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INTRODUÇÃO 
 
Desde sua criação, O Setor de Atenção ao Estudante oferece atendimento psicológico, 
oportunizando o contato com um profissional especializado, que atenda as situações 
de conflitos que refletem no desempenho acadêmico ou em aspectos emocionais, 
relacionais, sócio cultural ou orgânico da vida do aluno. Em alguns casos observou-se 
ser necessário ir além do atendimento individual, e pensando nisso, surgiu o 
Atendimento de Família, em parceria com os Estagiários do Curso de Psicologia. O 
objetivo do mesmo é permitir ao acadêmico e sua família refletir sobre as vivências 
familiares e o impacto que estas tem na vida cotidiana, visando um ambiente familiar 
mais propicio e apoiador para a melhora do acadêmico e sua permanência na 
Instituição. O projeto se justifica, pois em alguns casos a melhora do aluno está 
vinculada diretamente a família, sendo de suma importância aproximar os familiares 
da Instituição e proporcionar a eles um espaço de escuta e mudanças,  
 
 
DESENVOLVIMENTO: 
 
A família é o primeiro grupo social no qual o sujeito está inserido. É na mesma que o 
processo de socialização do indíviduo tem início, e a partir desta perspectiva,o seio 
familiar é de extrema importância para o desenvolvimento do ser humano. Na 
Universidade, torna-se perceptível que alguns comportamentos do aluno, 
manifestados nas imediações acadêmicas, seja em sala de aula, com colegas e 
professores ou nas demais dependências do Campus, podem estar relacionados à 
questões familiares. De acordo com Arruda, Sei e Souza (2008) a família é responsável 
pelo acolhimento, sustentação e desenvolvimento do sujeito, e nela podem surgir 



 

sintomas e desajustes. O sintoma pode ser considerado como uma mensagem, uma 
forma de comunicação ao conjunto do sistema familiar, que toma seu sentido na 
leitura das interações familiares. Fora do seio familiar esse comportamento pode ser 
considerado, aos olhos externos como sem sentido, porém ao ser olhado como um 
todo, a família pode demonstrar ou elucidar melhor o seu funcionamento e o porquê 
desse sintoma, permitindo a uma equipe composta de profissionais capacitados, 
ajuda-los na busca de soluções para os conflitos vigentes, bem como proporcionar um 
momento de reflexão para que a família consiga perceber outras soluções possíveis 
para eventuais conflitos. 
Deste modo, através dos Atendimentos de Família realizados na Universidade de Passo 
Fundo, é possível observar um avanço nos casos atendimentos e a importância de 
atrelar os familiares dos discentes à Instituição de Ensino na qual os mesmos se 
encontram. Para tanto, a metodologia utilizada nesse processo consiste em avaliar a 
necessidade de atendimento da família através dos atendimentos realizados com o 
acadêmico e ver as reais demandas. Caso seja confirmada essa demanda familiar, será 
proposto ao aluno o atendimento de família, e posteriormente, será realizada uma 
reunião com todos os seus membros envolvidos, que em comum acordo, assinam o 
termo de Consentimento de Atendimento. Esses atendimentos são feitos 
quinzenalmente por Psicólogos e estagiários do curso de Psicologia da Universidade, 
com data e hora marcada, e composta por duas equipes: Terapeuta e Co-terapeuta 
(psicólogo e estagiário de psicologia), e uma equipe reflexiva (psicólogos e demais 
estagiários). A equipe disponibiliza um horário na semana, turno da noite, para 
atender a família, sendo que a mesma será atendida quinzenalmente, fazendo 
alternância com outra família. Finalizado esse primeiro momento, as demais famílias 
que necessitarem do atendimento, permanecem em uma lista de espera. 
 
 
 
CONSIDERAÇÕE S FINAIS: 
Ao pensar numa Universidade comunitária, aproximar a família da mesma é uma parte 
importante do processo de ser e pertencer a comunidade. O Projeto Atendimento de 
Família propicia aos acadêmicos atendidos compreender um pouco melhor a própria 
dinâmica familiar, e permite aos membros familiares conhecerem um pouco mais 
sobre o que é estar numa Universidade. Ainda, os atendimentos apontam a 
importância do apoio familiar para que os discentes permaneçam na Instituição e 
consigam concluir o curso.  
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