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RESOLUÇÃO Ne 17-A DE ll DE AGOSTO DE 2020

Dispõe sobre a criação do Serviço Escola

de Psicologia,o Centro de Atendimento
Psicossocial da Universidade Católica do
Salvador e aprovação do seu Regimento.

A PRESIDENTE DO CONSELHOUNIVERSITÁRIO - CONSUNno uso de suas atribuições
estatutárias e regimentais, com fulcro no Art. 15, incisa Vlll e no Art. 18, inciso IV do
Estatuto da Universidade Católica do Salvador - UCSal,

CONSIDERANDO
o quanto disposto pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os
Cursos de Psicologia da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação
CNE/CES,
RESOLVE

Art. le Aprovar, ad referendum do ConselhoUniversitário, em consonânciacom o
disposto no Art. 25 da Resolução CNE/CESn' 05, de 15 de março de 2011, a criação do
Serviço Escola de Psicologia, o Centro de Atendimento Psicossocial da Universidade
Católica do Salvador - CEAPUC/UCSal.

Art. 2e Aprovaro Regimento
do Centrode Acompanhamento
Psicossocial
da
Universidade Católica do Salvador, parte integrante da presente Resolução.
Art. 3e Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação,

Salvador,ll

de agosto de 2020
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Silvana Sá de Carvalhliii$ãi;ç$1l?

Presidente do CONSUN

4

't

fT Ü

Avenida Professor Pinto de Aguiar, ne 2589, Pituaçu - CEP41.710-000 - Salvador/BA
E-mail: Feitoria(®ucsal.br

B

UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR
CONSELHO UNIVERSITÁRIO - CONSUN

ANEXOUNICO
REGIMENTO DO CENTRODE ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIALDA
UNIVERSIDADE CATOLICA DO SALVADOR - CEAPUC - SERVIÇO ESCOLA DO CURSO
DEPSICOLOGIA

1 0 SERVIÇO ESCOLA DE PSICOLOGIA

O Centro de Atendimento Psicossocial da Universidade Católica do Salvador
CEAPUCconsiste em um espaço de prestação de atendimento psicológico à comunidade
de Salvador e Região Metropolitana e, também, de desenvolvimento das competências

profissionais esperadasdo psicólogo a ser formado pela Universidade Católica do
Salvador- UCSal.O CEAPUC,
por um lado, presta atendimento psicológicoindividual e, por
outro, funciona como uma das instâncias responsáveis por atividades de estágio

profissional do bacharelado em Psicologiada UCSal,articulando diferentes projetos de
ensino, pesquisa e extensão opor vezes, desenvolvidos em parceria com comunidades e
organizações locais e regionais) e propiciando a aplicação dos conhecimentos trabalhados

no bojo dos componentescurriculares deste curso de graduação.Assim, através de
serviços fundamentados na ciência na área de Psicologia, ética e legislação profissional
vigente, a unidade concilia o atendimento às demandas psicossociais da comunidade e aos
interesses e objetivos do curso.

2PROPOSTAASSISTENCIAL

2.10BJETIVOGERAL

Oferecer atendimento e orientação psicológica de qualidade à comunidade,
preferencialmente em situação de vulnerabilidade, de Salvador e Região Metropolitana,

em campo de estágio para acadêmicos do curso de graduação em Psicologia da
Universidade Católica do Salvador.
2.2 MISSÃO
Articular atividades de ensino, pesquisa e extensão, cumprindo assim a função de

integrar a formação profissional do estudante à prestação de serviço de qualidade à
comunidade, sem dissocia-la da produção de conhecimento científico. Em consonância

com o PPC do curso, busca-seainda contribuir com a formação de profissionais com
caoacidade reflexiva e crítica, prepqlando-os

de forma multidimensional
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investigativas, preventivas, diagnósticas e promotoras da saúde nas áreas de clínica
ampliada e processos psicossociais e desenvolvimento.

2.3VISÃ0
Ser um Serviço Escola de referência local na prestação de serviços especializados e

diferenciados em Psicologia.
2 .4

VALORES

a) valorização do ser humano (Respeitam'
e valorizar o ser humano em sua essência
sem distinção);
b) Ética profissional (Atuar conforme os princípios éticos e deontológicos que regem
a profissão de psicólogo);
c) Responsabilidade social (Compromisso com a sociedade em que está inserido);
d) Educação continuada (Aprendizado contínuo dos profissionais e estudantes
atuantes na unidade, buscando qualidade no atendimento).
2.5 ENDEREÇODE FUNCIONAMENTO

