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RESUMO

A infância tem um papel significativo na constituição da personalidade de uma pessoa, ainda que não vá determiná-la, uma vez que novas configurações ao longo da vida darão

contornos diferentes a essa personalidade. Este projeto de extensão tem como objetivo oferecer psicoterapia a crianças com idade entre 4 a 12 anos no Núcleo de Ensino e

Aplicação em Psicologia da UEMG e se justifica diante da insuficiência da oferta dessa modalidade de atendimento pelos serviços públicos de Ituiutaba/MG. Os atendimentos

vinculados a este projeto tiveram início em abril de 2016 e se estenderão até dezembro deste mesmo ano, são realizados de modo individual e com frequência semanal. Para

prestação da assistência, o projeto conta com uma equipe formada por três estagiárias de Psicologia sob supervisão de uma psicóloga/docente da universidade. Com intuito de

facilitar a expressão emocional, são usados recursos lúdicos que possibilitam ao estagiário trabalhar aspectos psicológicos da criança através do brincar. Até o momento, foram

realizadas 84 horas de atendimento, tendo sido atendidas 9 crianças. Notam-se demandas ligadas à dificuldade de expressão emocional; dificuldade de atenção; impulsividade;

necessidade de controle, entre outras. Diante das avaliações realizadas são planejadas intervenções específicas para cada caso com intuito de reduzir sintomas e possibilitar

desenvolvimento saudável. Além disso, são realizadas sessões mensais de acompanhamento aos responsáveis por essas crianças com intuito de orientá-los quanto às

demandas apresentadas e modos adequados de lidar com as mesmas. O projeto tem possibilitado ampliação da rede de suporte psicológico e redução de sofrimento psíquico da

clientela atendida, além de treinamento prático aos discentes, instrumentalizando-os para atividades de avaliação e intervenção na psicoterapia infantil. Trata-se de um projeto

que busca integrar a prática de ensino, pesquisa e extensão.
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