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Resumo: A proposta de extensão refere-se à atuação de uma aluna da Graduação do
curso de Psicologia da Universidade Federal de Uberlândia, na avaliação e
intervenção psicoterapêutica junto a crianças, suas famílias e escolas, que aguardam
atendimento na fila de espera do Centro de Psicologia (CENPS/UFU). O presente
projeto tem por objetivo oferecer sessões de acolhimento a tais crianças e sessões de
psicoterapia a um caso que já é atendido pela respectiva aluna. As sessões de
acolhimento avaliarão a demanda de atendimento, o que envolverá fazer sessões com
os pais, a fim de buscar compreender a dinâmica familiar, bem como escutar os
profissionais do ambiente escolar da criança, a fim de acessar como a mesma interage
socialmente. As sessões de acolhimento, além de avaliar a demanda de atendimento,
também buscarão realizar intervenções junto a essas famílias e escolas, buscando
ampliar o olhar sobre a infância e os sintomas psicológicos. Essa proposta tem como
justificativa promover uma visão ampliada sobre o desenvolvimento infantil não
somente na graduanda, como também nas famílias e escolas, entendendo o
desenvolvimento psíquico profundamente conectado com o desenvolvimento motor,
da linguagem, aprendizagem, autonomia nos hábitos diários, rotina e dinâmica
familiar, dentre outros. Após os atendimentos, serão realizados os devidos
encaminhamentos dos casos. O projeto de intervenção será desenvolvido
semanalmente e terá 4 horas de atendimento, 2 horas de supervisão individual, 2 horas
para leitura, 2 horas de preparação de material para a sessão e preenchimento de
prontuários. Ao final, a extensionista escreverá um relatório final em formato de
artigo como uma produção integrativa entre as leituras e práticas envolvidas na ação
de extensão.
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