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Introdução: O Pronto Atendimento Psicológico (PAP) é um projeto de extensão universitária
voltado à comunidade acadêmica do campus Unesp-Assis, vinculado ao Centro de Pesquisa e
Psicologia Aplicada “Dra. Betti Katzenstein” (CPPA), clínica-escola onde ocorrem os atendimentos.
O PAP foi criado em 1998 a partir da demanda crescente dos alunos por acolhimento e escuta
psicológica. Objetivos: O Projeto tem como objetivo principal proporcionar um lugar de escuta e
acolhimento, além de um encontro real – paciente/terapeuta - para melhor compreensão das
vivências emocionais. Essa necessidade de escuta leva o sujeito em busca de atendimento
psicoterápico; com isso o PAP passou a ter um importante papel para os discentes, como um
espaço de criação de vínculos e assistência psicológica gratuita. Também pode assumir diversas
formas, como a de um simples momento de desabafo, ou até mesmo de um acolhimento mais
profundo com a necessidade do encaminhamento psicológico. Além disso, o PAP se faz presente,
fundamentando o programa para a prevenção de saúde mental na comunidade local, onde podem
expressar conteúdos e emoções sem se sentirem banalizados em função das demandas atuais
promovidas na mídia. Métodos: O projeto é composto por 12 estagiários, sendo do quarto e quinto
anos do curso de Psicologia, que são acompanhados pela coordenadora deste programa, que atua
no CPPA. Os estagiários passam por supervisão semanal e fazem plantões de 3 horas semanais,
além de oferecerem atendimentos em psicoterapia individual com embasamento psicanalítico. Os
discentes que se interessam pelo serviço podem agendar um horário para o atendimento. Após o
primeiro contato, que tem intenção de acolhimento ao sujeito, é marcado um novo encontro para a
semana seguinte, e, de acordo com o caso, se sugere um encaminhamento. Estes são discutidos
em supervisão: alguns casos ficam para serem atendidos pelos estagiários e outros são passados
para psicólogos conveniados com o campus, de acordo com a situação financeira do alunopaciente. Resultados: Desde o início das atividades em 2011, foram realizados 62 prontos
atendimentos, além de 18 alunos que estão sendo atendidos em psicoterapia individual por
estagiários do projeto. Esse trabalho existe há 13 anos, superando as resistências de estar em um
campus pequeno, propor espaço para o auto conhecimento; podendo firmar a proposta de serviços
psicológicos que passou a ser respeitado e integrado à rotina do campus. O PAP torna possível
para o estagiário a transformação da teoria em prática, abrindo portas para o crescimento
acadêmico/profissional, e crescimento pessoal, além de proporcionar inúmeras vivências para a
relação estagiário-paciente.

6º Congresso de Extensão Universitária da Unesp, 2011. Águas de Lindóia, SP. Anais eletrônico... PROEX/UNESP. ISSN nº 2176-9761.
p.1030