O endereço de funcionamento do Centro de Atendimento Psicossocial da UCSalfica

localizadono Campusde Pituaçu,situado na Av. Pinto de Aguçar,n. 2589, Pituaçu,CEP:
41.740-090.
2.6 FUNCIONAMENTO
O Centro de Atendimento Psicossocial da UCSalfunciona de segunda a sexta-feira,
das 07:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00 horas.
2.7 PÚBLICO-ALVO DOSSERVIÇOS

Indivíduos (adolescentes, adultos e idosos), prioritariamente sem acessoa unidades

de atendimentopsicológico,de baixo poder aquisitivo, residentes,em geral, nas
proximidades dos campada instituição e com demandas nas áreas de atuação do CEAPUC.
2.8 NÍVEL DE ATENDIMENTO

Ambulatorial

2.9 ÁREASDEATENDIMENTO
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Acolhimento psicológico, orientação psicológica e profissional, aconselhamento
psicológico e psicoterapia (a partir de marcos conceituais e técnicos progressistas e
articulados à reforma psiquiátrica e à luta anta-manicomial).
2.10ATIVIDADES
Diagnóstico, assistência e orientação psicológica, visando a formação de estudantes
da Universidade Católica do Salvador para a atuação nas diversas áreas da Psicologia, sob

a supervisão de profissionais contratados pela instituição, e também a promoção da saúde
e qualidade de vida e a inclusão social de pessoasde baixo poder aquisitivo.
2.11 PROCEDIMENTOS
Com base no Art. 13, parágrafos $ 1e e $ 2g, da Lei Federal NQ 4.119 de 27/08/1962,

publicadano D/áríoO/leia/da Un/âode 05/09/1962 e retificadoem l0/09/1962, que
dispõe sobre os cursos de formação em Psicologia e regulamenta a profissão de psicólogo;
e em definição do IV Plenário do Conselho Federal de Psicologia enviada ao Ministério do
Trabalho para inserção no Catálogo Brasileiro de Ocupações-CBO): Utilização de métodos

e técnicas psicológicas para acolhimento e avaliação psicológica, orientação e
planejamento profissional, orientação para atenuar ou sanar a queixa escolar e para a
promoção de saúde em psicologia comunitária, psicoterapia e colaboraçãoem assuntos
psicológicos ligados a outras áreas do conhecimento, mediante atendimento presencial

individual inerente às atribuições do psicólogo. Realizaçãode estudos e avaliação de

processosbiopsicossociaisde indivíduos e grupos, visando a análise, o tratamento, a
orientação e a educação fundamentados

na ciência psicológica, ética e legislação

profissional vigente; psicodiagnóstico e avaliação de demandas psicológicas e
desenvolvimento de pesquisas em Psicologia.
2.12 DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

O espaço físico do CEAPUCé composto por l duma) recepção, 5 (cinco salas) para

atendimento individual, l duma) sala para supervisão e registros e l duma) sala para
guarda de documentos e prontuários
2.13 ATIVIDADES FORMATIVAS
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O CEAPUCdesenvolve ações de ensino, pesquisa e extensão e fundamenta-as na

interdisciplinaridadee na troca de experiênciasentre os corpos docente,discentee
técnico administrativo e a comunidade atendida.
Os acadêmicos de Psicologia da UCSAL matriculados nas disciplinas voltadas aos
Estágios Básicos 1,11,111e aos Estágios de Ênfase 1,11e 111,realizam as atividades atinentes

a estes componentes curriculares nas dependências do Serviço Escola, aplicando os

conhecimentosadquiridos até então, sob a supervisão de profissionais titulados e
experientes contratados para este fim.

A estrutura da unidade está disponível também para a realizaçãode estudosde
iniciação científica e trabalhos de conclusãode curso (TCC),sob orientação docente,
considerando os propósitos do proponente e a viabilidade de realização destas atividades

frente às demandaspor serviços, equipamentos e profissionais para fins de estágio

curricular. A autorização para o trabalho no órgão, contudo, será conferida pela
Coordenação do Serviço, em consonância com a Coordenação do Curso, mediante a
aprovação do projeto de pesquisa por Comitê de Ética, se este envolver seres humanos, e
consentimento prévio, por escrito, dos pacientes participantes da amostra.
As atividades extensionistas, por suavez, se caracterizam pela oferta à população de

serviços e pela realização de programas, projetos, cursos, oficinas e similares para a
difusão de informações,

a capacitação, o aperfeiçoamento

e/ou

a especialização

profissional, inclusive em parceria com outras organizações públicas e privadas.
3 SOBRE O SERVIÇO ESCOLA E OS ESTÁGIOS EM PSICOLOGIA

