
 
 
 

Assessoria Psicossocial UEPA – Campus Marabá 

 
O QUE É? 

O serviço visa proporcionar acolhimento a possíveis demandas psicológicas que emergem no ambiente 

universitário, oferecendo atenção e consideração. O intuito é que as pessoas que procuram o serviço 

encontrem um espaço de escuta e aceitação, proporcionando condições para que seu sofrimento possa 

ser expresso sem julgamentos. Nesse sentido, a intervenção psicológica acolherá a pessoa no momento 

de sua urgência, compreendendo seu sofrimento e ajudando-a a lidar com seus recursos e limites. 

 
QUEM PODE PROCURAR? 

O serviço é destinado aos alunos e funcionários da comunidade da UEPA - Campus Marabá 

 
COMO FUNCIONA? 

 
O atendimento será feito por ordem de chegada, estando condicionado à disponibilidade de horário do 

serviço. Caso não haja possibilidade de ser atendido no momento, será realizado agendamento para a 

data mais próxima. 

 
Os acolhimentos psicológicos são realizados das 8 hs às 14 hs (segunda à quinta) e das 14hs às 20hs 

(sexta-feira). É importante ressaltar que o atendimento psicológico consistirá em um modelo mais breve 

e de curta duração (1 a 3 sessões), sendo realizada mais de uma sessão de acordo com cada caso. 

 
QUANDO PROCURAR? 

A pessoa que procura o acolhimento está aflita, angustiada em função de alguma perda, escolhas que tem 

que fazer, dificuldades, angústias existenciais, tristeza, ansiedade dentre outras demandas. 

 
Exemplos de urgências mais comuns: 

 
● Situação imediata de desespero 

● Necessidade de tomada de decisão imediata 

● Transtornos psicológicos graves (crise de pânico; crise psicótica; ideias ou tentativas de suicídio) 

Outros exemplos: 



● Risco de agressão contra si mesmo (idéias suicidas / idéias de morte, tentativa de suicídio, 

automutilação). 

● Risco de agressão contra outros (referir desejo ou tentativa de homicídio ou outros atos violentos 

que configurem agressões de ordem física, sexual ou psicológica). 

● Ideação paranóide (ideias de perseguição e/ou desconfiança). 

● Referir perda do controle de seus atos e de sua autonomia. 

● Desorientação (espaço-temporal). 

● Confusão mental. 

● Surto psicótico (presença de alucinações – auditivas, visuais, táteis, delírio). 

● Pedido de socorro para quem está em casa (em surto psicótico- psicose, dependência química: 

álcool, drogas; caso de violência doméstica; isolamento em cárcere privado). 

● Relato de situação de violência vivenciada (urbana ou doméstica). 

● Crise, tristeza intensa, medo intenso, choro intenso, ansiedade intensa, desmotivação intensa. 

Caracterizam-se quando a pessoa não encontra recursos para se reorganizar mesmo após profissional 

ter realizado intervenção. 

 

 

 

 


