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Informativo - Serviço de Psicologia 
 

“Pensar é uma coisa, viver é outra completamente diferente...  
Saber o que é bom para nós, quase todos sabemos; no entanto,  

só uma insignificante minoria faz algo prático e concreto em favor de uma vida melhor”.  
(Ribeiro, 2011) 

 
O Serviço de Psicologia, através da Política de Assistência Estudantil implantada no IFBA em 2010, é 

responsável pelo Programa de Acompanhamento Psicológico. Esse programa tem como objetivo garantir o 
bem-estar biopsicossocial dos estudantes e a preservação da saúde mental, através de ações de natureza 
preventiva e interventiva, que respeitem a ética e os direitos humanos e priorizem a multidisciplinaridade.  

 
Linhas principais de atuação: 
Ψ - Promoção de ações de formação e prevenção relativas a comportamentos e situações de risco. 
Ψ - Orientação profissional e de carreiras, realizando atividades grupais direcionadas à orientação 

profissional para estudantes e/ou voltadas à preparação para o ingresso no mundo do trabalho. 
Ψ - Integração da família ao processo educativo, promovendo diálogos temáticos com as famílias, 

bem como participando de atividades planejadas para esse público. Em casos específicos contatamos e 
agendamos com familiares e/ou responsáveis para tratar demandas trazidas pelos estudantes. 

Ψ – Atendimento, orientação e mediação de conflitos entre estudantes e docentes que apresentem 
dificuldades no processo de ensino-aprendizagem.  

Ψ – Grupos de Crescimento, para a prevenção e redução de sinais e sintomas psicológicos através de 
exercícios de respiração, visualização e auto hipnose. 

Ψ – Atendimento de forma breve e estratégica estudantes que apresentem transtornos mentais, 
cognitivos e comportamentais, orientando e fazendo encaminhamento externo quando necessário.  

Ψ – Ações voltadas à qualidade de vida, planejamento de estudos e implementação de rotina e 
hábitos saudáveis.  

 
Atendimentos (individual ou grupos): 
Dada a natureza heterogênea e dinâmica de uma instituição escolar, aliadas à necessidade de 

cumprimento das atividades inerentes ao planejamento do setor, os atendimentos específicos para 
psicologia ocorrem mediante agendamento e a participação nos grupos segue critérios de inscrição.  

O longo tempo dispendido em cada atendimento, somado à necessidade de registros e 
acompanhamento da demanda, impossibilita a atuação numa perspectiva clínica. Assim, o atendimento pelo 
Serviço de Psicologia não se caracteriza como psicoterapia, e os agendamentos deverão ser de iniciativa da 
própria pessoa atendida, dada a importância da motivação para implementação da mudança. 

 
Requisitos para agendamento: 
Ψ – O estudante deve estar matriculado em um dos cursos oferecidos pelo IFBA; 
Ψ – Deve preencher uma ficha de identificação, contendo dados pessoais, tipo de demanda e 

disponibilidade para atendimento;  
Ψ – A ordem de agendamento segue a data de recebimento da ficha pelo Serviço de Psicologia 

aliados à compatibilidade de horário, de acordo com o horário de funcionamento, disponibilidade e 
prioridade para a modalidade Integrado.  

Ψ – Quando não puder comparecer ao horário marcado, o estudante deverá avisar com 24h de 
antecedência e, caso queira, agendar um novo horário. Terá atendimento suspenso em caso ausência sem 
justificativa comprovada, podendo ser atendido novamente no semestre seguinte, na existência de vagas. 

Ψ – O estudante receberá atendimento breve, estratégico e orientado para a solução de problemas. 
Caso detectada necessidade de um processo clínico, será encaminhado para psicoterapia e/ou tratamento 
psiquiátrico em serviços disponibilizados na cidade e região. 
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