Em consonância com a Lei n' 11.788/2008 e as Z)íretrfzes Currfcu/ares /Vacfonafs
para os Cursos de Graduação em Psíco/agia (Resolução CNE/CES n' 5/2011, publicada no

Z)íórío(2/leia/da União,de 16 de março de 2011), o estágiocurricular do Cursode
Psicologia da UCSALenvolve o aprimoramento do aprendizado de competências próprias
da atividade profissional, objetivando o desenvolvimento do estudante para a vida cidadã

e para o trabalho. Consisteem um conjunto de atividades formativas que proporcionam
ao discente o contato com situações, contextos e instituições que exigem a mobilização de
conhecimentos para a compreensão e/ou

resolução de problemas

e, portanto,

a

17}-..../
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consolidação e articulação de competências, habilidades e atitudes inerentes à área de
Psicologia.

Para isto, a UCSALmantém convênios com instituições públicas e privadas e dispõe
cie campo de estágio próprio, o Centro de Atendimento Psicossocial - CEAPUC.O CEAPUC

caracteriza-se como um serviço autónomo, preferencialmente dedicado às atividades
curriculares das duas ênfases do curso, sem, contudo, deixar de oferecer contextos de
aprendizagem para outras competências básicas do psicólogo. É a instância responsável
pelas atividades de estágio do curso. A missão básica do CEAPUCé articular as atividades

de ensino, pesquisa Cprodução)e extensão (aplicação) desenvolvidas no curso,
cumprindo assim a função de integrar os projetos de prestação de serviço que garantem

a formação proHlssional básica ao estudante, sem dissocia-la da produção de
conhecimento científico.

O Projeto Pedagógicodo Curso de Psicologia da UCSalestabelece que o estágio
supervisionado para a formação de psicólogo pela UCSaltem caráter obrigatório, é
dividido em dois níveis - básico e específico- e está distribuído em seis componentes
curriculares, ministrados ao longo do processoformativo, do quinto ao décimo período
do curso. Saliente-se que, antes dos estágios, são ministrados componentes que também
primam pela aplicação do conhecimento e servem de preparação para esta experiência no

mundo do trabalho; e que todo estagiário atua a partir de um plano de atividades
orientado pelo professor/supervisor responsável.
Ministrados

do quinto

ao sétimo

período

do curso, os estágios básicos

correspondem a três componentes curriculares de 100 horas cada,totalizando 3 00 horas;
e mostram-se como um avanço em relação às práticas realizadas dentro das disciplinas.
Tais estágios articulam experiências de aprendizagem dos componentes constituintes do
núcleo comum e envolvem múltiplos cenários de práticas da profissão de psicólogo, tais
como: instituições públicas e privadas Ccentroseducacionais e escolas, hospitais, clínicas
psicológicas, centros de saúde etc.), comunidades, movimentos sociais e o CEAPUC.Neles,

os estudanteslidam com competências,habilidades e atitudes inerentes à formação
profissional básica, trabalhadas pelas disciplinas de núcleo comum; e são confrontados,
pela primeira vez, no mundo do trabalho.

Avenida Professor Pinto de Aguçar,ng 2589, Pituaçu - CEP41.710-000 Salvador/BA
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Realizados do oitavo ao décimo período, os estágios específicos correspondem a três

componentes que totalizam 420 horas. Estes estágios possibilitam o aprofundajnento de
competências específicas da profissão e compreendem o desenvolvimento de práticas

integrativas das habilidades e conhecimentosque definem cada ênfase proposta no
projeto pedagógico do curso (Psicologia e Processos Clínicos e Processos Psicossociais e

Desenvolvimento). As práticas de ênfase distinguem-se do estágio básico,pelo caráter dos

conhecimentosmobilizados e pela maior autonomia nas intervenções. As ênfases
curriculares oferecidas se configuram como possibilidade de diferenciação do Curso de
Psicologia da UCSal,a saber:

a) Psicologia e Processos Clínicos - que envolve a concentração em competências
para atuar, de forma ética e coerente com referenciais teóricos, valendo-se de
processos psicodiagnósticos, de aconselhamento, psicoterapia e outras estratégias

clínicas,frente a questõese demandasde ordem psicológicaapresentadaspor
indivíduos ou grupos em distintos contextos,sob a égide da clínica ampliada e
discussões contemporâneas das ciências psicológicas;

b) ProcessosPsicossociaise Desenvolvimento- que consiste na concentraçãoem
conhecimentos, habilidades e competências de pesquisa já definidas no núcleo

comum da formação, capacitando o formando para analisar criticamente
diferentes estratégias de pesquisa, conceber, conduzir e relatar investigações
científicas de distintas naturezas, compreendendo o desenvolvimento de maneira
não normativa.

