
REPERCUSSÕES DAS PRÁTICAS DOS ESTÁGIOS DE PSICOLOGIA NO 

COTIDIANO DAS INSTITUIÇÕES E DAS PESSOAS ATENDIDAS 

 

Introdução: 

 

Desde o início da regulamentação da profissão de Psicólogo no Brasil em 1962, 

existe uma proposta de que os cursos de formação organizem serviços de 

atendimento para que os alunos possam praticar seus ensinamentos de sala de aula 

sob a supervisão de um docente. Assim, foram criadas as Clínicas-Escolas.  

Contudo, com o avanço da profissão e a percepção da necessidade de novas 

práticas e intervenções psicológicas, em 2004, após o 12º Encontro de Clínicas-

Escola do Estado de São Paulo, o nome foi modificado para Serviços-Escola. O 

principal objetivo foi ampliar a compreensão de que as intervenções nestes ambientes 

vão além da atuação clínica. 

Diante desta perspectiva sabe-se que os serviços-escola são ambientes 

apropriados que aliam a formação profissional voltada à consolidação das 

competências propostas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 

Psicologia à prestação de serviços à comunidade. Apresentando como finalidade 

atender à necessidade de formação dos alunos, aplicando na prática as técnicas 

psicológicas aprendidas em sala de aula, além de desempenhar um papel social 

importante visto que possibilitam atendimento psicológico à população (PERES, 

SANTOS e COELHO, 2003; MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2011). 

Como característica principal destes serviços, os alunos desempenham 

atividades, que segundo a Lei do Estágio (nº 11.788/2008), define a tarefa como ato 

educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa a 



preparação dos educandos. Além disso, sinaliza que o estágio faz parte do projeto 

pedagógico e caracteriza-se pela oferta de oportunidades de problematização da 

realidade, intervenção em campos de atuação e levantamento de questões de 

pesquisa. 

O propósito dos serviços-escola é, desta forma, incluir uma gama maior de 

modos de intervenção do psicólogo para além dos estritamente clínicos, 

acompanhando o desenvolvimento da profissão (HERZBERG e CHAMMAS, 2009). 

Assim, torna-se importante a realização de investigações e pesquisas que 

desenvolvam meios que possam simultaneamente ampliar à assistência a um maior 

número de pessoas e instituições na comunidade, mantendo a qualidade do serviço 

realizado por estudantes e, ao mesmo tempo, adequando-os às necessidades sociais 

pertinentes ao momento histórico e às características regionais nas quais estão 

inseridos. 

A clínica-escola do curso de Psicologia da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie existe desde 1994, oferecendo estágios nas áreas clínica e da saúde, 

social e das instituições. Nos estágios da área clínica são ofertadas sete modalidades 

de atendimento nas dependências da Clínica Psicológica “Alvino Augusto de Sá”, que 

são divididas didaticamente entre: avaliação psicológica e psicodiagnóstico, avaliação 

neuropsicológica, psicoterapias de adulto, de adolescente e infantil, psicoterapias de 

abordagem cognitivo comportamental e abordagem analítica. Além disso, também são 

ofertados estágios na área da psicologia da saúde que são atividades clínicas 

desenvolvidas em instituições. Com relação aos estágios de Psicologia Social e das 

Instituições, são oferecidos cinco outras modalidades: psicologia jurídica, escolar, 

comunitária, organizacional/do trabalho e do esporte, que acontecem em diferentes 

instituições parceiras. 



Nos últimos cinco anos, cerca de 290 instituições contaram com intervenções 

dos estagiários do curso de Psicologia, e mais de cinco mil pessoas foram atendidas 

em alguma das modalidades oferecidas pela clínica psicológica, totalizando 

aproximadamente 90 mil atendimentos. 

Diante da expressividade destes números, se fez necessário investigar os 

resultados destas intervenções no cotidiano das pessoas e das instituições atendidas, 

de maneira a identificar as repercussões destas práticas, permitindo uma reavaliação 

dos processos.  

 

Objetivos: 

 

O presente trabalho teve por objetivos: 1) identificar os resultados das práticas 

de estágio obrigatório a partir dos relatos dos responsáveis legais, supervisores locais 

de estágio e coordenadores das instituições parceiras, além dos usuários da clínica 

psicológica atendidos pelos estagiários no período de 2011 a 2016. 2) analisar a partir 

dos dados coletados os possíveis benefícios da assistência prestada à população, 

além da identificação de sugestões para melhoria do serviço oferecido. 3) avaliar os 

resultados e a possível continuidade dos trabalhos realizados. 

