
Unidade Curricular Banca Seleção Data Hora Link de acesso para 
seleção ou email

Clínica da atividade

Matilde Agero José 
Rodrigues

Interesse na temática 
de Psicologia do 
trabalho e 
disponibilidade no 
horário da disciplina 

A seleção será feita pela 
análise de uma carta de 
intenção escrita pelo 
estudante onde conste: qual 
o interesse em ser monitor 
da disciplina Clinica da 
atividade e como pensa 
contribuir na dinâmica e 
condução da disciplina. A 
carta deve ser enviada até o 
dia 10/01/2020

Envio da carta para o 
email da professora 
matilde@ufsj.edu.br

Estatística I Peter de Matos 
Campos e Profa. 
Luciana Teixeira dos 
Passos Giarola

 Análise de extrato 
escolar e entrevista

14/jan a partir de 09:00 
(Horários agendados 
em função do número 

de candidatos)

Google 
Meet: https://meet.go
ogle.com/cnz-byux-
pqf

Estatística II Peter de Matos 
Campos e Profa. 
Luciana Teixeira dos 
Passos Giarola

Análise de extrato 
escolar e entrevista

14/jan a partir de 14:00 
(Horários agendados 
em função do número 

de candidatos)

Google 
Meet:  https://meet.go
ogle.com/yhy-kzrw-
eeu 

Grupos e Instituições



História da Psicologia 
(integral e noturno)

Neyfsom Matias e 
Celso Tondin

Ter cursado a 
disciplina com 
aprovação, ter 
habilidade com 
recursos 
tecnológicos, portal 
didático e 
disponibilidade nos 
dias e horários: 
segunda-feira (19h00 
às 20h45) e terça-
feira (15h15 às 
17h05)

Envio de uma carta de 
intenção, com até duas 
laudas (em espaço 1,50), 
apontando porque quer ser 
monitor da disciplina e quais 
as características possui 
para o desenvolvimento das 
atividades até o dia 20/12.

Email para 
neyfsom@ufsj.edu.br



História da Psicologia 
do Trabalho  Luiz Gonzaga 

Chiavegato Filho  
Rosângela Camarano

 Envio de histórico 
escolar e entrevista

21/dez 17h

 https://meet.google.c
om/mxt-pesh-nae

Método de Pesquisa 
Qualitativa

 Isabela Saraiva de 
Queiroz José 
Rodrigues

Análise do extrato 
escolar e carta de 
intenções.                                        
O aluno deverá ter 
disponibilidade para 
participar das aulas 
síncronas:                                            
Método qualitativo 
(Sextas, das 10:00 às 
10:55).                                   
O aluno deverá ter 
cursado a disciplina

17/dez 14h Não haverá entrevista 
de seleção. Enviar 
email para a 
professora.

Método de Pesquisa 
Quantitativa

Mário César Rezende 
Andrade + Marco A. 
S. Alvarenga

Análise do histórico 
escolar + análise da 
experiência prévia 
como aluna(o) da 
disciplina + entrevista

17/dez 19h

https://meet.google.c
om/ebf-unae-ivj

Orientação 
Profissional

 Marco Antonio 
Alvarenga  Tatiana 
Cury Pollo

Envio de histórico 
escolar+entrevista

17/dez 18h
https://zoom.us/j/9311
5805309?pwd=bnIrW
DNHRWR4VHQxZUd
0S2RuQ1RNdz09



Perspectivas 
decoloniais para os 
estudos de gênero e 
raça

Isabela Saraiva de 
Queiroz e José 
Rodrigues de 

Alvarenga Filho

análise do extrato 
escolar e carta de 
intenções.O aluno 
deverá ter 
disponibilidade para 
participar das aulas 
síncronas:                                    
Perspectivas 
decoloniais (Quartas, 
das 15:15 às 16:10)

17/dez 14h

Não haverá entrevista 
de seleção. Enviar 
email para a 
professora.

Psicologia da 
Personalidade: 
abordagem 
Comportamental

Diogo Antonio Bloes 
Chagas e Adriana 
Guimaraes Rodrigues

 Entrevista

21/dez 9:25h às 9:50h  https://conferenciawe
b.rnp.br/webconf/diog

o-antonio-bloes-
chagas

Psicologia e Saúde 
do Trabalhador

 Rosangela 
Camarano e Luiz 
Chiavegato Filho

Enviar o histórico 
para o e mail da 

professora 
juntamente com uma 

carta de intenção, 
sobre o interesse pela 

monitoria. 