O conjunto dessaestrutura curricular, que articula o núcleo comum com as ênfases

curriculares oferecidas, formará o perfil de psicólogo almejado nesta proposta
Pedagógica:um profissional com perfil investigativo, interventivo, conscientede sua
condição de sujeito histórico e papel protagonista na construção da sociedade, voltado

para o processode construção do conhecimento crítico e para o cuidado em processos
clínicos que se baseiam na clínica ampliada, calcada nas contribuições da Reforma

Psiquiátrica e dos Direitos Humanos. O Curso de Psicologia da UCSal planeja e
supervisiona os estágios curriculares básicos e de ênfase e conta com mecanismos
efetivos de acompanhamentoe cumprimento das atividades pelo corpo discente já
implantados. Os processos e procedimentos são normatizados por um Regulamento
específico e por documentos oficiais, como o Código de Ética CResolução CFP ne l0/2005)

e o Manual de Produção de Documentos (Resolução CFPnQ6/2019).
Avenida Professor Pinto de Aguçar,ne 2589, Pituaçu - CEP41.710-000 - Salvador/BA
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Neste sentido, o Colegiado do Curso con6lgura-se como núcleo importante para o
planejamento, a promoção, a organização e a supervisão deste componente curricular,
enquanto a Coordenação de Estágios realiza

os processos e procedimentos

imprescindíveis para sua implementação.A Coordenaçãofomenta a prática dos estágios
entre os estudantes; analisa as condições gerais das instituições cedentes,visando a
formalização e ou a manutenção de parcerias e convênios; presta ao acadêmico as
orientações e o apoio necessáriospara a preparação e o desenvolvimento das atividades
e orienta os docentes supervisores quanto às suas atribuições para a formação discente.
Todas as atividades são documentadas em instrumentos que permitem a avaliação

do desempenho discente, conforme parâmetros pré-definidos pela instituição; e são
acompanhadas, orientadas e supervisionadas pelos docentes supervisores de estágio. A

avaliaçãoda aprendizagemdo aluno ocorre continuamente,considerando-seaspectos
como sua atuação no campo de estágio, sua participação no grupo de supervisão, sua
frequência no trabalho e sua produção escrita na forma de relatórios parciais e projetos,
bem como na elaboração de um Relatório Final de Estágio.
Outros mecanismos de acompanhamento e cumprimento do estágio são: a lista de
presença (que fica na unidade concedente) a ser assinada regularmente pelo estagiário e
pelo professor supervisor; o plano de atividades semanais do estagiário e o relatório final
com documentação comprobatória das ações desenvolvidas.
Amparada pelas l)fretrízes Currícu/ares /Vac/onafs,a UCSaladmite que o graduando

inserido em instituição voltada para a área de Psicologia realize seu estágio curricular
nesta unidade, mediante a aprovação de Plano de Estágio pela Coordenação de Estágios

da Universidade e o acompanhamento e a supervisão da experiência por docente
supervisor vinculado à IES Cprofessor orientador). Nestas situações, o estudante deverá

comprovar que esta vivência profissional irá contribuir para sua formação como
psicólogo, nos termos estabelecidos no Projeto Pedagógico do Curso.

3.1 DAS CONDIÇÕES DE INSERÇÃO DO ESTAGIÁRIO NO SERVIÇO ESCOLA

Existem duas modalidades de inserção de discentes no Serviço Escola de Psicologia,
a saber:

Avenida Professor Pinto de Aguçar, nQ2589, Pituaçu - CEP41.710-000
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a) aluno regular de componentescurriculares de estágio,vinculado ao Curso de
Graduação em Psicologia da UCSal; e

b) aluno extensionista, vinculado ao Curso de Graduação em Psicologia ou Pós
Graduação compatível da Universidade Católica do Salvador.
Deste modo, para exercer atividades no Serviço Escola,é necessário que o aluno;
c) Esteja regularmente matriculado e cursando um ou mais componentes
curriculares relativos ao Estágio Básico (Estágio Básico 1,Estágio Básico 11,Estágio
Básico 111)e/ou ao Estágio de Ênfase CEstágiode Ênfase 1, Estágio de Ênfase ll,
Estágio de Ênfase 111);e/ou esteja em atividade de extensão relacionada à área de
Psicologia;

d) Efetue inscrição no CEAPUC,dentro do cronograma definido pela instituição;
e) Atenda às exigências específicas de cada componente curricular, cujo plano é
elaborado pelo professor orientador ou supervisor, considerando-seo perfil do
paciente a ser atendido, o tipo de trabalho a ser executado e referencial teórico e
epistemológico a ser mobilizado; e
f)

Conheça, assine e cumpra o Termo de Compromisso de Estágio.

