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REGULAMENTO DO ATENDIMENTO PSICOLÓGICO 
 

 

Segue abaixo informações importantes sobre o Atendimento Psicológico no âmbito do IFBA-SF: 

METODOLOGIA 

1. Qualquer estudante devidamente matriculado poderá solicitar atendimento psicológico em 

qualquer momento, através de agendamento prévio; 

2. Estudantes menores de idade deverão trazer assinado o termo de autorização por um dos 

responsáveis legais, caso haja necessidade de atendimentos não eventuais; 

3. O atendimento a familiares dos usuários só será permitido quando se tratar de abordagem 

que diga respeito ao estudante em atendimento; 

4. Os atendimentos psicológicos serão prestados mediante agendamento antecipado 

solicitado por e-mail, no qual é disponibilizado um link para agendamento online,  ou 

imediatamente quando se tratar de pronto atendimento e houver disponibilidade de 

profissional, não sendo esta modalidade um foco do Serviço, visto que se trata de uma 

Instituição de Educação e não de Saúde.  

5. Os estudantes poderão ser encaminhados para atendimentos psicológicos externos, para 

Clínicas Escolas ou para atendimentos médicos, caso seja identificada uma necessidade 

de Psicoterapia devido ao levantamento de hipóteses diagnósticas de algum Transtorno ou 

situação que demande maior tempo.  

6. O Serviço de Psicologia conta somente com uma (01) Psicóloga para todo o Instituto – 

Campus Simões Filho, que para além dos atendimentos individuais possui outras 

atividades no Instituto e inclusive extra setor. O setor não possui estagiários. 

7. Toda comunicação entre a Psicologia e o estudante será feita por e-mail, o que implica 

uma atenção maior a este meio de comunicação. 



ATENDIMENTOS 

A realização das atividades propostas é de extrema importância para o bom andamento do 

trabalho focal proposto. No caso de atendimento de adolescentes, a participação dos 

responsáveis e familiares é muito importante para que os objetivos sejam alcançados; 

CONFIDENCIALIDADE 

A informação que compartilhar será mantida em confidencialidade, sendo compartilhada 

institucionalmente somente o que for relevante para o âmbito do ensino-aprendizagem e com 

anuência do estudante. Todavia, a lei não garante confidencialidade em situações de risco de 

vida para si ou a outrem. 

HORÁRIO 

O atendimento tem duração de 50 minutos, sendo realizado em horário agendado com 

antecedência, e em turno oposto ao da aula, caso não haja horário vago. Como é feito em horário 

marcado, a pontualidade é importante, não sendo possível estender o horário para além dos 50 

minutos, mesmo em caso de atraso do cliente. Em caso de atraso do terapeuta, ocorrerá a 

compensação para além do horário acordado em sessão subsequente.  

FALTAS, DESMARCAÇÕES OU MUDANÇAS DE HORÁRIO 

 As desmarcações deverão ser avisadas preferencialmente com no mínimo 24 horas 

de antecedência para liberação do horário. Mudanças de horário deverão ser feitas pelo próprio 

e-mail recebido no momento do agendamento e neste mesmo e-mail poderá ser feita a 

remarcação. Em caso de ausência do terapeuta, será buscada toda forma de contato com o (a) 

estudante (sala de aula, email), por isso é importante manter os dados atualizados. Para os (as) 

estudantes, as faltas não justificadas terão as seguintes regras: 

Os contatos para a Psicóloga Brites Delane são:  

Email: bdelane@ifba.edu.br 

Telefone do setor: 3295-5600  
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