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Horários, datas e critérios de seleção 
 
História da Psicologia do Trabalho 
Número de vagas para voluntários: 2 
Data da Seleção: 15 de setembro de 2020. 
Horário da Seleção: 14:00 
Nome dos componentes da banca: Rosângela Camarano e Luiz G. Chiavegato 
Filho 
Critérios e forma de seleção: Entrevista e apresentação do interesse na 
psciologia do trabalho. 
Link para a seleção: meet.google.com/muz-kgzo-yzv 
 

Teorias e Técnicas Psicoterápicas: Abordagem Psicanalítica I 
Número de vagas para voluntários: 2 
Data da Seleção: 18 de setembro de 2020. 
Horário da Seleção: 9:30h 
Nome dos componentes da banca (dois membros): Wilson Camilo Chaves e 
Maria Gláucia Pires Calzavara 
Critérios e forma de seleção:  Histórico e Entrevista. 
Link para a seleção ou uma opção é fazer algo por e-mail (envio de carta e 
histórico por exemplo). 
Por e-mail e o link será enviado no mesmo dia para as (os) candidatos (as)  por 
e-mail. 
 

Teoria psicanalítica da psicose 
Número de vagas para voluntários: 01 
Data da Seleção: 18 de setembro de 2020. 
Horário da Seleção: 10:00 
Nome dos componentes da banca: Douglas Nunes Abreu  e Maria Glaucia 
Calzavara  
Critérios e forma de seleção: entrevista, avaliando interesse de pesquisa na 
área. 
Link para a 
seleção: https://zoom.us/j/3422409199?pwd=b0xZQlZOR0ZpWDhKakR0WHlN
S0xkdz09 
 
  
Teorias e Técnicas Psicoterápicas: abordagem psicanalítica II 
Número de vagas para voluntários: 01 
Data da Seleção: 18 de setembro de 2020. 
Horário da Seleção: 10:15 
Nome dos componentes da banca: Douglas Nunes Abreu e Maria Glaucia 
Calzavara  
Critérios e forma de seleção: entrevista, disponibilidade, interesse na área. 
Link para a seleção: 
https://zoom.us/j/3422409199?pwd=b0xZQlZOR0ZpWDhKakR0WHlNS0xkdz09 
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Psicanálise, clínica e arte. 
Número de vagas para voluntários: três. 
Data da Seleção: 18 de setembro de 2020. 
Horário da Seleção: 10:30h 
Nome dos componentes da banca (dois membros): Pedro Sobrino Laureano, 
Douglas Nunes e Wilson Camilo Chaves. 
Critérios e forma de seleção:  Histórico e Entrevista. 
Link para a seleção: o link será enviado no mesmo dia para as (os) 
candidatos (as)  por e-mail. 
 
 
Música, Psicologia e Desenvolvimento Humano  
Número de vagas para voluntários: 02 
Data da Seleção: 18 de setembro de 2020. 
Horário da Seleção: 16:00h 
Nome dos componentes da banca (dois membros): Larissa Medeiros Marinho 
dos Santos e Tatiana Cury Pollo  
Critérios e forma de seleção:  1. carta sobre a compreensão que tem destes 
temas; 2. Entrevista, 3. Conhecimento em Tecnologias para auxiliar os colegas; 
4. horário para orientação na sexta, início da tarde (14 horas). 
Link para a seleção: https://meet.google.com/rqv-dbff-eqk 
 
 
Seminários em Psicologia 
Número de vagas para voluntários: 02 
Data da Seleção: 18 de setembro de 2020. 
Horário da Seleção: 16:30h 
Nome dos componentes da banca (dois membros): Larissa Medeiros Marinho 
dos Santos e Tatiana Cury Pollo  
Critérios e forma de seleção 1.  Entrevista.; 2. Conhecimentos sobre o curso e 
sua proposta pedagógica; 3. Conhecimento em Tecnologias para auxiliar os 
colegas; 4. horário para orientação na sexta, início da tarde (14 horas). 
Link para a seleção: https://meet.google.com/rqv-dbff-eqk 
 
