mariano
Cep: 78.600-000 - Barra do Garças/ MT
Tel/Fax (66) 3402-4900 - Site: www.univar.edu.br

Carta de Apresentação do Estagiário
Prezado (a) Senhor (a),_____________________________________________________________
Apresentamos ___________________________________________________________________,
inscrito no C.P.F. ______.______.______-______, R.G. _________________________, Telefone
para contato: (___) ________-________, email: ________________________________________,
aluno do Terceiro ano do Curso de Psicologia das Faculdades Unidas do Vale do Araguaia, que
deverá se apresentar com o crachá de identificação para realização do Estágio Curricular
Supervisionado Básico I; esse que possui carga horária de 80 horas e deverá ser realizado em 10
semanas, cumprindo 8 horas semanais, distribuídas em dois dias. Conforme cronograma
estabelecido com a Instituição Concedente, as atividades do Estágio acontecerão às Quartas-feiras
das 13:00h às 17:00h, e às Sextas-feiras das 09:00h às 13:00h, durante os meses de Abril a Junho,
no ano de 2018.
Lembramos que esta atividade é regulamentada por Lei 11.788 de 25/09/2008 e Resolução no 32 ︎
CONSEPE de 21/11/2008, o que não caracteriza vínculo empregatício do aluno com a instituição
durante o período de estágio curricular.
O objetivo do estágio é que nossos alunos possam vivenciar experiências na comunidade através da
observação e da participação em práticas integrativas. Além disso, o estudo das diretrizes, normas,
programas ou/ e estatutos que regulam o funcionamento das instituições, oportunizando ao
acadêmico a construção do seu papel e perfil profissional enquanto psicólogo.
Os acadêmicos são orientados pela Profissional Supervisora e Psicóloga Eduarda Jacomini Martins,
CRP 18/2455; 09/ 9857, inscrita no C.P.F. 036.056.751-74, R.G. 1771983-6, telefone para contato:
(64) 9 9961-3349/ (66) 9 9633-5082/ (66) 9 9249-4796, email: eduardajacomini@msn.com, que se
coloca a disposição para qualquer esclarecimento. Alem disso, está em supervisão, semanalmente,
com os acadêmicos. Contamos com seu apoio e colaboração no processo de aprendizagem dos
nossos alunos e agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,
___________________________________
Coordenador Geral de Estágio