15/jan

rocam@ufsj.edu.br



Psicologia Escolar e 
Educacional I

Celso Tondin e 
Neyfsom Matias

Ter cursado a 
disciplina com 
aprovação, ter 
habilidade com 
recursos tecnológicos 
e portal didático. Ter 
cursado 
preferencialmente 
Psicologia Escolar e 
Educacional II

Envio de uma carta de 
intenção, com até duas 
laudas (em espaço 
1,5cm), apontando porque 
quer ser monitor da unidade 
curricular e quais as 
características possui para o 
desenvolvimento das 
atividades, até o dia 20/12.

E-mail para envio da 
carta: 
celsotondin@ufsj.edu.
br

Psicologia Escolar e 
Educacional II

Tatiana Pollo e Marco 
Antônio Alvarenga

Interesse e 
disponibilidade para 
participar das 
reuniões síncronas 
(terça-feira às 19 
horas)

E-mail 
para tpollo@ufsj.edu.br até 
o dia 06/01/21 contendo:           
1) histórico escolar;                         
2) texto de uma lauda 
respondendo a pergunta: 
"Por que essa monitoria é 
importante para mim?";                
3) se tem disponibilidade 
para participar das 
aulas síncronas na segunda-
feira às 15 horas

E-mail 
para tpollo@ufsj.edu.
br

Psicopatologia Geral 
II Diogo Antonio Bloes 

Chagas e Adriana 
Guimaraes Rodrigues

Entrevista 21/dez 9:50h às 10:15h https://conferenciawe
b.rnp.br/webconf/diog
o-antonio-bloes-
chagas



Técnicas de 
Avaliação Psicológica

Mônia Aparecida da 
Silva e Marco Antônio 
Silva Alvarenga

mails monia@ufsj.edu
.br e alvarenga@ufsj.
edu.br: 1) histórico ou 
extrato escolar; 2) 
carta de motivação 
para a monitoria, 
incluindo os seguintes 
tópicos: 
Conhecimentos e 
experiências práticas 
com a disciplina que 
capacitam o discente 
para ser monitor; 
habilidades que 
possui 
para monitoria durant
e o Ensino Remoto 
Emergencial (Máximo 
uma página em A4 - 
digitada ou 
digitalizada). Colocar 
telefone celular de 
contato e e-mail. 
Caso haja empate 
nos critérios acima, 
uma entrevista 
individual poderá ser 
agendada por meio 
do e-mail e celular 

Envio dos materiais até 
dia 17.12.2020 e resultado 
até dia 23.12.2020

Exclusivamente por e-
mail e celular



Teorias e Técnicas de 
Entrevista Psicológica

Mônia Aparecida da 
Silva e Marco Antônio 
Silva Alvarenga

mails monia@ufsj.edu
.br e alvarenga@ufsj.
edu.br: 1) histórico ou 
extrato escolar; 2) 
carta de motivação 
para a monitoria, 
incluindo os seguintes 
tópicos: 
Conhecimentos e 
experiências práticas 
com a disciplina que 
capacitam o discente 
para ser monitor; 
habilidades que 
possui 
para monitoria durant
e o Ensino Remoto 
Emergencial (Máximo 
uma página em A4 - 
digitada ou 
digitalizada). Colocar 
telefone celular de 
contato e e-mail. 
Caso haja empate 
nos critérios acima, 
uma entrevista 
individual poderá ser 
agendada por meio 
do e-mail e celular 

Envio dos materiais até 
dia 17.12.2020 e resultado 
até dia 23.12.2020

Exclusivamente por e-
mail e celular

Teorias e Técnicas 
em Psicodiagnóstico

Maria Gláucia Pires 
Calzavara e Roberto 
Calazans

Entrevista com o 
aluno

17/dez 16h O link será 
disponibilizado aos 
alunos pelo professor 
via email



Teorias e Técnicas 
Psicoterápicas: 
abordagem 
comportamental

Diogo Antonio Bloes 
Chagas e Adriana 
Guimaraes Rodrigues

Entrevista 21/dez 9h às 9:25h https://conferenciawe
b.rnp.br/webconf/diog
o-antonio-bloes-
chagas


