
FAQ - Perguntas Frequentes sobre Atendimento Psicológico da UBAS LESTE 

 

1- Como funciona o atendimento psicológico? O atendimento psicológico da EACH é voltado 

principalmente para a psicologia escolar crítica e projetos de promoção de saúde visando o 

fortalecimento da comunidade. 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, predominam projetos de desenvolvimento pessoal e 

social, rodas de conversa, participação em comissões da EACH e outros espaços coletivos, 

inclusive nas redes sociais virtuais. Uma perspectiva de integração de artes, ciências e 

humanidades -  está continuamente no horizonte das atividades desenvolvidas,  apostando 

nesta justaposição como terreno fértil para a vivência de uma existência com amplo 

significado.   

2- Quais são os projetos realizados atualmente no atendimento psicológico (1º semestre 

2020)?  Acompanhe a nossa página de divulgação no facebook: 

https://www.facebook.com/informativopsiubasleste .  Datas podem ser alteradas 

devido a imprevistos. 

 Encontro Comunitário - Expressão, Apoio Mútuo e Aprendizagem Social – Terças, das 12h30 
às 14hs de 03/03/2020 a 30/06/2020 – LOCAL: EACH RURAL OU ANFITEATRO CB (caso de 
tempo ruim). PÚBLICO LIVRE - Projeto em parceria ocasional com educadora Joana Paula – 
Pede-se que se faça inscrição no dia anterior na recepção da UBAS LESTE. Previsto frequência 
semanal. Em princípio não haverá encontro nos dias 07/04/2020;21/04/2020 

 Teatro como Instrumento para Desenvolvimento da Sociabilidade, da Iniciativa e do 
Protagonismo – Quintas, das 12h30 às 14hs - 30 vagas para alunos da EACH (graduação e 
pós). Inscrições são feitas em períodos específicos, divulgados em cartazes, nas listas oficiais 
de e-mail e redes sociais. Projeto em parceria com funcionário Rogério Pimenta. 

 Orientação ao Docente sobre relações e práticas pedagógicas – Agendado a partir da 
demanda, preferencialmente às segundas-feiras à tarde. 

 Orientação ao Discente sobre relações e práticas pedagógicas –  Agendado a partir da 
demanda, preferencialmente às segundas-feiras à tarde. 

 Encontros Temáticos – De acordo com demanda vinda da comunidade. Divulgaremos nas 
listas oficiais e redes sociais o tema e datas de cada encontro. 

 Intervenção em setor/grupo de trabalho ou coletivo: A partir de pedido do grupo ou 
divulgação para seleção/inscrição – Feito trabalho com 1 grupo por vez. 

 Roda de Economia Solidária – Momento de partilha material entre a comunidade EACH – 
Divulgaremos nas listas oficiais as datas dos encontros 

Outras atividades poderão ocorrer ao longo do semestre, sendo divulgadas separadamente. 

3- Que outras ações são realizados pela psicóloga além do atendimento direto (1º semestre 

2020)?   

Primordial é a participação ou parcerias em comissões e grupos de trabalho, destacando-se a 

participação no GAP (Grupo de Apoio Pedagógico) com orientação às queixas escolares; NAU 

(Núcleo de Acolhimento Universitário; registros; planejamentos; busca de enriquecimento da 

https://www.facebook.com/informativopsiubasleste


rede intersetorial na EACH e rede de serviços fora dela; 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.  

4- Por que não há horários de atendimento clínico? Por que esta não é a prioridade do serviço 

e nem seria possível, tendo apenas uma psicóloga. Os atendimentos clínicos beneficiam um 

número reduzido de alunos e não promovem o desenvolvimento de alguns fatores 

terapêuticos que podem ser acessados por outras modalidades de intervenção. Na EACH, o 

recém-implantado NAU (Núcleo de Acolhimento Universitário) é um espaço que oferece 

acolhimento individual. 

5- Que outros locais posso buscar para atendimentos clínicos?  Na EACH, no Núcleo de 

Acolhimento Universitário, que fica junto ao Serviço Social, há acolhimento individual 

pontual. Na USP, há a possibilidade de acolhimento via Escritório de Saúde Mental 

(https://sites.usp.br/esm/). Além disso, 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 da 

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.  Há também um projeto de plantão psicológico no 

último domingo do mês no Parque Ibirapuera1. Dentro dos serviços públicos, 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)2. 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.  

6- Como funciona o Encontro Comunitário? Esta modalidade reúne práticas corporais e 

práticas de acolhimento coletivo, a partir das necessidades trazidas pelos participantes do 

dia.  O acolhimento 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 da capacidade lidar com a  alteridade; universalização; desconstrução da 

vergonha; maior compreensão das diferenças; aprendizagem social de comunicação (fala e 

escuta); troca de experiências (após a sintonização empática); 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. 

7- Falas comuns na recepção: “.... Mas é rapidinho e só posso falar com a psicóloga” – A 

experiência nos mostra que na imensa maioria das situações em que este tipo de pedido 

surge, por mais que a pessoa realmente possa pensar que se trata de algo de 5 min, não é o 

que ocorre. A consequência de a psicóloga atender a este pedido muitas vezes é acabar 

                                                           
1
 https://emais.estadao.com.br/noticias/comportamento,parque-do-ibirapuera-contara-com-plantao-

psicologico-gratuito-mensalmente,70002772630 
2
 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/atencao_basica/index.php?p=204204 
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ofertando uma escuta deficiente e pouco resolutiva, ainda que seja no sentido de algo 

aparentemente simples como orientar sobre um encaminhamento. Por isso a orientação da 

recepção é que envie um e-mail para a psicóloga, que ela procurará cuidar da melhor forma 

possível do pedido expresso. É importante frisar que acolhimentos individuais e clínicos 

serão realizados na EACH pelo NAU (Núcleo de Acolhimento Universitário), que fica junto ao 

Serviço Social da EACH. 

8- Falas comuns na recepção 2: “...mas é urgente, e agora o que eu faço?”- O atendimento da 

EACH é um serviço de atenção primária, portanto ele não tem a função de lidar com casos de 

urgência e sobretudo casos de emergência. Isto não significa que quando há condições no 

momento, não será feito o possível para realizar uma intervenção inicial com a pessoa que 

procura cuidado e está muito fragilizada. Mas não podemos garantir que conseguiremos este 

espaço em todas as situações. Junto ao Serviço Social, dois estagiários de psicologia e duas 

assistentes sociais atendem na forma de plantão psicossocial no NAU (Núcleo de 

Acolhimento Universitário). Casos graves exigem uma rede de atendimento. Como em toda 

emergência, pode-se acionar o SAMU, através do telefone 192 ou buscar um pronto socorro 

com psiquiatria (rever também informações no item 5). 

9- Há casos em que não é indicado o atendimento coletivo? Não (embora haja literaturas que 

defendam que sim), mas há cuidados específicos, e há algumas situações (como situações de 

violência graves) em que um primeiro contato individual é desejável. 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 participar do Encontro Comunitário? Esta é 

uma tarefa especialmente complexa e desafiante, mas a proposta do serviço é que estes 

atores institucionais possam usufruir 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 sigilo entre os participantes nos 

encontros, e uma disposição para colocar em suspenso os diferentes papéis profissionais. O 

foco principal do trabalho é a reconstrução do pertencimento social. 

11- Tenho dúvida sobre algum projeto. Qual o canal de comunicação posso buscar? Você pode 

enviar e-mail para kelly.sobral@usp.br ou ligar na recepção da UBAS (2648-0033) 
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