SATIE
Setor de Atenção
Intergral ao Estudante

O SATIE é um setor da PRAE que
acolhe aos estudantes e busca
intervir em situações que
influenciam na sua permanência,
no seu desempenho acadêmico e
na sua qualidade de vida.

A Pró-Reitoria de Assuntos estudantis (PRAE) é responsável pela
Política de Assistência Estudantil da UFSM e busca manter a
permanência dos estudantes na Instituição.
Desenvolve sua política por meio de programas e de projetos de
assistência estudantil, entre os quais elencamos: moradia,
alimentação, transporte, bolsas, atenção psicossocial, serviço
odontológico, esporte e cultura.

Fique atento aos nossos serviços:

Plantão
Psicossocial
Trata-se de um acolhimento realizado por equipe de referência
interdisciplinar, oferecido a todos os estudantes que buscam o
serviço, baseado em parâmetros humanitários, de solidariedade e
cidadania, com foco em situações individuais de crise e/ou
vulnerabilidade social.
Tem como objetivo promover o fortalecimento e autonomia dos
estudantes da UFSM, frente às demandas de seu cotidiano,
apoiando-os dentro de suas necessidades. Não se configura como
um atendimento psicológico, nem psicoterápico clínico, mas sim em
uma abordagem emergencial e focal interdisciplinar que busca
auxiliar na resolução
de conflitos psicossociais, interpessoais, acadêmicos e institucionais,
os quais nem sempre necessitam de acompanhamento prolongado.
Equipe de referência:
Paulo Roberto Martins – Assistente Social
Álysson Oliveira Pacheco – Psicólogo
Eduardo Ilha Bagolin – Psicólogo

Quem encaminhar?
Alunos(as) da UFSM em sofrimento psíquico ou situação de
vulnerabilidade psicossocial, que receberão acompanhamento
de suporte breve, as devidas orientações e encaminhamentos
a rede de saúde quando os mesmos se fizerem necessários .

Entre as demandas mais comuns encontram-se:
Conflitos psicológicos; (tristeza, impulsividade, imaturidade,
ideação suicida, luto, desorganização psíquica, crises emocionais,
entre outros)
Conflitos familiares;
Dificuldades interpessoais; (Conflitos na rotina, adaptação à
universidade e a relacionamentos)
Problemas acadêmicos;
Problemas de saúde que necessitem apoio e orientação;
Situações de vulnerabilidade social e econômica.
Qualquer membro da comunidade acadêmica pode encaminhar os alunos.

Oficinas
Promovem um espaço de vivência de expressões artísticas,
culturais e esportivas para a comunidade universitária. Dentre as
oficinas encontram-se: ações de dança, produção artística,
plataforma cultural, autocuidado, atividades físicas/ esportivas e
jogos.
A oferta pode variar de semestre para semestre e de acordo com
o interesse dos participantes. Atualmente contamos com as
seguintes oficinas:
Dança de Salão; Meditação; Xadrez; Autocuidado; Meditação;
Pilates; MACUC – Mostra de Arte e Cultura no Campus; Contos e
Fuxicos e Grupo de Vivências LGBTQIA.
Equipe de referência:
Rosangela da Silva Corrêa - Recreacionista
Local e horário:
SATIE - Prédio da União Universitária (acima do Restaurante Universitário)
O serviço funciona das 8 às 20 horas, sem fechar ao meio-dia.

projeto

Nenhum a menos
Atua em situações de vulnerabilidade que impliquem no
descumprimento das contrapartidas presentes na Resolução
035/2015, auxiliando na permanência no Programa BSE por meio
do acolhimento e acompanhamento psicossocial dos estudantes.
Equipe de referência:
Andréia Maria Zanoello – Assistente Social
Juliana Barreto da Silva – Assistente Social
Caroline Matos Romio - Psicóloga
Luciane Leoratto Pozobon - Psicólogo

Atenção
Odontológica
Proporciona aos estudantes com benefício socioeconômico
atenção à saúde bucal por meio de atendimentos
individualizados, sob agendamento, após exame de triagem no
SATIE. Além de prevenção, são realizados restaurações, raspagens
e tratamentos de canal.
Em caso de dor, atende todo estudante da UFSM que apresentar
situações de urgência odontológica, e encaminha tratamentos
necessários para a rede.
Nossos contatos:
PRAE
fone: (55) 3220 8311
www.ufsm.br/prae
@prae.ufsm

SATIE
fone: (55) 3220 9535
satieprae@gmail.com
@satie.prae