 

Método: 

 

O Serviço-Escola em questão subdivide suas modalidades de estágio em duas 

grandes áreas: os estágios internos – que acontecem nas dependências físicas do 

Serviço-Escola; e os estágios externos – que são desenvolvidos in loco em instituições 

parceiras. Acrescenta-se que apenas alunos das 8ª, 9ª e 10ª etapas do curso de 



Psicologia realizam estágio específico obrigatório neste serviço. Por questões 

didáticas, vale informar que os alunos da 8ª etapa participam da disciplina de 

Avaliação Psicológica e Psicodiagnóstico, que oferecem atendimento psicológico à 

comunidade com o objetivo de aprender técnicas e procedimentos envolvidos no 

processo de avaliação. Já os alunos de 9ª e 10ª etapas, escolhem duas áreas de 

estágio, sendo uma clínica e da saúde e outra social e das instituições. Para ambas 

as atividades, o vínculo de estágio tem duração de um ano. 

 Os estágios externos da área de social e das instituições caracterizam-se, 

basicamente pela elaboração, apresentação e discussão de um projeto de 

intervenção, desenvolvido a partir do levantamento das demandas institucionais 

juntamente com o responsável. Já nos estágios internos, o estagiário atende os 

usuários que estão inscritos na Clínica Psicológica, por meio de entrevistas de 

triagem, avaliação psicológica, psicoterapia e, quando necessário, procede a 

encaminhamentos. 

Para efeito deste estudo, foram selecionadas dez instituições parceiras de cada 

área de estágio e dez usuários que tenham recebido atendimento em uma das 

modalidades da área clínica, cujos trabalhos foram realizados e/ou finalizados no 

período de 2011 a 2016.  

Para os estágios internos (usuários da clínica psicológica), foram entrevistados 

64 usuários do serviço-escola, de diferentes classes sociais, homens e mulheres de 

todas as faixas etárias e os responsáveis legais dos usuários menores de idade, que 

tenham recebido o atendimento psicológico, com o processo concluído entre os anos 

de 2011 e 2016. A constituição da amostra se deu de forma aleatória, com usuários 

que concordaram em participar da pesquisa. Estas pessoas foram contatadas, após 



consulta de dados do prontuário, e verificação do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido já assinado. 

Para os estágios externos (instituições parceiras), os coordenadores foram 

contatados pelas pesquisadoras com a finalidade de verificar o interesse e a 

disponibilidade de participarem da pesquisa. Os dados poderiam ser coletados por 

telefone, e-mail ou presencialmente com visitas à instituição, e após elucidação dos 

objetivos da pesquisa e do consentimento verbal. Para os casos de entrevista 

presencial, foi levada a “Carta de Informação à Instituição”, “Carta de Informação ao 

Sujeito” e o “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” (ANEXO 2), de maneira a 

respeitar os preceitos éticos de pesquisa com sujeitos. A entrevista foi realizada 

individualmente com o responsável legal, em local apropriado que resguardasse a 

privacidade das informações. Acrescenta-se que o projeto foi encaminhado para o 

Comitê de Ética em Pesquisa da UPM e registrado na Plataforma Brasil sob o número 

55345216.6.0000.0084. 

Para ambas as modalidades de estágio, os dados foram coletados através de 

questionário (ANEXO 1), com perguntas abertas e fechadas elaboradas 

especificamente para atender a finalidade deste estudo. As questões versaram sobre 

as propostas de trabalho dos estagiários, os projetos desenvolvidos, seus resultados 

e benefícios, além de possíveis sugestões. 

Trata-se de um estudo transversal, de natureza quanti e qualitativa. Os 

resultados foram tabulados e categorizados através do programa SPSS Statistics 21, 

analisados e comparados com dados da literatura da área. 

A pesquisa não trouxe riscos aos colaboradores, mas se, porventura, houvesse 

alguma situação de desconforto, a entrevista seria interrompida, sem qualquer 

prejuízo. 



 

Resultados e Análise de Dados: 

 

Para fins de uma melhor análise, optou-se pela divisão dos serviços oferecidos 

entre internos (usuários da clínica psicológica) e externos (instituições parceiras). 