4 DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E DAS ATRIBUIÇOES

O Celltro de Atendimento Psicossocial- CEAPUCestá subordinado diretamente à
Direção e à Coordenação do Curso de Graduação em Psicologia da Universidade Católica
do Salvador, devendo, portanto, atuar em consonância com o Projeto Pedagógico deste
Curso no planejamento e na execuçãodas suas atividades.
A unidade mantém dois setores - administrativo e técnico -, que interagem e atuam

cie forma interdependente.O primeiro é constituído pela Coordenaçãodo CEAPUC.O
segundo é composto pelo Corpo Técnico em Psicologia, integrado por professores(as)
com formação em Psicologia e competências específicas relacionadas aos propósitos dos
estágios básicos e de ênfase,vinculados à Universidade Católica do Salvador e doravante
denominados de supervisores de estágio; por discentes matriculados em componentes
curriculares inerentes aos estágios básicos e de ênfase do bacharelado em Psicologia da
UCSal;e por profissionais do Corpo Técnico Administrativo desta instituição, que inclui
recepcionista, auxiliar de serviços gerais e agentes de portaria.
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A seguir, serão descritas as atribuições e responsabilidades de cadaum
4.1 SETORADMINISTRATIVO
4.1.1 Coordenador de Estágios
a) Promover a integração Instituição de Ensino - Sociedade;
b) Estabelecer parcerias com instituições públicas, organizações não governamentais
e organizações privadas para desenvolvimento de programas, projetos e ações no

âmbito da Psicologiade interesse mútuo e viabilização de outros espaçosde
estágio profissional para discentes do curso de graduação em Psicologia (extraCEAPUC);
c) Supervisionar e avaliar a prestação de serviços pelas unidades concedentes,
visando o contínuo aprimoramento das práticas e relações;

d) Visitar as instituições parceiras para verificar adequação das práticas oferecidas;
e) Analisar e acompanhar as propostas e planos de trabalho de estágio para verificar
pertinência, adequação ao momento da formação e PPC do curso;
f) Comparecer às reuniões convocadas pela Coordenação do Curso de Psicologia
e/ou por outras instâncias da instituição;

g) Portar carteira original com registro profissional emitido pelo ConselhoFederalde
Psicologia;

h) Desempenhar as atividades de acordo com o Código de Ética Profissional;
i) Orientar o estagiário e supervisores quanto à observância da ética profissional;

1) Cumprir e fazer cumprir rigorosamenteo RegimentoInstitucionale o
Regulamento do CEAPUC.
4.1.2 Coordenador

do CEAPUC

a) Se cadastrar e estar apto para responder à função de ResponsávelTécnico junto ao
Conselho Regional de Psicologia;
b) Coordenar o conjunto de projetos e serviços e a equipe técnica do CEAPUC.zelando
pelo cumprimento dos objetivos e das metas institucionais;
c) Divulgar projetos e serviços prestados pelo CEAPUC,junto à comunidade;
d) Atuar como responsável técnico do CEAPUCe responder por projetos e serviços
prestados pela unidade, junto à comunidade e a órgãos oficiais;

Avenida Professor Pinto de Aguiar, ng 2589, Pituaçu - CEP41.710-000
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e) Elaborare acompanhar
o cumprimentode normase rotinas para o
desenvolvimento do trabalho administrativo e dos serviços prestados pelo
CEAPUC;

f) zelar pelo cumprimento das disposições legais e éticas, pela qualidade dos serviços
e pela guarda do material utilizado, adequação física e qualidade do ambiente de
trabalho utilizado;
g) Discutir periodicamente, com o corpo docente do curso de Psicologia, os trabalhos
em desenvolvimento no Serviço, com foco na resolução de problemas;

h) Portar carteira original com registro profissional emitido pelo ConselhoFederalde
Psicologia;

i) Desempenhar as atividades de acordo com o Código de Ética Profissional;
1) Orientar o estagiário e supervisores quanto à observância da ética profissional;

k) Cumprire fazer cumprir rigorosamente
o RegimentoInstitucionale o
Regulamento do CEAPUC
4.2SETORTECNICO

4.2.1 Supervisor de Estágio
A ação de supervisão implica a escolha e gestão dos vínculos técnicos dos Estágios
obrigatórios com as organizações atendidas, conhecendo e atuando em consonância com
o Projeto Pedagógicodo Curso e fornecendo as orientações gerais referentes ao Estágio,
aos estagiários e a todos os envolvidos neste processo.

