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

A

tualmente, em decorrência
da pandemia da covid-19,
pode-se afirmar que, no Brasil, aumentaram as discussões acerca da saúde mental. Desde 2020,
alguns fatores, como o trabalho em
“home office” ou mesmo o desemprego, levaram ao aumento de
transtornos, como a ansiedade e o
estresse, conforme apontou uma
pesquisa realizada pelo Ministério
da Saúde. Por conta disso, os trabalhos realizados e prestados na
área da saúde mental se fazem tão
importantes e necessários.
Para oferecer atendimento gratuito e auxiliar a população em geral, além de servir de espaço para
a formação profissional dos estudantes, existe, na UEMG Divinópolis, o Serviço-Escola de Psicologia
(Sepsi).
O Sepsi é um espaço de articulação de projetos com base no tripé universitário ensino, pesquisa
e extensão, relacionados às áreas
de estágio curricular (básico e específico) e desenvolvidos no seu
espaço institucional e com foco no
atendimento às demandas da comunidade interna e externa da
UEMG, como bem explica a coordenadora do serviço, professora
Michelle Morelo Pereira, que é a
psicóloga responsável.
Acolhimento psicológico, plantão psicológico e atividades em
grupo, assim como orientação profissional e palestras de temas va-

riados, estão entre os serviços
prestados neste período, de forma
remota. Podem ser atendidas pessoas a partir de 13 anos de idade,
com autorização dos responsáveis.
Prática
Entre o 5º e o 10º períodos, acontecem as práticas do estágio obrigatório do curso de Psicologia. É
neste momento que os estudantes interessados podem fazer parte do Sepsi. “Os alunos se inscrevem de acordo com a proposta de
campos e projetos de estágio dos
docentes, e a seleção é realizada

pelos orientadores de estágio”, explica Michelle.
A estudante Júlia Gabriela Antunes 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 diversas práticas da Psicologia. Dentro do serviço, podemos ser estagiários de apoio, e isso proporciona
muitos conhecimentos sobre seu
funcionamento, compreendendo o
processo de triagem (acolhimento),

a urgência e a emergência dos casos, além dos cuidados e do sigilo
que os documentos psicológicos
necessitam”, ressalta.
E são diversas as funções desempenhadas pelos estudantes
que atuam no Sepsi. Juliana de Oliveira Moreira é bolsista de extensão e contou sobre as atividades
desenvolvidas. “Enquanto estudante de Psicologia, o Sepsi se
mostra importante para a minha
formação, pois, a partir dele, tenho
a oportunidade de verificar na prática o meu aprendizado e aperfeiçoar o meu fazer. Além do mais,
consigo vivenciar a prática da profissão em diversas perspectivas: a
organização de agenda, ter o primeiro contato com o cliente, atender de acordo com as diversas formas e estruturas de atendimento
e como realizar a documentação
referente aos atendimentos e os

devidos encaminhamentos para
outros profissionais, caso seja necessário. Também ressalto a importância do contato mais íntimo
com os professores e a troca de conhecimento 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 estudantes da UEMG de diferentes
Unidades, 51,2% de pessoas de Divinópolis e região e 10,1% de pessoas de outros Estados. Esses dados demonstram a relevância do
serviço nesse momento pandêmico e o papel social da Psicologia e
da Universidade pública”.
Para os anos seguintes, espera-

CONFIRA

se ampliar ainda mais os atendimentos, 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 espaço, poderemos ter mais estagiários envolvidos na oferta de diferentes serviços psicológicos, além
de executar diferentes atividades
dentro do tripé ensino, pesquisa e
extensão”, finaliza a professora.
Para conhecer as ações e os serviços oferecidos pelo Sepsi, acompanhe o perfil @sepsiuemg no
Instagram.
Os interessados em agendar
um atendimento devem preencher o formulário disponível no link
https://bit.ly/3puMisx.

 NAE Acolhe: https://bit.ly/3nB2TZ6
 Plantão tira-dúvidas sobre o Exame Nacional

semanalmente por meio da plataforma Microsoft
Teams: https://bit.ly/2XUciC2

de Desempenho dos Estudantes (Enade):
https://bit.ly/3Gwa4ds

 Curso de formação continuada para professores

 Programa de visitas guiadas à UEMG Divinópolis:

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

https://bit.ly/3EpJXTJ

EXPEDIENTE

 Atendimentos virtuais aos estudantes, realizados

 23º Seminário de Pesquisa e Extensão da UEMG

De 24 a 26 de novembro
Saiba mais: https://bit.ly/2ZzcVlw
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