Foram respondidos 106 questionários, sendo 64 internos e 42 externos. Em 

algumas modalidades de estágio não foi possível atingir o número máximo pretendido, 

em razão de: a) modalidades ofertadas muito recentemente ao aluno como prática de 

estágio, tendo com isto a amostra reduzida, especificamente nas áreas de Psicologia 

do Esporte, Psicologia Organizacional e do trabalho e Avaliação Neuropsicológica; b) 

Alguns estágios externos estarem vinculados a laboratórios de pesquisa dentro da 

própria Universidade Mackenzie, tornando o responsável pela atividade o próprio 

supervisor. Desta forma, as pesquisadoras optaram por não realizar a coleta de dados 

com esta população, uma vez que poderia haver um viés nos dados obtidos.  

Segue abaixo tabela com dados quantitativos, distribuídos por pergunta 

realizada: 

 

Tabela 1. Avaliação do Serviço  

                                                                                                                                                     
Amostra 
Variáveis                                                                                                                                     
Número (%) 

De 0 a 10 como você avalia o serviço prestado pelos estagiários de Psicologia? 

Serviço Interno          Média                8,7          
Serviço Externo1        Média                9,0 

Após a intervenção realizada você sentiu alguma mudança? 

Serviço Interno           SIM       53    (82,8) 
                                    NÃO     11    (17,2) 

 
Serviço Externo2         SIM       35   (71,4) 
                                    NÃO       8    (16,3) 

Os objetivos do trabalho foram alcançados? 



Serviço Interno3          SIM       47    (73,4) 
                                     NÃO     16    (25,0) 

 
Serviço Externo4         SIM       42    (85,7) 
                                    NÃO       3      (6,1) 

O trabalho teve continuidade nos anos seguintes? 

Serviço Interno5           SIM      36    (56,3) 
                                     NÃO     26    (40,6) 

 
Serviço Externo6         SIM       30    (61,2) 
                                    NÃO     13    (26,5) 

Você indicaria o serviço prestado a outras pessoas? 

Serviço Interno7          SIM       60    (93,8) 
                                   NÃO       2      (3,1) 

 
Serviço Externo8         SIM       43    (89,8) 
                                    NÃO       2     (4,1) 

De 0 a 10 como você avalia a relação interpessoal entre estagiário e 
sujeito/instituição? 

Serviço Interno9          Média                8,7   
Serviço Externo10        Média                9,2 

1Perda 4 (8,2%); 2Perda 2 (4,1%); 3Perda 1 (1,6%); 4Perda 4 (8,2%); 5Perda 2 (3,1%); 
6Perda 2 (4,1%); 7Perda 2 (3,1%); 8Perda 4 (8,2%); 9Perda 1 (1,6%); 10Perda 1 (2,0%);  

 

De acordo com a tabela acima, é possível notar que a média de nota atribuída 

ao serviço prestado pelos estágios internos foi de 8,7 e nos estágios externos foi de 

9,0. Além disso, observa-se que 82,8% dos usuários dos serviços internos afirmaram 

que sentiram alguma mudança após a intervenção realizada, enquanto 71,4% das 

instituições parceiras notaram mudanças. Quando questionado sobre o alcance dos 

objetivos com o trabalho realizado, 73,4% dos usuários dos serviços internos os 

reconheceram, e 85,7% das instituições também referem a isso. A seguir, observa-se 

que 56,3% dos usuários do serviço interno apontaram que houve continuidade do 

serviço nos anos seguintes e 61,2% das Instituições afirmaram o mesmo. Quando 

questionados se indicariam o serviço prestados para outros, houve um resultado 

positivo de 93,8% dos usuários do Serviço Interno e, também das instituições, com 



89,8%. A avaliação da relação interpessoal entre estagiários com usuários da clínica 

e instituições, obtiveram uma média de 8,7 e 9,2 respectivamente.  

Diante dos números apresentados, pode-se afirmar que o serviço dos estagiários 

de Psicologia, de forma geral, está sendo satisfatório tanto para os usuários da clínica 

como para as instituições parceiras.  

Com relação à análise das respostas sobre os benefícios que o atendimento 

trouxe para os usuários e para as instituições e as sugestões para melhoria no serviço 

prestado, notou-se a necessidade de separar as respostas dos atendimentos internos 

e dos externos, por conta da diferença da categorização.  