E papel do orientador de estágios Cprofessorvinculado à IES que responda pela
função de orientação e supervisão de práticas de estágio básico ou específico) realizar

visitas técnicasjunto aos locais de estágiosob sua orientação, manter contato com o
supervisor local do estágio e avaliar permanentemente se os objetivos do estágio estão
sendo atingidos. Todas as ações do professor supervisor, que deve ter CRPativo, serão
pautadas nos princípios e diretrizes éticas e técnicas que regem a Psicologia no Brasil.
Cabeao professor supervisor zelar pela construção de um perfil pro fissional sólido

e humano no fazer profissional do estagiário, realizando os registros comprobatórios
necessáriospara consolidação do mesmo em sua plenitude. Cada professor orientador

terá, no Estágio Básico,no máximo, 10 alunos por grupo e, no EstágioEspecífico,no
máximo, 10 alunos por grupo, sob sua supervisão. No caso dos Estágios Específicos, este
Avenida Professor Pinto de Aguçar, n9 2589, Pituaçu - CEP 41.710-000 - Salvador/BA
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número é correspondente à área de Ênfase que o professor estiver orientando, podendo
haver mais de uma área de orientação.
lt]
em
Todas as situações irregulares q ue sejam conflitivas deverão ser discutidas

Colei lado de Curso,caso a caso.

Conforme, também, as resoluções do Código de Ética do Conselho Federal de
Psicologia, as supervisões, sejam de Estágio Básico ou Específico,devem ocorrer nas

dependênciasdo Serviço Escola ou salas correlatas previstas para estes fins. Os
supervisores devem ainda:
a) Executar o plano de ensino da área;
b) Controlar a frequência discente e o cumprimento da carga horária pelo estagiário;
c) Registrar frequência e notas dos alunos, nos meios estabelecidos pela Coordenação
do Serviço e/ou do Curso de Psicologia;

d) Avaliar o desempenhodo acadêmico em seu respectivo estágio, atribuindo uma
nota de acordo com o sistema de avaliação institucional e o critério estabelecido
no plano de ensino;

e) Auxiliar o Coordenadorde Estágios,e a coordenaçãodo serviço-escola,com a
realização de alocação de alunos para atendimento a pacientes, a solicitação de

materiaisde consumo,o registrode eventuaisdanosao patrimónioe o
requerimento de manutenção preventiva e corretiva de instalaçõesprediais,
mobiliários e equipamentos;
f) Zelar pelos equipamentos e materiais utilizados nas dependências do CEAPUC;
g) Manter os prontuários atualizados e organizados nos arquivos;

h) Atender às normas de biossegurança, descarte, coleta, acondicionamento e
destinação de resíduos e correlatos;
i) Comparecer às reuniões convocadaspela Coordenaçãodo Curso de Psicologia
e/ou do Serviço Escolae por outras instâncias da instituição;
1) Portar carteira original comregistro profissional emitido pelo ConselhoFederalde
Psicologia;

k) Desempenhar as atividades de acordo com o Código de Ética Profissional;
1) Orientar o estagiário quanto à observância da ética profissional;
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m) Cumprir e fazer cumprir rigorosamenteo RegimentoInstitucionale o
Regulamento do CEAPUC.

4.2.2Estagiário
a) Respeitar mutuamente e atender os pacientes, seus acompanhantes e os
coordenadores de Estágios, os professores supervisores de estágio e os demais
integrantes do setor técnico, com atenção e gentileza;

b) Desenvolver pesquisasbibliográficas e leituras complementares que se fizerem
necessárias à prática qualificada;

c) Receber os comentários do supervisor de estágio sobre seu desempenho com
respeito e ética, buscando o desenvolvimento das suas competências cognitivas,
operacionais e atitudinais, a partir destas observações;

d) Concluir o atendimento do paciente, mesmo que tenha obtido todas as notas
relativas ao componente curricular em que esteja matriculado ou finalizado o
pl'ojeto de extensão ao qual esteja vinculado;
e) Comunicar o eventual abandono de tratamento ao supervisor de estágio;

f) Atualizar o prontuário do paciente diariamente, de acordo com a evolução do
tratamento;
g) Atender às normas de biossegurança, descarte, coleta, acondicionamento e
destinação de resíduos e correlatos;
h) Zelar pela conservação das instalações físicas, dos equipamentos e dos demais
recursos materiais do CEAPUC;

i) Cumprir rigorosamenteo horário de estágiopré-definido pela Coordenaçãodo
Serviço Escola, considerando que as ausências só poderão ser repostas nas
seguintes situações:

l

Casosde afecçõescongênitas ou adquiridas, infecções, traumatismos ou

outras condições mórbidas que determinam distúrbios agudos ou
agonizados,caracterizados e especificados no Decreto Lei nQ1044/69 ou
da legislação em vigor no país, mediante laudo médico elaborado por
autoridade oficial do sistema educacional e anexado a requerimento
protocolado na Secretaria da Universidade, no prazo máximo de 48 horas
após o ocorrido;e
11

