
 

 

RELATÓRIO DO SERVIÇO PSICOPEDADÓGICO (SAPES/CEO) 

PERÍODO:  2013 a 2017 

Coordenado pela Direção de Ensino de Graduação da UDESC OESTE nas gestões do Prof.  Dr. 
Daniel Iunes Raimann, Profa. Me. Lucíola Bagatini, Prof. Dr. Webber da Silva Robazza e Profa. 
Dra. Ivete Maroso krauzer. 
 
 
Professores envolvidos: Psicóloga Me. Tania Maria Ascari (2012 até o momento) 
                                           Psicóloga Me. Fernanda Fabiana Ledra (2014 até o momento) 
                                           Pedagoga Me. Iselda Pereira (2013 - 2016) 

              Psicólogo Esp. Edes Noel de Amaral Junior (2011 a 2014). 
 
 
CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

 O projeto SAPES/CEO surgiu a partir das discussões do Planejamento Estratégico 

Situacional, elaborado pelo Curso de Enfermagem, no ano 2012. Na época, uma das 

demandas emergentes era carência de apoio psicopedagógico à estudantes e demais 

membros da comunidade acadêmica. A partir do ano 2013, salvo melhor avaliação, foi 

incorporado e melhorado no Planejamento do Centro de Educação Superior do Oeste, sob a 

responsabilidade da Direção de Ensino. 

A finalidade deste relatório é mostrar as atividades desenvolvidas nesse interstício de 

tempo (2013 a 2018) haja vista que, em 2019, com a aprovação da Comissão de Ensino e do 

Conselho de Centro, o SAPES será integrado ao Programa de Ensino: Valorizando a vida e o 

bem-estar das pessoas na Udesc Oeste. Nesse programa, a partir de novembro de 2018 o 

serviço psicológico do SAPES/CEO não será mais utilizado com essa nomenclatura, pois se 

constituirá em três projetos: Formação de grupos terapêuticos; Abordagem de terapia breve 

e terapia comportamental cognitiva; aconselhamento psicológicos em situações críticas 

(individual ou em grupo). Sob a coordenação das professoras e psicólogas Tania Maria Ascari e 

Fernanda Fabiana Ledra.1 As questões pedagógicas farão parte do Programa de Formação 

Continuada  coordenado pela PROEN e, também, desenvolvido pelas iniciativas dos Departamentos e 

Direção de Ensino da UDESC Oeste. 

                                                           
1  Os três projetos acima mencionados já estavam em desenvolvimento no ano de 2018, contudo, optou-se por 

fazer o relatório de 2018 ainda com o nome de SAPES/CEO. 



RELATÓRIO CONCERNENTE AO PERÍODO DE 2013-2017 

 

 A maioria dos motivos de procura do serviço estão relacionados a transtornos de 

ansiedade que se manifestam com diversos sintomas, dentre eles: preocupações excessivas, 

insônia, fadiga, dificuldade de concentração, irritabilidade, alteração de humor, medos 

irracionais, dificuldade respiratória, transpiração excessiva, tensão muscular, acarretando 

desgaste psíquico, que afeta o cotidiano do acadêmico, inclusive no seu desempenho nas 

aulas e nas relações interpessoais, que em algumas situações leva o acadêmico ao 

isolamento e retraimento social. 

 Ainda, no Serviço surgem situações de dificuldades de relacionamento com colegas e 

adaptação ao curso, porém, há demanda de casos mais graves como a depressão, com 

manifestações de automutilação e tentativa de suicídio. Dos casos graves, seis acadêmicos 

necessitaram encaminhamento médico e receberam prescrição medicamentosa. Nesse 

sentido, aproximadamente 10% dos acadêmicos atendidos tem ou já teve algum tipo de 

transtorno depressivo, fazendo uso de medicamentos para minimizar os sintomas. A 

referência para os encaminhamentos foi a rede básica de atenção à saúde do município de 

Chapecó e o hospital de Pinhalzinho. 

