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- Utiliza dados, conceitos e princípios atuais,
relacionando-os com a prática;
- Conhecimento teórico em relação ao conteúdo e
qualidade do trabalho;
- Compreende o que é dito e se
expressa de forma clara,
coerente e objetiva, em
linguagem técnico-conceitual,
verbalmente e por escrito,
articulando aspectos teóricos às
situações em foco.
- Participa ativamente e se envolve com as atividades
(sugere, propõe, critica), pesquisa e atua de forma
independente, procura leituras complementares;
- Posiciona-se profissionalmente no relacionamento
com a clientela, respeitando sempre os princípios
éticos do psicólogo;
- Manutenção do sigilo e postura ética.
- Cumpre as atividades básicas de estágio junto à
clientela e instituições;
- Comparecimento e pontualidade nas supervisões e
atividades de estágio.
- Cumprimento e qualidade da atuação nas
atividades de estágio;
- Utilização adequada e responsabilidade com
materiais, prontuários, relatórios e outros recursos
necessários à atividade de estágio;
- Trabalha com método e organização na execução
dos relatórios, pastas, sessões e nas atividades
escritas específicas da área (linguagem técnica e
entrega do material);
- Estuda o material teórico indicado, faz fichamentos;
- Participação e contribuição na sistematização dos
conteúdos que orientam a supervisão.

CONDUTA ÉTICA: Orienta suas ações pelos preceitos éticos da profissão e atende as exigências quanto à habilitação, preparo e manuseio/manejo
de instrumentos, técnicas e recursos de atuação e de intervenção. Este critério é considerado na avaliação de todos os critérios acima descritos.
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