
Apresentação

Objetivo

A Universidade, através do Centro de 
Ciências da Saúde, acredita que outras 
situações conflituosas podem afetar o bom 
desempenho estudantil e interferir nas 
relações pessoais e sociais.

O Serviço de Assistência Psicossocial - 
SAPS, é um projeto de assistência à saúde 
mental, criado para atender os acadêmicos 
da Universidade Federal do Pará, visando 
proporcionar um bem estar físico e 
psicossocial, bem como contribuir na 
formação de um profissional humano e 
mais capacitado para a sociedade.

O  Se rv i ço  de  A s s i s tênc i a  
Psicossocial ao Acadêmico - SAPS, é 
composto por uma equipe técnica 
multidisciplinar, para desenvolver 
ações que possibilitem uma melhoria 
na qualidade de vida dos discentes, 
seja na universidade, nas relações de 
trabalho ou familiar, através de um 
espaço de acolhimento e elaboração 
de conflitos e angústias.

O f e r e c e r  a ç õ e s  d e  
a t e n d i m e n t o  m é d i c o ,  
psicológico, social e familiar 
aos acadêmicos da UFPa e seus 
familiares.

Como ingressar 
no serviço?

Quem pode ingressar 
no serviço?

Serão atendidos alunos encaminhados 
pela Universidade ou por uma demanda 
espontânea, ou seja, o próprio aluno é quem 
deve procurar o serviço quando detectar ser 
necessário.

Acadêmicos da UFPa e seus familiares que 
estejam passando por situações de incômodo, 
de medo, ameaça, confusão ou de profunda 
emoção. Situações estas vivenciadas seja na 
universidade, no trabalho, na família ou no seu 
convívio social.

Quais os serviços 
oferecidos?

1. SEMANA DE RECEPÇÃO AOS CALOUROS 
- Em conjunto com os centros acadêmicos e outros 
setores da UFPa, visando a melhor integração dos 
calouros na Universidade e assim diminuir o desconforto 
frente ao desconhecido.

2. TRIAGEM SOCIAL
- Os alunos e/ou familiares serão atendidos 
inicialmente por um Assistente Social que após análise 
da situação, os encaminhará para as ações oferecidas 
pelo Serviço. 

3.GRUPOTERAPIA
- Trabalha com grupo sistematicamente, objetivando o 
auto-conhecimento e superação de conflitos.

4.CONSULTA  PSIQUIÁTRICA
- Destinada, caso necessário, durante seu 
acompanhamento no Serviço.

5.TERAPIA  INDIVIDUAL
- Destinada a quem esteja passando por conflitos 
interpessoais

6.TERAPIA  DE CASAL
- Destinada a acadêmicos que vivem uma relação 
conjugal ou a seus pais devido estarem passando por 
conflitos.

7.TERAPIA FAMILIAR
- Destinada ao grupo familiar do acadêmico, que esteja 
passando por conflitos.

8. ATENDIMENTO PEDAGÓGICO
- Destinado para aqueles que estejam passando por 
dificuldades de ensino-aprendizagem.

9.SELEÇÃO PARA INGRESSO EM CASA DE ESTUDANTE
 - Destinado a prestar ajuda as casas de estudantes que 

necessitem de uma avaliação psicossocial para 
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UNIVERSIDADE FEDERAL 
DO PARÁ

EQUIPE TÉCNICA DO SAPS

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

CENTRO DE CIÊNCIAS 
DA SAÚDE

SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA 
PSICOSSOCIAL AO DISCENTE

A PREVENÇÃO É O MELHOR 
REMÉDIO PARA A SUA SAÚDE.

Endereço: Rua Generalíssimo Deodoro 
(Centro de Ciências da Saúde da UFPª)

Fone: 3201.6862

Segunda a Sexta - Manhã,Tarde e Noite

Coordenador: 
Benedito Paulo Bezerra 

Diretora: 
Eliete da Cunha Araújo

• BENEDITO PAULO BEZERRA
Médico, Professor Doutor em Psiquiatria
Coordenador do Serviço.

• ROSANA NAZARÉ LEÃO SOUZA
Assistente Social, Especialista em Terapia 
Familiar e de Casal.

• LIANA RITA NEGRÃO CARVALHO
Assistente Social, Especialista em Terapia 
Familiar e de Casal.

• KAREN SOARES XAVIER
Pedagoga, Orientadora Educacional, 
especialista em Psicomotricidade.

• JACILENE CASSEB SILVA
Psicóloga, Especialista em Terapia 
Familiar e  Casal.

• MARIA DO SOCORRO A. PESSOA
Psicóloga, Especialista em Terapia 
Familiar e  Casal.

• ANA CLAUDIA DE OLIVEIRA BENTES
Psicóloga e especialista em Terapia 
Familiar e Casal , Psicologia da 
Educação e Saúde Mental e Justiça

• PAULO DELGADO LEÃO
Médico Psiquiatra 

Conheça o Projeto 
que pode ajudar você, 

ESTUDANTE!
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