
EQUIPE JUNIA DE VILHENA 

1 - CARACTERIZAÇÃO DA EQUIPE -  

Clientela: Adultos 

1.1 - DOS OBJETIVOS:  

Enquanto atividade estreitamente vinculada à formação de psicoterapeutas, o estágio 

tem como objetivo fazer uma articulação teórico-clínico através da prática desenvolvida 

no SPA. Informado pela teoria psicanalítica, busca-se, através da aprendizagem de uma 

escuta terapêutica e de uma ética profissional, os seguintes aspectos:  

 

a) Capacitar o aluno para um atendimento psicoterápico individual/institucional 

enfatizando a especificidade da população atendida, ou seja: tipo de inserção social. 

possíveis diferenças no código lingüístico, ethos familiar, modelos de continuidade de 

vida, estruturação subjetiva, expectativas, demandas e ideais 

b) Levando-se em conta o caráter institucional do SPA (setting, número de sessões, 

tempo limitado, rotatividade dos terapeutas) e o compromisso da Universidade com a 

realidade brasileira, o estágio está voltado para uma maior capacitação do aluno, no que 

diz respeito à sua inserção na rede de saúde pública e sua conseqüente melhoria. 

c) Sabendo-se, igualmente, que as práticas existentes, de alguma forma, não estão 

atendendo à demanda desta população, (ver o alto índice de evasão) o estágio torna-se 

também, um espaço de reflexão/elaboração das dificuldades encontradas, buscando 

novas alternativas.  

 

 

1.2 - DAS ATRIBUIÇÕES DO ALUNO 

a) Fazer as entrevistas de plantão ou triagem. Mesmo quando a equipe não comporta mais 

nenhum atendimento, o aluno ainda é responsável pelo encaminhamento adequado do 

paciente - seja dentro do SPA (equipes com vagas) seja para outras instituições 

compatíveis com a renda e patologia do paciente. Tal encaminhamento é sempre 

procedido de uma investigação por parte do aluno, acerca das reais possibilidades 

(qualidade, vagas, preço, etc.) da instituição a ser indicada. 

b) Atendimento psicoterápico. Quando necessário, após discussão na supervisão, 

acompanhamento medicamentoso através dos psiquiatras que assessoram o SPA. 

c) Participação nas reuniões de equipe. É exigido do aluno um relatório, por escrito, após 

cada sessão, através do qual são discutidos aspectos da prática clínica exercida, o tipo de 

patologia apresentada e sua articulação com a teoria psicanalítica. Bibliografias 

específicas são dadas como subsídios que norteiam o atendimento. 

d) Elaboração de um trabalho de final de curso que consta de um relatório clínico dos 

casos atendidos. Este trabalho tem como objetivo, além de avaliar o aluno, documentar 

da melhor maneira possível o atendimento prestado, servindo como referência 



fundamental para o estagiário do próximo ano, que venha a atender um paciente que 

retorna ao SPA 

. 

OBS: É uma prática da equipe, sempre que um paciente retorna ao SPA em março, 

convidar o ex-estagiário que era responsável pelo atendimento, para vir apresentar um 

resumo deste atendimento na equipe. Até o presente momento todos os ex-alunos 

mostraram-se muito disponíveis e satisfeitos em poder, de certa forma, participar do 

encaminhamento. 

2. FUNCIONAMENTO DA EQUIPE 

Horário de Supervisão 

Terças-feiras de 09:00 às 11:00 horas 

Horário de Plantão 

Quintas-feiras de 09:00 às 11:00 horas.  

3. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

A seleção é feita através de entrevistas individuais. Alguns fatores norteiam a escolha dos 

futuros membros da equipe: estar em análise individual, motivação para o tipo de trabalho 

desenvolvido na equipe, desempenho acadêmico, disponibilidade para trabalhos em 

grupo e empatia. Um retorno ao aluno, com relação ao resultado da seleção, será fornecido 

sempre que solicitado.  

 


