
 

SAPES/CEO – SERVIÇO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO A 
ESTUDANTES E SERVIDORES 

 
RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS NO ANO DE 2018 
 
PRIMEIRO SEMESTRE DE 2018  
 
- Apresentação do projeto nas fases iniciais; 

 

- 106 Atendimentos individuais para alunos do curso de enfermagem de diferentes fases. 

Foram atendidos 30 alunos dos quais: 12 novos e 18 já tinham sido atendidos em semestres 

anteriores, o número de sessões com cada estudante variou entre 01 a 08 atendimentos, 

sendo cada atendimento em torno de 45 minutos a 1 hora.  

Todos os atendimentos foram agendados por e-mail ou pessoalmente.  

 

- 02 alunos em espera para agendamento. 

 

- 04 Atividades de ‘aconselhamento’ que se caracteriza por conversa rápida, não agendada.  

 

- Realizado dois encaminhamentos para serviço de avaliação psiquiátrica.  

 

- Não foi realizado atividades em grupo pela indisponibilidade de tempo. 

 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE DE 2018  
 
- Apresentação do projeto nas fases iniciais; 

 
- 85 Atendimentos individuais para alunos do curso de enfermagem de diferentes fases. Foram 

atendidos: um servidor e 28 alunos dos quais: 10 novos e 19 já tinham sido atendidos em 

semestres anteriores, o número de sessões com cada estudante variou entre 01 a 08 

atendimentos, sendo cada atendimento em torno de 45 minutos a 1 hora.  

Todos os atendimentos foram agendados por e-mail ou pessoalmente.  

- Não houve necessidade de encaminhamentos para avaliação médica neste semestre. 

 

- 01 encaminhamento para serviço de terapias alternativas. 

 



- Não foi realizado atividades em grupo pela indisponibilidade de tempo. 

 

- 06 Atividades de ‘aconselhamento’ que se caracteriza por conversa rápida, não agendada.  

 

Os atendimentos foram realizados em dias que atendiam a disponibilidade de aluno e 

psicólogo de forma a não prejudicar as atividades pedagógicas. O principal dia para 

atendimentos foi quarta, quinta ou sexta a tarde. Há atendimentos que foram realizados após 

as 18 horas em sala destinada para esse fim.  
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Chapecó, 13 de dezembro de 2018. 

 


