
FAQ - Perguntas Frequentes sobre Atendimento Psicológico da UBAS LESTE 
 

1- Como funciona o atendimento psicológico? O atendimento é voltado para alunos, 
funcionários e docentes com vínculo EACH-USP. O foco principal do trabalho é de 
cunho institucional, que significa compreender e buscar caminhos de intervenção nos 
fatores produtores das queixas psicológicas, frequentemente associados a fragilidades 
decorrentes dos valores culturais e modos de funcionamento da própria EACH. Ainda 
quando não relacionados à EACH, a forma com a instituição lida com problemáticas 
além dela influenciam fortemente nas consequências subjacentes. Para isto, mais 
importante que os atendimentos clínicos são os espaços de roda de conversa, 
participação em comissões da EACH e outros espaços coletivos, inclusive nas redes 
sociais virtuais. 

2- Por que tem poucos horários de atendimento clínico? Por que esta não é a prioridade 
do serviço. Os atendimentos clínicos beneficiam um número reduzido de alunos, ainda 
com a reformulação de privilegiar atendimentos coletivos. Os atendimentos são 
realizados na forma de plantão psicológico em grupo. Deve-se chegar com 15 min de 
antecedência. 

3- Que outros locais posso buscar para atendimentos clínicos? A maior parte das 
faculdades que possuem cursos de psicologia tem algum tipo de atendimento clínico. 
Atendimentos continuados estão sujeitos a alguma espera, sendo mais rápidos em 
geral no início de semestre. Algumas Unidades de UNIP oferecem também plantão 
psicológico bem como há um projeto de plantão psicanalítico gratuito todos os 
sábados de manhã na Casa do Povo (http://casadopovo.org.br/eventos/clinica-aberta-
de-psicanalise), na Rua Três Rios, 252, próximo Estação Tiradentes do metrô.  Para 
situações menos “graves” a Unidade Básica de Saúde é responsável pelo cuidado 
psicológico da população de sua região. Para casos mais “graves” o local de cuidado 
são os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), mas o encaminhamento é feito 
também via UBS. Ainda que não haja um cuidado efetivo via SUS é importante buscar 
o atendimento e notificar o Ministério Público quando não foi ofertada possibilidade 
de atendimento a tempo hábil. 

4- Quanto tempo dura um atendimento? Os plantões duram normalmente entre 1h30 a 
2hs.  

5- Por que foi alterado o sistema de agendamento?  Porque havia muitas faltas e porque 
os horários dificultavam outras intervenções mais potencializadoras, que podem atuar 
simultaneamente no âmbito micro e macro. 

6- Qual a diferença entre o plantão individual e o plantão coletivo? O plantão coletivo 
traz inúmeras possibilidades de atuação de fatores terapêuticos diversos que possuem 
participação limitada na escuta individual, somente com o profissional. Ele permite a 
ação de mecanismos de identificação; olhar “humanizante” sobre o outro; ampliação 
capacidade lidar com alteridade; universalização; desconstrução da vergonha; maior 
compreensão das diferenças; aprendizagem social de comunicação (fala e escuta); 
troca de experiências; diminuição da solidão; analisar (em espaço mais protegido) 
situações que podem se repetir na vida; explicitar “não ditos” que podem promover 
uma toxidade individual e social, entre outros. O atendimento individual tem a 



potencialidade de promover ao sujeito um espaço raramente encontrado socialmente 
de fala com escuta. No entanto, ao mesmo tempo em que isto é bom, pode alienar o 
sujeito de buscar meios de encontrar sua fala no meio social, o que é proporcionado 
pelos processos acolhimento coletivo, junto com um profissional, bem como outros 
espaços construídos pelo serviço, como o projeto de teatro. Também pode aliená-lo 
em capacidade própria de escuta. As potencialidades do trabalho coletivo, somada a 
impossibilidade em proporcionar espaços de escuta a toda a comunidade EACH, 
justifica a ênfase na atuação coletiva. O único risco do acolhimento coletivo é o sujeito 
buscar e não se sentir compreendido ou acolhido. Mas este risco também ocorre no 
atendimento individual, não é próprio do espaço coletivo. Caso ocorra, a pessoa deve 
dizer isto no próprio grupo, ou, em último caso, ao profissional no final do 
atendimento, o qual realizará orientação para procura do plantão, retorno a outro 
acolhimento coletivo ou ao agendamento individual, ou ainda orientações sobre locais 
para busca terapia, ainda que venha a ter uma espera. 

