Resolução n°17/2017
“Aprova o Projeto de Plantão
Psicológico da Clínica Escola da
Faculdade Campo Real”.
O Diretor Geral da Faculdade Campo Real, mantida pela UB Campo Real Educacional
S.A., no uso de suas atribuições legais,
RESOLVE:
Aprovar o Projeto de Plantão Psicológico da Clínica Escola da Faculdade
Campo Real – UB.
Descrição:
O Projeto se configura no acolhimento da comunidade, visando ampliar o referencial
clínico da Psicologia para um referencial mais condizente com a realidade social vigente.
Objetivo do projeto: Inserir a psicologia no âmbito de atenção à saúde em um contexto de
acolhimento, levando em conta as singularidades dos territórios e dos espaços da
práxis psicológica.

Esta resolução entra em vigor a partir da presente data.
Ratificam-se atos realizados anteriormente,
Revogam-se as disposições em contrário.
Faculdade Campo Real, dezesseis de janeiro de dois mil e dezessete.

Edson Aires da Silva
Diretor Geral

PROPOSTA DE PROJETO DE EXTENSÃO OU PROJETO SOCIAL

1 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO
1.1. Nome do projeto: Plantão Psicológico
1.2. Professor Coordenador: Ana Bela dos Santos
1.3. Local de realização: RealClin
1.4. Justificativa: O Projeto se configura no acolhimento da comunidade, visando ampliar o
referencial clínico da Psicologia para um referencial mais condizente com a realidade social
vigente.
1.5. Objetivo do projeto: Inserir a psicologia no âmbito de atenção à saúde em um contexto de
acolhimento, levando em conta as singularidades dos territórios e dos espaços da
práxis psicológica.
1.6. Programa de Extensão: Saúde Integral

2 CARACTERÍSTICAS DO PROJETO
Entendemos que a comunidade apresenta um processo social próprio, caracterizada por
suas contradições, antagonismos e interesses comuns, e que serve de orientação para as ações
em relação ao próprio lugar e a sua inserção no cenário social.
A Psicologia, enquanto ciência, concebe sua prática para além de uma perspectiva clínica
individual, adquirindo aspectos de compreensão de uma realidade comunitária, total e histórica.
É nessa direção que o/a estagiário/a de Psicologia de nosso projeto tem se proposto a
contribuir. Escutando respeitosamente as demandas da comunidade e promovendo, junto aos
outros estagiários, a capacidade de intervenção e transformação do ser humano sobre o mundo
cotidiano.

O Plantão Psicológico se caracteriza através da escuta psicológica, favorecendo uma
aproximação do Serviço Escola com a comunidade, gerando um compromisso com o pessoal e
o coletivo dos sujeitos e dos grupos sociais. Tal método de Acolhimento Clínico atua em
consonância com o Projeto “Interdisciplinaridade em Psicologia Clínica: um novo olhar
sobre o cuidado em saúde” pois dá vazão aos pacientes que são encaminhados pelo Projeto
Interdisciplinar e que buscam a RealClin com o propósito de Atendimento Clínico Psicológico.

3. IDENTIFICAÇÃO DO PROFESSOR COORDENADOR
3.1 Nome: Ana Bela dos Santos
3.2 Maior titulação: Mestre
3.3 Curso: Coordenadora do Curso de Psicologia, Responsável Técnica pelos estágios em
Psicologia Clínica - RealClin

4. REQUISITOS A SEREM PREENCHIDOS PELOS PARTICIPANTES
4.1 Dos Pacientes
Os pacientes que queiram participar do projeto, necessitam realizar a Triagem Social.
Após triagem, confirmando que o paciente se enquadra nos critérios de atendimento da clínica,
a Assistente Social oferece a possibilidade do Atendimento Clínico – Plantão Psicológico (anexo
1).

4.2 Dos Estagiários
Durante o Período Semestral os Acadêmicos do Curso de Psicologia serão manejados em
um fluxograma espaço/temporal clínico (anexo 3).
A Metodologia de Acolhimento – Plantão Psicológico se configura como:


Acolhimento - Os estagiários de Psicologia irão acolher ao paciente nos horários
especificados (janelas de atendimento).



Sessão Individual - Cada acadêmico de Psicologia irá marcar um horário de atendimento
clínico individual em uma das janelas de horário vago (RealClin) e realizará a Anamnese
Psicológica, aplicando algumas técnicas do Aconselhamento Psicológico.



Todos os atendimentos a partir da terceira sessão serão norteados pelas técnicas do
aconselhamento psicológico. O objetivo é que os pacientes acolhidos pelo Plantão
Psicológico sejam manejados para o atendimento em formato de Psicoterapia Breve ou
Psicoterapia Longa.

Lembremos que nossas ações têm por objetivo a implantação de uma Clínica Social. O que
se segue é um Campo de Estágio Hibrido onde as ações de Assistência e Desenvolvimento
Social (CRAS, CREAS, NASF, ESF), as Políticas de Integração da Saúde Pública (Hospitais,
Caps, Serviços Escola), as atividades de âmbito Institucional/Organizacional (Instituições de
Ensino, Acolhimento e Empresas) e as ações de cunho Jurídico (Avaliação, Assessoramento,
Vitimologia, Mediação e Intervenção em Instituições sócio-jurídicas) serão apresentadas de
forma a integrar cada um dos usuários de forma sistêmica.

______________________________________________________________
ASSINATURA DA PROFESSORA PROPONENTE

5 Anexos
5.1 Anexo 1

ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO CLÍNICO – PLANTÃO PSICOLÓGICO
Encaminhamos o paciente ___________________________ para

Atendimento clínico interdisciplinar a ser realizado, no dia __/__/__, às __h__min.

Rua:
Telefone:
Guarapuava, __ de ___________de 201_.

________
Viviane Batista
Assistente Social
CRES 7020/11º Região

5.2 Anexo 2

ENCAMINHAMENTO PARA ATENDIMENTO CLÍNICO DE PSICOLOGIA

Encaminhamos o paciente ___________________________ para

Atendimento clínico psicológico a ser realizado, no dia __/__/__, às __h__min.

Rua:
Telefone:

Guarapuava, 16 de janeiro de 2017.

________________
Viviane Batista
Assistente Social

