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O curso de graduação em psicologia na UFRGS possui um grande
número de estágios obrigatórios em áreas diversificadas. Dessa forma,
há uma amplitude de possibilidades, tanto nas áreas a serem cursadas,
quanto nas particularidades de cada local de estágio. Diante deste
cenário, os alunos de graduação necessitam decidir e escolher um local
para estagiar, ainda que tenham  dificuldade em obter informações sobre
as práticas de cada local. A partir da demanda de maiores informações
sobre os locais, o grupo do Programa de Educação Tutorial (PET) da
Psicologia  idealizou um momento para parti lhar experiências e
informações sobre os estágios entre os alunos da graduação. Neste
espaço, os estagiários são convidados a contar sobre  sua experiência,
mostrando aos futuros estagiários algumas possibilidades a serem
seguidas, auxiliando-os no seu processo de escolha. Também são
organizadas visitas dos alunos aos locais e contato com equipes de
supervisão e de trabalho Esse momento configurou-se na atividade de
extensão denominada ''SOS Estágio'' realizada desde 2004 pelo grupo
PET Psicologia.  O Programa de Educação Tutorial é desenvolvido pelo
Ministério da Educação e consiste em grupos de 12 estudantes, tutorados
por um docente, organizados a partir de cursos de graduação das
Instituições de Ensino Superior do país. O grupo PET Psicologia UFRGS
procura  rea l i za r  a t i v idades  que  con temp lem o  p r inc íp io  da
indissociabilidade entre Ensino, Extensão e Pesquisa, diretrizes que
orientam o Programa. Dessa forma, o SOS Estágio configura um
importante espaço de encontro entre ensino e extensão, ao aproximar os
locais de estágio da Universidade, antes mesmo do período previsto para
a realização dos estágios obrigatórios, além de viabilizar um encontro
entre os alunos de graduação para que, juntos, possam refletir sobre
suas práticas durante a formação e sobre os diversos campos de atuação
da psicologia no mercado de trabalho.  Nos primeiros anos em que a
atividade foi realizada, no Instituto de Psicologia, ocorriam cinco edições
do SOS Estágio, sendo que cada uma delas abordava uma das áreas em
que os estudantes de Psicologia da UFRGS devem obrigatoriamente
estagiar: Psicologia do Trabalho, Psicologia Escolar, Psicologia Social,
Psicologia Clínica, Psicopatologia - Acompanhamento Terapêutico. Em
2007, além deste momento informativo, onde cada estagiário falava da
sua experiência enquanto tal, foi proposto, também, um espaço onde os
estudantes que ainda não estavam em estágio visitavam locais que já



haviam ofertado estágio para os graduandos em psicologia. Ainda nesse
ano, o grupo PET produziu um informativo, onde antigos estagiários
relatavam suas percepções sobre os locais de estágio em que haviam
trabalhado, e esse material foi disponibilizado aos demais alunos da
graduação. Em 2008, um ano após a implantação de um novo currículo
no curso de Psicologia, o SOS Estágio foi um importante momento de
discussão e articulação do projeto pedagógico do curso com os locais
propostos para a modalidade de estágio denominada Estágio Básico.
Para o ano de 2009, está prevista a realização do SOS Estágio de
Ênfases, que deve contemplar as modalidades de: Desenvolvimento
Humano - Avaliação, Prevenção, Intervenção; Psicologia Social e
Políticas Públicas e Processos Clínicos - Psicanálise e Psicopatologia.
Com a modificação do currículo, os estágios também ganham um novo
caráter, trazendo novas possibilidades de atuação e reatualizando antigas
práticas. Observamos que é um momento o qual gera muitas dúvidas
entre os estudantes em relação a suas escolhas, então o grupo PET
idealiza o SOS Estágio como uma atividade que vem para acrescentar
mais informações a fim de que cada um possa se sentir um pouco mais
seguro ao optar por estagiar em determinado local.  Acreditamos que, ao
aproximar os locais onde o aluno de graduação em psicologia terá suas
primeiras experiências enquanto profissional da Universidade,
contribuímos para reflexões acerca dos campos e fazeres da psicologia e,
também, para que o aluno possa pensar sua formação a partir de um
diálogo com os serviços que atendem à comunidade e as demandas
existentes nos mesmos. A temática da formação se faz bastante presente
nas atividades do grupo PET Psicologia UFRGS e, assim, um dos
desmembramentos positivos do SOS Estágio é o interesse do grupo em
realizar, no segundo semestre de 2009, uma pesquisa junto à Comissão
de Graduação do Instituto de Psicologia da UFRGS que abordará a
formação profissional dos egressos do curso. Essa pesquisa tem como
objetivo mapear de que forma as experiências dos profissionais enquanto
estudantes da Universidade (envolvimento em grupos de pesquisa,
cursos de extensão, disciplinas e, claro, estágios) se refletem em seus
percursos e carreiras.