 
Psicologia da Adolescência e da Juventude 
Número de vagas para voluntários: 02 
Data da Seleção: 18 de setembro de 2020. 
Horário da Seleção: 17:00h 
Nome dos componentes da banca (dois membros): Larissa Medeiros Marinho 
dos Santos e Tatiana Cury Pollo  
Critérios e forma de seleção 1. Carta sobre a compreensão que tem destes 
temas; 2. Entrevista; 3. Conhecimento em Tecnologias para auxiliar os colegas; 
4. horário para orientação na sexta, início da tarde (14 horas). 
Link para a seleção: https://meet.google.com/rqv-dbff-eqk 
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Estágio de Observação em Contexto de desenvolvimento 
Número de vagas para voluntários: 01 
Data da Seleção: 18 de setembro de 2020. 
Horário da Seleção: 17:30h 
Nome dos componentes da banca (dois membros): Larissa Medeiros Marinho 
dos Santos e Tatiana Cury Pollo  
Critérios e forma de seleção 1. carta sobre a compreensão que tem de 
observação; 2. nota na unidade curricular (histórico); 3. Entrevista; .4 
Conhecimento em Tecnologias para auxiliar os colegas; 5. horário para 
orientação na sexta, início da tarde (14 horas). 
Link para a seleção: https://meet.google.com/rqv-dbff-eqk 
 
 
Encontros clandestinos-teoria crítica, literatura e cinema 
Número de vagas para voluntários: 2 
Data da Seleção: 17 de setembro de 2020 (quinta-feira). 
Horário da Seleção: 16:00h 
Nome dos componentes da banca (dois membros): Kety Franciscatti e Cássia 
Beatriz Batista. 
Critérios e forma de seleção: participação no grupo de estudo do Projeto de 
Ensino "Teoria da semiformação e Psicologia Crítica" que deve ser indicada 
em carta, que também deve versar sobre a importância da monitoria e da 
disciplina para a formação em Psicologia. 
A carta deve ser enviada pelos(as) candidatos(as) por e-mail 
(kfrancis@ufsj.edu.br). Se necessário será enviado o Link para a seleção para 
os(as) candidatos(as) também por e-mail. 
 
 
Esclarecimento, totalitarismo e formação do indivíduo 
Número de vagas para voluntários: 2 
Data da Seleção: 17 de setembro de 2020 (quinta-feira). 
Horário da Seleção: 16:30h 
Nome dos componentes da banca (dois membros): Kety Franciscatti e Cássia 
Beatriz Batista. 
Critérios e forma de seleção: participação no grupo de estudo do Projeto de 
Ensino "Teoria da semiformação e Psicologia Crítica" que deve ser indicada 
em carta, que também deve versar sobre a importância da monitoria e da 
disciplina para a formação em Psicologia. 
A carta deve ser enviada pelos(as) candidatos(as) por e-mail 
(kfrancis@ufsj.edu.br). Se necessário será enviado o Link para a seleção para 
os(as) candidatos(as) também por e-mail. 
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Teorias e técnicas em Psicodiagnóstico 
Número de vagas para voluntários: 02 vagas 
Data da Seleção: 18 de setembro de 2020. 
Horário da Seleção: 9:00 
Nome dos componentes da banca: Maria Gláucia Pires Calzavara e Wilson 
Camilo Chaves 
Critérios e forma de seleção: Histórico e entrevista 
Link para a seleção ou uma opção é fazer algo por e-mail: envio de histórico 
por email (glauciacalzavara@gmail.com) e o link será enviado no mesmo dia 
para o aluno pelo portal didático. 
 
Clínica do autismo 
Número de vagas para voluntários: 02 vagas 
Data da Seleção: 18 de setembro de 2020. 
Horário da Seleção: 9:15 
Nome dos componentes da banca: Maria Gláucia Pires Calzavara e Wilson 
Camilo Chaves 
Critérios e forma de seleção: Histórico e entrevista 
Link para a seleção ou uma opção é fazer algo por e-mail: envio de histórico 
por email( glauciacalzavara@gmail.com) e o link será enviado no mesmo dia 
para o aluno pelo portal didático. 
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