Casosde gestação nos termos da Lei De6202/75 ou da legislação vigente

no país,mediante apresentaçãode requerimento pela própria aluna
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por procurador, dentro de 48 horas a partir do impedimento, tendo em
anexo laudo médico expedido por órgão competente.
1) Repor as horas de estágio não cumpridas em decorrência de ausência tratada no
item anterior;

1) Comunicar ao supervisor de estágio, com antecedência,suas ausênciasnas
atívidades atinentes ao estágio, para que este tome as devidas providências e para
evitar prejuízo na avaliação de aprendizagem;
m) Evitar falar alto, sob qualquer pretexto, nas dependências do Serviço Escola;

n) Desempenharsuas atividades de acordo com o Código de Ética Profissional do
Psicólogo;

0) Cumprir e fazer cumprir rigorosamente o Regimento Institucional e o Regulamento
do CEAPUC.

4.2.3Recepcionista
a) Respeitar mutuamente e recepcionar pacientes e seus acompanhantes, futuros
clientes, discentes, coordenadores de Estágios, do Serviço e do Curso de Psicologia,
supervisores de estágio e demais integrantes do setor técnico com atenção e
gentileza;
b) Prestar informações e orientar às comunidades interna e externa quanto às áreas,
aos horários

e ao fluxo de atendimento

do CEAPUC;

c) Agendar e comunicar o horário de atendimento aos pacientes e, quando houver
necessidade, também a seus acompanhantes;
d) Organizar o fluxo de atendimento do CEAPUCjuntamente com a equipe técnica ea
Coordenação do Serviço;
e) Manter lista de espera de pacientes atualizada;

f) Auxiliar o Coordenador(a)do Serviçona manutençãodo campo de estágio,com
solicitação de materiais de consumo e registro de danos e requerimento de
empréstimo e conserto de equipamentos;

g) Acondicionar e organizar materiais a serem utilizados em atividades acadêmicase
no atendimento;
h) Zelar pelos equipamentos e materiais utilizados nas dependências do CEAPUC;

i) Atender às normas de biossegurança, descarte, coleta, acondicionamento e
destinação de resíduos e correlatos;
çl.Í\
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1) Divulgar, junto ao corpo discente e supervisores, as condições de uso de
equipamentos e materiais e as normas e os procedimentos para biossegurança,
assim como alerta-los quanto a atos inseguros;
k) Comparecer às reuniões convocadas pela Coordenação do Curso de Psicologia
e/ou do Serviço Escola e por outras instâncias da instituição;

1) Cumprire fazer cumprir rigorosamente
o RegimentoInstitucionale o
Regulamento do CEAPUC.
4.2.4 Auxiliar

de serviços gerais

a) Manter recepção, salas e demais dependências do Serviço Escola higienizados e
organizados;

b) Descartar,coletar, acondicionare transportar internamente resíduos de forma
adequada;

c) Auxiliar os supervisores de estágio na organização das dependências do CEAPUC,
durante o horário de expediente;
d) Auxiliar o Coordenador do Serviço, com a solicitação de materiais de consumo aos

setorescompetentes,
o registrode eventuaisdanosao patrimónioe o
requerimento de conserto de unidades prediais, mobiliários e equipamentos;
e) Zelar pelos equipamentos e materiais utilizados nas dependências do CEAPUC;

f) Atender às normas de biossegurança, descarte, cometa,acondicionamento e
destinação de resíduos e correlatos;
g) Comparecer às reuniões convocadas pela Coordenação do Curso de Psicologia
e/ou do Serviço Escola e por outras instâncias da instituição;
h) Desempenhar suas atividades laborais com respeito e atenção;

i) Cumprire fazer cumprir rigorosamente
o RegimentoInstitucionale o
Regulamento do CEAPUC.
4.3 0RIENTAÇOES GERAISA KQuiPE

a) Realizar seu trabalho, de acordo com o previsto no Regulamento do Serviço Escola,
de maneira segura e cuidadosa, para salvaguardar vidas, prevenindo acidentes e a
contaminação;
b) Atuar com responsabilidade para evitam'acidentes e contaminação por descuido ou
imperícia, seguindo as orientações previstas no Regulamento do CEAPUCe as
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recomendações de super'üsores, dirimindo dúvidas antes da execuçãode tarefas e
voltando a atenção à tarefa em execução;