As categorias escolhidas para descrever os benefícios obtidos por meio dos 

atendimentos internos foram: a) melhoria na relação intrapessoal, que contemplava 

respostas envolvendo, melhor relação com o outro, melhor rendimento e 

desempenho, maior reflexão, resolução dos próprios conflitos, melhoria nos 

comportamentos e temperamentos, tais como ansiedade, timidez, autoconhecimento, 

autonomia, independência, melhoria na confiança; b) melhoria na relação 

interpessoal, que se referiam à motivação, novidade para o atendimento e 

compartilhamento de olhares diferentes; c) Gratuidade; d) Benefícios não 

especificados; e) Nenhum benefício. 

O gráfico abaixo ilustra os valores para cada categoria: 



 

 

De acordo com o gráfico acima, aproximadamente 95% dos usuários relataram 

que os atendimentos lhe trouxeram algum benefício. Apenas 4,7% dos entrevistados 

não sinalizaram qualquer benefício. Observa-se que na percepção de presença ou 

ausência de benefícios, a continuidade do serviço e o vínculo na relação estabelecida 

entre estagiário e usuário foram frequentemente verbalizados pelos sujeitos da 

pesquisa. O item gratuidade é relevante, pois muitos usuários procuram o serviço da 

clínica psicológica justamente pela oferta de atendimento de qualidade a custo zero.   

Já as categorias selecionadas para descrever as sugestões dadas pelos 

usuários para melhoria do atendimento oferecido, envolviam em sua maioria 

peculiaridades do trabalho em Serviço-escola. Desta forma, as categorias foram 

relacionadas à: a) Limites do serviço escola, que envolvem um maior número de 

estagiários e serviços disponíveis; maior carga horária de serviço; menos tempo na 

fila de espera, trabalho contínuo com redução da troca de estagiários e do período de 

férias acadêmicas; b) Aspectos técnicos, éticos e da formação do aluno, que dizem 

respeito a maior e melhor comunicação das partes envolvidas (instituição, 

1,5



professores, alunos e supervisores); maior atenção do estagiário com o usuário, 

desde o rapport até a devolutiva e encaminhamento; melhor organização burocrática; 

não fazer anotações durante o atendimento e menor julgamento. c) Informação ao 

usuário pré e pós-atendimento, que se referem a divulgação, orientações e 

informações ampliadas na recepção; d) Sem sugestões.  

No gráfico abaixo, pode-se observar os valores atribuídos para cada categoria. 

 

 

 

Nota-se que aproximadamente 64% das sugestões feitas pelos usuários 

envolvem procedimentos relacionados ao serviço-escola, indicando desconhecimento 

das limitações desta modalidade de atividade oferecida pelas universidades. É 

importante que exista uma intersecção entre a universidade e a comunidade, sendo 

que o serviço-escola atua neste espaço, que é muito diferente do atendimento 

prestado pelas redes públicas e particulares. Além disso, o serviço-escola é um 

espaço de treinamento e formação do futuro profissional, por isso responde a órgãos 

e equipamentos que determinam o seu funcionamento, tais como MEC, vigilância 



sanitária e Conselhos Federal e Regional de Psicologia, além do fato de o serviço 

prestado estar atrelado ao calendário acadêmico. 

As respostas que envolviam a categoria de sem sugestões, correspondendo a 

35,9% e estavam relacionadas a uma boa avaliação do serviço, não sendo 

necessárias melhorias. Com relação à informação ao usuário pré e pós-atendimento, 

a percepção de 4% deles está relacionada à inexperiência do aluno estagiário. 

Observa-se que este é o momento de aplicação prática da teoria e alguns alunos 

encontram maior dificuldade em ofertar o serviço como de fato é, um atendimento 

psicológico qualificado e não como uma simulação de psicoterapia. A experiência dos 

pesquisadores dentro desse serviço-escola indica que a imaturidade, inexperiência, 

nervosismo e ansiedade pelo primeiro atendimento são fatores que contribuem para 

uma relação terapêutica mais fragilizada, e muitas vezes identificada pelo próprio 

usuário. Outro item que deve ser mencionado é com relação à falta de informação na 

recepção. É relevante apontar que neste serviço-escola, a equipe de recepcionistas é 

terceirizada, não são contratados e treinados pela clínica psicológica. Vale ressaltar 

que Calderoni (1998) afirma que “A maneira como as instituições organizam os 

serviços prestados, ou seja, como se realiza a dinâmica da clínica, desde o 

atendimento inicial pela recepção até a triagem realizada, influencia no resultado do 

processo de atendimento”. Além disso, alguns usuários sinalizaram como sugestão 

uma maior divulgação do serviço oferecido, contudo uma maior divulgação implicaria 

no aumento significativo de procura, não correspondente ao número de vagas 

disponibilizadas.  

