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Introdução: A população discente da Faculdade de Ciências e Letras “Julio de Mesquita Filho”, 
UNESP, campus de Assis, conta com o Projeto de Extensão Universitária de Pronto Atendimento 
Psicológico. Este projeto, em vigor há 13 anos, é coordenado pela psicóloga clínica da instituição e 
encontra-se vinculado à PROEX – UNESP. Tem como objetivo prestar à comunidade acadêmica 
local os serviços de pronto atendimento psicológico e psicoterapia individual, visando a prevenção
e promoção de saúde mental desta população. Tal projeto conta, atualmente, com a participação 
de 12 estagiários alunos dos 4º e 5º anos de Psicologia, os quais realizam as práticas propostas no 
Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada (CPPA) do referido campus universitário. Nos pronto 
atendimentos, que tem como função não só o acolhimento do paciente, como também a definição 
da queixa trazida, são, conforme necessário, realizados encaminhamentos a outras estratégias de 
saúde mental tanto externas – como psicoterapia individual, em grupo, orientações psicológicas, 
dentre outras – quanto internas, podendo tal paciente ser atendido no próprio CPPA pelos 
estagiários participantes. Objetivos: Pretende-se com este trabalho um relato de experiência de 
um atendimento clínico psicoterápico realizado como parte prática do Projeto de Extensão 
Universitária de Pronto Atendimento Psicológico, projeto este que, ao permitir a articulação entre a 
teoria e prática psicanalítica, possibilitou, na experiência clínica em questão, a observação das 
manifestações e dos desdobramentos do Complexo de Édipo e sua importância para o 
desenvolvimento psíquico do sujeito, assim como sua relevância e melhor compreensão de sua 
constituição, de modo a trazer entendimento para o prognóstico do paciente. Métodos: A fim de 
realizar o objetivo definido, partiremos da breve descrição dos aspectos relevantes para a 
compreensão da experiência clínica em questão, para posterior investigação e reflexão de sua 
importância como parte de um Projeto de Extensão Universitária. Resultados: Até o presente 
momento, por se tratar de um processo psicoterápico em andamento, não é possível 
estabelecermos resultados, assim como não poderíamos prevê-lo. No entanto, o que pode-se 
perceber é a importância, para a formação de psicólogos, de iniciativas como esta, que ao permitir 
a articulação entre a teoria e prática, colaboram com a formação clínica do aluno, oferecendo-lhe 
uma especialidade profissional e complementando os aprendizados adquiridos em sala de aula. 
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