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Serviço-Escola de Psicologia: um importante espaço
de ensino e prestação de serviços à comunidade

ISABELLA MARQUES

Atualmente, em decorrência
da pandemia da covid-19,
pode-se afirmar que, no Bra-

sil, aumentaram as discussões acer-
ca da saúde mental. Desde 2020,
alguns fatores, como o trabalho em
“home office” ou mesmo o desem-
prego, levaram ao aumento de
transtornos, como a ansiedade e o
estresse, conforme apontou uma
pesquisa realizada pelo Ministério
da Saúde. Por conta disso, os tra-
balhos realizados e prestados na
área da saúde mental se fazem tão
importantes e necessários.

Para oferecer atendimento gra-
tuito e auxiliar a população em ge-
ral, além de servir de espaço para
a formação profissional dos estu-
dantes, existe, na UEMG Divinópo-
lis, o Serviço-Escola de Psicologia
(Sepsi).

O Sepsi é um espaço de articu-
lação de projetos com base no tri-
pé universitário ensino, pesquisa
e extensão, relacionados às áreas
de estágio curricular (básico e es-
pecífico) e desenvolvidos no seu
espaço institucional e com foco no
atendimento às demandas da co-
munidade interna e externa da
UEMG, como bem explica a coor-
denadora do serviço, professora
Michelle Morelo Pereira, que é a
psicóloga responsável.

Acolhimento psicológico, plan-
tão psicológico e atividades em
grupo, assim como orientação pro-
fissional e palestras de temas va-

riados, estão entre os serviços
prestados neste período, de forma
remota. Podem ser atendidas pes-
soas a partir de 13 anos de idade,
com autorização dos responsáveis.

Prática
Entre o 5º e o 10º períodos, acon-

tecem as práticas do estágio obri-
gatório do curso de Psicologia. É
neste momento que os estudan-
tes interessados podem fazer par-
te do Sepsi. “Os alunos se inscre-
vem de acordo com a proposta de
campos e projetos de estágio dos
docentes, e a seleção é realizada

pelos orientadores de estágio”, ex-
plica Michelle.

A estudante Júlia Gabriela An-
tunes Fonseca, do 8º período, que
atua como estagiária, falou da sua
experiência no serviço. “O Sepsi é
fundamental para nossa formação
acadêmica, profissional e pessoal,
uma vez que possibilita realizar di-
versas práticas da Psicologia. Den-
tro do serviço, podemos ser estagi-
ários de apoio, e isso proporciona
muitos conhecimentos sobre seu
funcionamento, compreendendo o
processo de triagem (acolhimento),
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a urgência e a emergência dos ca-
sos, além dos cuidados e do sigilo
que os documentos psicológicos
necessitam”, ressalta.

E são diversas as funções de-
sempenhadas pelos estudantes
que atuam no Sepsi. Juliana de Oli-
veira Moreira é bolsista de exten-
são e contou sobre as atividades
desenvolvidas. “Enquanto estu-
dante de Psicologia, o Sepsi se
mostra importante para a minha
formação, pois, a partir dele, tenho
a oportunidade de verificar na prá-
tica o meu aprendizado e aperfei-
çoar o meu fazer. Além do mais,
consigo vivenciar a prática da pro-
fissão em diversas perspectivas: a
organização de agenda, ter o pri-
meiro contato com o cliente, aten-
der de acordo com as diversas for-
mas e estruturas de atendimento
e como realizar a documentação
referente aos atendimentos e os

devidos encaminhamentos para
outros profissionais, caso seja ne-
cessário. Também ressalto a im-
portância do contato mais íntimo
com os professores e a troca de co-
nhecimento que acontece a partir
das orientações dos atendimentos
realizados pelo serviço”, comenta.

Atendimentos
A professora Michelle relatou

sobre os atendimentos realizados
entre novembro de 2020 e agosto
de 2021: “Foram acolhidas mais de
600 demandas, sendo 38,7% de es-
tudantes da UEMG de diferentes
Unidades, 51,2% de pessoas de Di-
vinópolis e região e 10,1% de pes-
soas de outros Estados. Esses da-
dos demonstram a relevância do
serviço nesse momento pandêmi-
co e o papel social da Psicologia e
da Universidade pública”.

Para os anos seguintes, espera-

se ampliar ainda mais os atendi-
mentos, com a possibilidade da
construção do espaço na Unidade
para o Serviço-Escola. “Estamos
com grandes expectativas sobre o
projeto da clínica integrada, que
contará com um espaço destinado
ao Serviço-Escola de Psicologia e
alguns laboratórios. Imaginamos
que, com a construção desse espa-
ço, poderemos ter mais estagiári-
os envolvidos na oferta de dife-
rentes serviços psicológicos, além
de executar diferentes atividades
dentro do tripé ensino, pesquisa e
extensão”, finaliza a professora.

Para conhecer as ações e os ser-
viços oferecidos pelo Sepsi, acom-
panhe o perfil @sepsiuemg no
Instagram.

Os interessados em agendar
um atendimento devem preen-
cher o formulário disponível no link
https://bit.ly/3puMisx.

C O N F I R A

Atendimentos virtuais aos estudantes, realizados
semanalmente por meio da plataforma Microsoft
Teams: https://bit.ly/2XUciC2

Curso de formação continuada para professores
da educação básica: pensando o currículo em
tempos de ensino híbrido
8, 22 e 29 de novembro e 10 de dezembro
Inscrições abertas até 8 de novembro
Saiba mais: https://bit.ly/3bl2vbu

NAE Acolhe: https://bit.ly/3nB2TZ6

Plantão tira-dúvidas sobre o Exame Nacional
de Desempenho dos Estudantes (Enade):
https://bit.ly/3Gwa4ds

Programa de visitas guiadas à UEMG Divinópolis:
https://bit.ly/3EpJXTJ

23º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG
De 24 a 26 de novembro
Saiba mais: https://bit.ly/2ZzcVlw