Com relação à questão que se propõe avaliar os benefícios, trazidos pelos 

estágios externos, as pesquisadoras dividiram em categorias, discriminadas a seguir: 

a) Relação instituição-estagiário, cujas respostas envolviam compartilhamento de 



olhares diferentes, onde há trocas de experiências e conhecimentos, abrindo novas 

perspectivas especificamente para a instituição; comprometimento dos estagiários 

com a instituição, o que significa o engajamento satisfatórios dos alunos com relação 

às intervenções realizadas; motivação e novidade para a instituição, que está 

relacionado às novas formas de resolução dos conflitos e qualquer outra demanda 

que a instituição apresentar. b) Melhoria nas relações nas instituições, que 

corresponde à: melhor rendimento e desempenho da própria instituição; melhor 

relação com o outro, ou seja, o relacionamento interpessoal entre todos os envolvidos 

da instituição sejam os gestores, usuários e estagiários; melhor qualidade de vida, que 

envolve comportamentos e temperamentos de todos os participantes da instituição; 

interação satisfatória com a instituição. c) benefícios não especificados. d) nenhum 

benefício.  

O gráfico abaixo sinaliza os números com relação aos benefícios que as 

atividades trouxeram à instituição. 

 

 

Com relação aos benefícios que os projetos trouxeram 43,18% das respostas 

estavam direcionadas à categoria Relação Instituição-estagiário. A categoria Melhoria 



nas relações nas instituições representa 22,73% das respostas. Algumas instituições 

relataram benefícios e objetivos alcançados, porém não foram nomeados, o que 

corresponde a 20,45% das respostas. E 13,64% relataram que não houve benefícios 

com o estágio.  

No que se refere à questão a respeito das sugestões para melhoria dos serviços 

oferecidos através dos estágios externos, as categorias escolhidas foram:  

a) Aspectos técnicos e éticos da formação do aluno, que envolvem maior suporte 

do estagiário com a instituição (devolutiva e enquadre); melhor organização 

burocrática, discrepância entre a expectativa do estágio a ser realizado e as questões 

institucionais do Mackenzie (parcerias e projeto versus intervenção); desenvolvimento 

dos projetos e intervenções de forma conjunta, ou seja, os alunos chegavam nas 

instituições com uma proposta de intervenção pronta, que às vezes  se diferenciava 

das demandas e das necessidades do local; proximidade das partes envolvidas 

(alunos, professores, supervisores e instituição). 

b) Maior carga horária de serviços, que contempla respostas como ampliar a 

estadia do aluno em relação a proposta de estágio obrigatório; reduzir o período de 

férias e a rotatividade de estagiários por conta da proposta pedagógica. 

c) Mais divulgação: indicação da importância da divulgação das atividades 

prestadas pelo serviço-escola na rede.  

d) Sem sugestões. 



 

Diante do gráfico acima, pode-se perceber que as duas maiores categorias, 

sendo elas Aspectos técnicos e éticos da formação do aluno e Maior carga horária do 

serviço, totalizando 87,76% das respostas, estão direcionadas as sugestões sobre o 

funcionamento do serviço-escola, lembrando que o Conselho Regional de Psicologia 

(2010) orienta que “os objetivos dos serviços-escola são: oferecer condições físicas, 

materiais, administrativas e pedagógicas para a realização dos estágios obrigatórios; 

prestar serviços à comunidade e propiciar pesquisas nos diversos campos de atuação 

do psicólogo”. Portanto, estes espaços são diferentes de outras instituições, tais como 

organizações não governamentais, instituições privadas, equipamento de saúde sob 

administração municipal, estadual e federal, que também oferecerem parcerias e 

atividades de atendimento psicológico, no entanto não exercendo o papel de agências 

formadoras de profissionais, como é o caso do serviço-escola. 

