
FAQ - Perguntas Frequentes sobre a PSIU – PSICOLOGIA UBAS LESTE - 2022

1- Como funciona a PSIU? A PSIU conta apenas com uma profissional de psicologia. A atuação
psicológica em 2022 pretende se dar principalmente de forma indireta, na busca de um
diálogo acolhedor com a comunidade e na ampliação do conhecimento e fomento de redes
de apoio na universidade ou também além dela, contribuindo aos poucos para um modelo
institucional que caminhe para sua melhor versão e que se cuide nesta caminhada. Isso é
feito também dentro de algumas ações específicas como na participação da recepção aos
ingressantes, na coordenação do Programa de Tutoria e em rodas de conversa. A PSIU tem
cada vez mais um enfoque generalista e transdisciplinar, bebendo de referenciais como da
psicologia escolar crítica, psicologia institucional, pedagogia da cooperação, abordagens
transdisciplinares voltadas à não violência, à transformação social e à produção de vida pela
arte. 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 que a
instituição lida com problemáticas além dela influenciam fortemente nas consequências
subjacentes. 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 as atividades previstas pela PSIU atualmente (2022)? Acompanhe a nossa página
de divulgação

∙ Coordenação Programa de Tutoria - organização do programa, acolhimento e orientação dos
docentes e discentes tutores, triagem inicial para encaminhamento a tutores. Associado a
este trabalho está também o atendimento psicológico de orientação à queixa escolar, com
ações individuais e também rodas de tutoria divulgadas por e-mail. Contato:
tutoria-each@usp.br . Informações sobre tutoria 2022 em:
http://www5.each.usp.br/apresentacao-da-tutoria/

∙ Orientação ao Docente sobre questões escolares – Agendado a partir da demanda e das
possibilidades do serviço no momento. Contato: tutoria-each@usp.br

∙ Orientação ao Discente sobre questões escolares – Agendado a partir da demanda e
possibilidades do serviço no momento. Contato:tutoria-each@usp.br

∙ Encontros Temáticos e Rodas de Conversa – De acordo com demanda vinda da comunidade,
quando possível em parceria com outros setores.  Contato: kelly.sobral@usp.br

∙ Intervenção em setor/grupo de trabalho, coletivo, turma: A partir de pedido do grupo e
possibilidades do serviço no momento. Contato: kelly.sobral@usp.br

∙ Contribuições a pedido da rede do território – Intervenções pontuais ou orientações para
fomentar uma cultura de cuidado em outras instituições e organizações. Ex. Parceria em
Rodas com EACH Social.

∙ Reuniões com diversos setores, comissões e coletivos da escola – para conhecimento da
realidade da escola e ajuda mútua.

∙ Participação no Coletivo Interuniversidades de Atenção Psicossocial e Assistência Estudantil –
Apoio mútuo, troca de conhecimentos e busca da construção coletiva de uma Política de
Atenção Psicossocial e Psicoeducacional Universitária.

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

3- Por que não há horários de atendimento clínico tradicional? 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. Se você é da EACH, pode solicitar acolhimento através do e-mail nau

each@usp.br .

4- Que outros locais posso buscar para apoio emocional?

Em primeiro lugar, é importante nos conscientizarmos como sociedade a lutar pela defesa do

SUS e sua ampliação. Atualmente temos muitos profissionais da saúde mental que estão

desempregados ou em subempregos, enquanto a sociedade está clamando por

atendimentos gratuitos e de qualidade. A pandemia escancarou que a luta pelo avanço das

políticas públicas é de toda a sociedade.

A PSIU, juntamente com o NAU, construiu uma relação de locais que estão oferecendo apoio

emocional, alguns individuais, outros em grupo. Veja a LISTA DE LOCAIS DE APOIO

EMOCIONAL

5- O que fazer numa situação de urgência/emergência?- É muito importante compreender que

a PSIU não pode abarcar um lugar de “apagador de incêndio emocional” da comunidade;

este lugar é fortemente adoecedor. É um serviço de atenção primária e com viés

principalmente institucional, 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 a construção de uma rede de apoio para a situação. Mas não

podemos garantir que conseguiremos este espaço sozinho nem que estaremos disponíveis

em todas as ocasiões. Nós precisamos atuar em corresponsabilidade. Casos graves exigem

uma rede de atendimento e uma rede de apoio comunitária. Também é importante saber

que, como em toda emergência, pode-se acionar o SAMU, através do telefone 192 ou buscar

um pronto socorro com psiquiatria.

6- Há casos em que não é indicado participar de intervenções coletivas? 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.

Também depressões graves e estados alterados de consciência podem exigir manejos

específicos no encontro ou depois dele. As coletividades precisam avançar para poder caber

diferentes formas de experimentar a realidade, se corresponsabilizarem pelo processo de

inclusão das pessoas. 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.

7- 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)