7- Eu já passei por atendimento individual. Eu também posso passar em retorno pelo 
plantão coletivo?  Sim, não há impeditivo. Pode ser muito produtivo que pessoas que 
já tenham tido experiência em atendimento individual venham a ter experiência em 
atendimento coletivo. 

8- O plantão é só para situação de crises graves? Não. Em geral quando não é uma 
situação de crise, uma vinda ao plantão é suficiente. Em casos mais complexos pode 
ser necessário que retorne ao plantão algumas vezes até que consigamos construir um 
caminho de cuidado continuado fora da EACH. 

9- Há casos em que não é indicado o atendimento coletivo? Não (embora haja 
literaturas que defendam que sim), mas há cuidados específicos. O que é preciso é que 
a pessoa avalie se sente ou não à vontade para relatar sua questão, ou seja, é preciso 
ousar para contar no coletivo, isto é importante, mas também é preciso respeitar seu 
próprio tempo, sua percepção de se sente ou não seguro neste espaço para abrir suas 
questões. Pode haver uma sensação inicial de que as coisas ficaram piores, mas se o 
sujeito nesta situação retornar, colocar para o profissional como se sente, há caminhos 
de reparação e esta experiência pode gerar uma transformação ainda mais profunda e 
positiva. O risco ocorre quando o sujeito desiste de dar continuidade a seu processo. 
Mas este risco também ocorre no atendimento individual, não é próprio do espaço 
coletivo. 

10- Alunos, Professores e Funcionários poderão ser atendidos conjuntamente? Esta é 
uma tarefa especialmente complexa e desafiante, mas a proposta do serviço é que 
estes atores institucionais possam ser atendidos conjuntamente como forma de 
ampliar o olhar da comunidade EACH para além dos papéis institucionais, favorecendo 
o senso de comunidade e a empatia ao reconhecer aspectos universais que dizem 
respeito ao humano, independentemente das diferentes demandas vivenciadas por 
cada um em seu momento e campo específico de vida. Para isso, é de suma 
importância o contrato de sigilo entre os participantes do acolhimento coletivo e uma 
disposição para colocar em suspenso os diferentes papéis profissionais. O foco 
principal do trabalho é a reconstrução do pertencimento social. 

11- Quais são os projetos e ações realizados atualmente no atendimento psicológico?  O 
Tripé de Intervenções são: Projeto de Teatro como instrumento para desenvolvimento 



da sociabilidade, da iniciativa e do protagonismo  (em parceria com funcionário 
Rogério Pimenta);  Plantão psicológico coletivo e  Projeto de co-construção da Vida 
Existo Porque Insisto (envolve  aprendizagem de acolhimento via fala e escuta, danças 
circulares e outros trabalhos de pertencimento coletivo pela via artística e corporal; 
trocas solidárias) . Primordial também é  participação na Comissão em Defesa da 
Diversidade, da Democracia e dos Direitos Humanos  (que envolve reuniões mensais, 
discussões por e-mail, construção de materiais de divulgação e sensibilização, 
entrevistas com denunciantes e denunciados, confecção de pareceres, organização de 
eventos entre outros) e outras Comissões e Grupos de Trabalho (Matrícula, diálogo 
com GAP), Busca de enriquecimento da rede intersetorial na EACH; Orientação às 
queixas escolares (tanto no âmbito do indivíduo como no âmbito das instâncias 
institucionais); Acionamento de recursos das redes de serviços dentro e fora da EACH; 
Resposta a entrevistas de alunos; Rodas de Conversa; Atendimento de equipe de 
trabalho ou grupos focais (em geral 1 grupo  por vez, cerca de 4 encontros); atuação 
em diversas reuniões, encontros e redes sociais a partir do viés da psicologia crítica; 
elaboração de comunicados, relatos, relatórios com fim de explicitação de fenômenos 
institucionais e suas consequências aos sujeitos da instituição; atestado psicológico 
para solicitação de reativação de matrícula ou trancamento, a partir de análise da 
demanda.  

 
 