          A ansiedade e a depressão estão entre as doenças mais frequentes na população, 

sendo cada vez maior gravidade dessas patologias e da importância que o tratamento 

precoce tem para evitar que se tornem crônicas (HALLSTROM e MCCLURE, 2000). Dentre as 

formas de tratamento se destaca a psicoterapia. 

 No ano de 2015, foi criado um grupo de apoio psicológico composto por 16 

acadêmicos para trabalhar o autoconhecimento haja vista ser um dos motivos que 

desencadeia a ansiedade é a falta de conhecimento sobre si mesmo. As reuniões foram 

realizadas quinzenalmente, após o horário regulas das aulas (final da tarde) em dia pré-

estabelecido, com uma hora de duração. A formação do grupo ocorreu por contrato verbal, 

e após a segunda sessão não foram admitidos novos acadêmicos. Esse grupo funcionou por 

um semestre, em oito encontros cujos temas debatidos versaram sobre a tomada de 

consciência sobre si mesmo; a identificação das principais características pessoais, 

potenciais, desafios, conflitos, expectativas e práticas reflexivas sobre o olhar para sua 

sombra, buscando a melhora da autoestima e bem-estar no cotidiano. Neste contexto o 



autoconhecimento pode ser caracterizado como um processo contínuo e transformador e 

também como um pré-requisito para a vida pessoal e profissional.  

 No segundo semestre de 2016, a partir de uma demanda de alguns acadêmicos foi 

implementado um grupo de meditação e relaxamento, com o objetivo de melhorar o bem-

estar físico e psíquico, atenuando estados de tensão, estresse e fadiga. Para esse fim 

utilizou-se uma sala de aula previamente preparada com temperatura e luz adequadas, 

fornecimento de colchonetes, além do uso de música e técnicas de respiração, com sessões 

quinzenais em dia pré-estabelecidos, tendo a duração de 45 minutos e com livre demanda. 

Ocorreram nove sessões no semestre, com a participação média de 13 acadêmicos por 

sessão. 

  Nesta mesma lógica, em 2017 criou-se um grupo de psicoterapia cognitivo-

comportamental2 para acadêmicos que manifestavam ansiedade. O objetivo foi oferecer aos 

acadêmicos dos cursos de Engenharia de Alimentos e Engenharia Química, em Pinhalzinho, 

um espaço de apoio, reflexões, escuta, partilha, aplicações de técnicas terapêuticas e 

ferramentas para lidar e compreender a ansiedade. 

A aproximação com os acadêmicos foi realizada por meio de uma entrevista clínica 

em que é feita uma triagem para determinar a entrada do acadêmico ao SAPES.  A 

psicoterapia em grupo ocorreu de forma estruturada em 15 sessões, com duração de 

aproximadamente 1 hora e 30 minutos cada, semanalmente, nas quartas feiras, das 8h e 30 

min, às 10h, participaram 12 acadêmicos. As técnicas e procedimentos utilizados durante as 

sessões buscaram abarcar três grandes dimensões: comportamental, cognitiva e 

psicológicas. As técnicas comportamentais empregadas na organização dos horários de 

estudo visavam otimizar o processo de assimilação dos conteúdos estudados e a melhorar a 

qualidade de vida dos acadêmicos. Foi priorizada a identificação de pensamentos 

automáticos disfuncionais, com vistas à reestruturação cognitiva. Conduziram-se, também, 

técnicas de relaxamento muscular progressivo entre outras técnicas de acordo com a 

necessidade do grupo. 

                                                           
2 A abordagem cognitiva focaliza o trabalho terapêutico sobre os fatores cognitivos que estão na etiologia e 
na manutenção de determinada psicopatologia, já a abordagem comportamental, através do conhecimento 
sobre as leis gerais do comportamento, proporciona a compreensão dos fatores que o mantêm possibilitando 
meios de alterar condições inadequadas. (BAHLS e NAVOLAR,2004) 
 
 



De 2013 a 2017 foram atendidos com psicoterapia 341 acadêmicos, sendo 11,6% do 

gênero masculino e 88,4% feminino. É compreensível essa diferença, pois no curso de 

enfermagem a maioria dos acadêmicos é do sexo feminino. Quando à idade houve variação 

entre 17 e 49 anos, com predominância na faixa etária entre 19 e 23 anos. 