c) Manter os espaçoslimpos, organizados e livres de materiais fora de uso;
d) Providenciar a substituição de equipamentos com defeito;
e) Usar vestuário adequado ao trabalho;

f) Evitar uso de sandálias e chinelos no ambiente de atendimento;

g) Tomar conhecimento de instituições e telefones de emergência (empresa
conveniada com a instituição), fazendo o uso, quando necessário;

h) Manipular produtos químicos conforme instruções técnicas de fabricantes,
evitando mistura que iniba seus efeitos ou provoque reações indesejadas Cex:
hipoclorito de sódio - 4% em água - com diluentes produz um gás que inativa o
desinfetante, tornando-o inútil);
i) Nunca colocar objetos de qualquer espécime sobre os equipamentos frágeis, a fim
deevitar danos;

1) Comunicar ao Coordenador do Serüço, de imediato, quaisquer acidentes com
exposição efetiva, visando a tomada de medidas para a garantia da segurança;
k) Evitar a circulação de pessoasnão autorizadas pelo espaçode trabalho;
1) Praticar frequentemente descarte, organização, limpeza e higienização no Serviço
Escola;

m) Averiguar as condições de uso dos espaçosde trabalho, antes do início das
atividades, e providenciar a regularização da situação, sempre que necessário;
n) Nunca guardar e ingerir alimentos na área técnica;
o) Nunca fumar na área técnica.

5 DO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOESCOLA
q l nA TNIÇrpTTÂ
y''-n

As inscrições para acolhimento e, se pertinente, atendimento no CEAPUCdevem ser
realizadas presencialmente ou por telefone (71 3206-7826/7812), pelo próprio paciente
ou seu representante; ou por encaminhamento de instituições ou profissionais parceiros.

Ao chegar à unidade para o acolhimento, o paciente deve aguardar as orientações e
direcionamentos a serem orientados pela recepção.
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5.2 DO ACOLHIMENTO
Depois de inscrito, o paciente passa pelo processo de acolhimento, que consiste em
a) Identificação da sua demanda e da sua forma de chegada ao CEAPUC;

b) Definição de encaminhamento (interno ou externo) pertinente ao caso; e
c) Prestação de informações ao paciente e a seu acompanhante, se houver, sobre as
características de serviços vinculados à formação de psicólogos e as normas e os
procedimentos do CEAPUC.
5.3 DO ENCAMINHAMENTO EXTERNO

Casoo processo de acolhimento resulte em encaminhamento externo do paciente,
o estagiário deve:
a) Providenciar articulação e informações necessárias (endereço, telefone,
profissional de referência.«), bem como "Carta de Encaminhamento" que direcione
o sujeito à instituição

e/ou profissional

mais adequado para o atendimento

de sua

demanda, naquele momento; e
b) Finalizar e arquivar o prontuário do paciente.
5.4 DO ENCAMINHAMENTO INTERNO

Casoa equipe defina, durante o processode acolhimento, pelo atendimento do
paciente no CEAPUC,o estagiário responsável pelo caso deve:

a) Indicar a modalidade (atendimento individual ou em grupo) mais adequada;
b) Iniciar o atendimento apenasmediante autorização do supervisor de Estágiopara
a realização desta atividade
5.5 DAS FERIAS

O Centro de Atendimento Psicossocial da Universidade Católica do Salvador tem
recesso previsto para período análogo ao recesso acadêmico. Contudo, para entrar em
recesso, o estagiário deve apresentar, à Coordenação do Serviço, autorização escrita

emitida por seu supervisor, contendo o período de interrupção do atendimento, bem
como estar com toda a documentação obrigatória devidamente preenchida e protocollda

(quando houver necessidade),incluindo preenchimento de prontuários.
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A possibilidade de interrupção do atendimento de um(a) paciente, durante o
recesso,é previamente discutida com o professor supervisor. A definição de cada situação
deve ser comunicada pelo professor supervisor à Coordenação do CEAPUC,dentro de

prazo definido previamente
6 DAS DISPOSIÇÕESFINAIS
Outras Resoluções pertinentes ao Serviço Escola poderão ser criadas, desde que não

contrariem as disposições presentes neste documento.

Sempre que necessário,os casos omissos neste documento serão decididos pelo
Colegiado do Curso de Psicologia.

Avenida Professor Pinto de Aguçar, ng 2589, Pituaçu CEP41.710-000 - Salvador/BA

E-mail: eitoria@lu

