
 
 

ACOLHER - Serviço de Acolhimento Psicológico aos estudantes de 

graduação da UFSJ 

 

"O Serviço de Psicologia da Pró-Reitoria de 

Assuntos Estudantis, interagindo com 

múltiplos atores, desempenha diferentes 

atribuições de modo a auxiliar os discentes 

na sua trajetória dentro da Universidade, 

sendo uma delas o acolhimento psicológico 

individual. Essa acolhida tem como propósito 

oferecer um espaço de escuta psicológica, de caráter pontual, não se 

apresentando como acompanhamento psicoterápico. Sendo assim, seu 

objetivo é acolher o aluno, em uma determinada situação, auxiliando-o a ter 

uma visão mais clara de si mesmo e de sua perspectiva ante a experiência 

vivida que gerou o pedido de ajuda." 

 

Devido à demanda, os agendamentos podem demorar até 15 dias.  

Para solicitar o agendamento, o estudante deve preencher o formulário próprio 

CLICANDO AQUI  

 

Informações importantes: 

* O agendamento é realizado de acordo com a ordem de chegada das 

solicitações;  

** O aluno que agendar o acolhimento deverá comparecer no horário e dia 

marcado, sendo a tolerância de atraso de 10 minutos.  

No caso de acontecimento de algum imprevisto, o aluno deve informar 

(via e-mail) o não comparecimento até 24 horas antes do atendimento.  

OBSERVAÇÕES:  

1) No atendimento, o caso será avaliado, podendo o estudante ser 

encaminhado para as atividades desenvolvidas pela PROAE, por outros 

setores da universidade ou por outros parceiros; ou ainda, poderá ser sugerido 

acompanhamento com outros profissionais.  

2) Em caso de urgências, o Serviço de Saúde Mental do Município de São 

João Del-Rei, Ouro Branco, Divinópolis ou Sete Lagoas deverá ser contactado:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0NNatYKmf3mTqA2-ZtezcJQ_I1kq3rXgyTBbecDEEbS26dQ/viewform


 
São João Del-Rei  

UPA (Pronto socorro)  

Rua Mal..Ciro Espírito Santo Cardoso, 173 - Caieiras – São João Del Rei - MG 

 Telefone: (32) 3373-4111  

 

CAPS (Centro de Atenção Psicossocial)  

Rua São João, 37 - Tejuco- São João Del Rei- MG 

Telefone: (32) 3372-5486 

 

Ouro Branco  

CAPS - Rua Antônio Guardiano Salgueiro, 11 – Centro – Ouro Branco – MG 

Telefone: (031) 3938-1147 

 

Hospital Raymundo Campos (Policínica) - (031) 3831-1132  

Unidade de Pronto Atendimento (031) 3831-1131 

Divinópolis  

CAPS AD - Av. Governador Magalhães Pinto, 1215, Niterói - Divinópolis - MG 

Telefones: (037) 32296054 – (037) 3229-6060 

 

CAPS III (SERSAM) - Rua Ottoni Olímpio Oliveira, 201- Manoel Valinhas -

Divinópolis MG 

Telefones:(037) 3229-6050/ 6051/ 6052 

 

UPA - 3221-3707 

 

Sete Lagoas  

CAPS Adulto (Centro de Atenção Psicossocial)  

Endereço: Rua Amazonas, 434, Boa Vista - Sete Lagoas - MG 

Telefone: (31) 3773-3244 

 

UPA Doutor Juvenal Paiva 

Endereço: Avenida Claudionor Castro, 1700, São Sebastião - Sete Lagoas MG 

Telefone: (31) 3774-8140 

 

 

A Universidade Federal de São João Del-Rei, por ser uma instituição de 

ensino, não possui condições de atender casos de urgências/emergências 

psicológicas ou psiquiátricas.  

Agradecemos a compreensão! 