No final de 2017 verificou-se que 115 acadêmicos regularmente matriculados ainda 

permaneciam em atendimento, 33 graduaram e desligaram-se da universidade, e 12 

realizaram trancamento da matrícula, dois para transferência de curso/universidade e um 

por motivo ignorado. 

O número de atendimentos realizados com cada acadêmico neste período variou de 

01 a 24 por semestre. A necessidade de maior número de atendimentos é avaliada pelo 

psicólogo; sendo que quando o foco da busca é sanado o acadêmico recebe alta. Porém 

ressalta-se que o acadêmico que já tenha recebido alta pode retornar se assim 

desejar/necessitar, seja pelo mesmo motivo anterior ou por nova demanda.  

No quadro 01 é possível visualizar o número ascendente de acadêmicos atendidos e 

de sessões de psicoterapia. Esse aumento pode ser em decorrência da divulgação e 

consolidação do serviço, bem como da segurança do sigilo dos assuntos tratados. 

A psicoterapia encontra-se entre os métodos mais eficazes de tratamento para o 

manejo da ansiedade. Trata-se de uma atividade em grupo, de cunho psicoeducativo em que 

os acadêmicos têm a oportunidade de aprender os mecanismos implicados no aparecimento 

da ansiedade e estabelecer estratégias eficazes para enfrentá-la. 

 
Quadro 01: Número de pessoas atendidas em sessões de psicoterapia e aconselhamento de 
2013 a 2017 
 

ANO No SESSÕES DE 
PSICOTERAPIA 

Nº 
ACADÊMICOS 
ATENDIDOS 

ACONSELHAMENTO 
(nº pessoas 
atendidas) 

Carga 
horária de 
psicólogas 

2013 52 19 09 6 h 

2014 92 34 16 6 h 

2015 207 63 23 14h 

2016 230 85 36 14h 

2017 578 140 37 24h 

2018 664 166 39 26h 

Fonte: relatórios dos projetos. 

 



Atividades em grupo favorecem um olhar múltiplo para determinado evento ou 

conflito que esteja acontecendo, valorizando e contemplando diversos pontos de vista 

direcionados para o que ocorre. Essa maneira de trabalhar incentiva o pensar coletivo, a 

interação entre as pessoas e a busca de soluções para minimizar problemas e conflitos. 

Também fortalece acordos e decisões tomadas pelo grupo.  

Cabe destacar que o projeto tem ações que ainda não foram implementadas em 

decorrência da carência de tempo dos profissionais e o aumento de acadêmicos que 

acessam o serviço, como por exemplo, prevenção ao uso de álcool e drogas e o 

desenvolvimento de um projeto voltado aos docentes e demais servidores. 

Barreto (2004) propõem que os serviços e espaços que compõem a assistência 

estudantil ofertada por uma universidade reflitam o compromisso social desta para com 

toda a comunidade universitária e a sociedade que a mantém financeiramente, e lhe confere 

o título de escola formadora de pensamentos, opiniões e projetos de desenvolvimento do 

país. Sendo assim, a Universidade ao ofertar serviços de assistência, cuida dos aspectos 

pessoais da vida de acadêmicos (e servidores) do ponto de vista da saúde mental e 

emocional, respeitando e promulgando o direito à assistência e o compromisso social por 

essa comunidade. 

  

Profa. Dra. Ivete Maroso Krauzer, Profa. Me. e Psicóloga Tania Maria Ascari, Profa. Me. e 

Psicóloga Fernanda Fabiana Ledra 

 

Novembro de 2018 

  

 

 