Observa-se que 2,04% indicam ser de suma importância a divulgação das 

atividades prestadas pelo serviço-escola. As pesquisadoras inferem que quando o 

trabalho traz resultados satisfatórios, atendendo as expectativas da instituição, há 



uma necessidade da propagação da informação para que outras pessoas também 

sejam beneficiadas.  

Por fim, indica-se que 10,20% dos questionários não traziam sugestões de 

melhoria. Ou pelo serviço prestado ter sido satisfatório, ou porque o responsável legal 

pela instituição, no momento da pesquisa, demostrou pouca disponibilidade e falta de 

perspectiva de melhoria. 

 

Conclusão: 

 

Diante do trabalho exposto, observa-se que as repercussões das práticas dos 

estágios de Psicologia no cotidiano das instituições e das pessoas atendidas são 

satisfatórias, trazendo importante contribuição na vivência dos entrevistados e nas 

relações interpessoais estabelecidas. Contudo, houveram respostas que podem ter 

sido influenciadas por fatores pontuais, gerando insatisfações, resultados baixos e 

objetivos não alcançados. Como exemplo disso, utiliza-se as falas dos entrevistados 

com relação à expectativa do serviço prestado. É evidente o choque entre o que a 

instituição e usuários esperam e o que o estagiário se propõe a realizar em seu estágio 

obrigatório, seguindo o plano pedagógico do curso. 

Deve-se lembrar que a Psicologia tem como característica mais marcante a 

necessidade de vinculação humana para que o trabalho seja efetivo. Durante a 

realização do estágio, o aluno frequenta a instituição cotidianamente, participa do dia 

a dia da equipe com a qual está envolvido, e atende os usuários semanalmente, 

criando, muitas vezes, laços de confiança e vínculo tanto profissional quanto afetivo. 

Contudo, todo o trabalho do estagiário é proposto para que aconteça no período de 

um ano, dentro do que é exigido como atividade obrigatória do curso, e por isso tem 



começo, meio e fim, sendo de responsabilidade do estagiário orientar a instituição e 

os usuários quanto ao período de duração deste. Porém, com a formação do vínculo, 

alguns entrevistados sinalizaram que gostariam que os atendimentos tivessem 

continuidade por um tempo maior, colocando em discussão o papel do estagiário 

dentro da instituição. A percepção é de que existe uma distorção da função do serviço-

escola como agência formadora, na qual existem diversas possibilidades e alcances, 

porém com alguns limites técnicos e estruturais.  

Problematiza-se que o serviço oferecido por estagiários é reconhecido e 

valorizado de forma profissional, e por isso os entrevistados criam critérios de 

exigência como se estes já fossem responsáveis por todo atendimento/atividade que 

se envolvem. 

Outro fator analisado é com relação ao número de instituições parceiras. Por 

vezes, o número de estagiários não é suficiente para preencher todas as vagas 

oferecidas pelos parceiros, o que gera rompimento de alguns trabalhos. Além disso, 

o estagiário tem autonomia para sugerir preferência para a realização do estágio em 

alguma instituição ou em alguma localidade específica, resultando numa distribuição 

randomizada todos os semestres. As pesquisadoras perceberam que a 

descontinuidade dos trabalhos poderia ser reduzida, se o número de parcerias fosse 

menor, e se houvesse garantia de presença de estagiários todos os semestres em 

todas as instituições parceiras. 

Outro aspecto observado, e que merece uma nova discussão, é a percepção do 

tempo e do espaço durante a realização do estágio obrigatório, tanto para os 

estagiários como para os usuários e instituições parceiras. Alguns entrevistados 

indicaram necessidade de ampliação da duração do trabalho ofertado, 

desconsiderando o plano pedagógico da instituição de ensino responsável pela 



formação dos estagiários. Retoma-se a ideia de que a qualidade do serviço está 

diretamente relacionada a necessidade de ampliação da disponibilidade e da 

frequência dos alunos.  

Por fim, avalia-se que o presente trabalho funcionou como um interessante 

instrumento de feedback para o serviço. Percebe-se que aproximar o contato entre as 

instituições parceiras, os usuários e os estagiários, juntamente com toda a equipe 

pedagógica, favorece uma avaliação em todos os níveis para melhorar o trabalho 

oferecido tanto à comunidade, como as modalidades de estágios disponíveis para 

exercício da prática profissional do futuro psicólogo. 
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