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Resumo 

O Atendimento Psicológico Enactus é uma iniciativa que vem consolidar relações em 

contexto de atendimento psicossocial aos membros do Time Enactus UFPA, oferecendo 

espaço de acolhimento para as demandas quanto as questões de vulnerabilidades bio e 

psicoemocionais, permitindo que os mesmos possam, entre si, encontrar recursos, para 

combater suas dores e angústias, ressignificando suas vivências e novas formas de 

enfretamento e superação. Os encontros grupais, podem se estender ao atendimento individual 

além da possibilidade de inserção em atividades sociais de parceiros. O projeto conta com 

parceria da Clínica do Curso de Psicologia da Universidade Federal do Pará e contemplam os 

Objetivos de Desenvolvimentos Sustentável 3 e 10 potencializando os resultados da Agenda 

2030 da ONU. 
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Abstract 

The Enactus Psychological Service is an initiative that consolidates relations in the context of 

psychosocial care to members of the team Enactus UFPA, offering host space for the demands 

regarding issues of bio vulnerabilities and Psychoemotional, allowing the same can, among 

themselves, find resources, to combat their pain and anguish, redefines your experiences and 

new ways to counter and overcome. The group meetings, may extend to the individual service 

besides the possibility of insertion into social activities of partners. The project is a 

partnership of clinical psychology course at the Federal University of Pará and include 

Sustainable Development objectives 3 and 10 leveraging the results of Agenda UN 2030.   
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INTRODUÇÃO 

 

Esta produção científica acadêmica tem por objetivo realizar um estudo quanto à 

relevância do acompanhamento terapêutico para o desenvolvimento individual e do time 

como um todo diante dos reflexos psicossociais aos membros do Time Enactus UFPa e dos 

seus desafios diários nos mais diversos ambientes na qual está inserido, seja familiar, 

profissional, acadêmico, social e nos projetos ou áreas da Enactus. 

A Enactus UFPA é uma organização civil sem fins lucrativos cuja missão é 

desenvolver líderes que, por meio de ações empreendedoras, sejam capazes de empoderar 

pessoas para transformar comunidades, melhorando a qualidade de vida e o bem-estar social. 

Fomentar o empreendedorismo para o desenvolvimento de comunidades de vulnerabilidade 

social é o principal objetivo do Time Enactus, organização sem fins lucrativos dedicada a 

inspirar universitários a melhorar o mundo através da ação empreendedora. Presente em 36 

países, entre eles o Brasil, a Enactus é uma rede em que se associam estudantes, líderes 

executivos e acadêmicos, a fim de criar projetos de desenvolvimento comunitário que 

colocam a capacidade e talento das pessoas em foco. 

A atitude dos universitários, em meio aos diversos processos que precisam vivenciar 

para tornar a ação empreendedora possível, acaba por transformá-los em líderes. Ao mesmo 

tempo, as comunidades, alvo principal da organização, são atingidas com as atividades de 

empreendedorismo social. Desde a sua fundação no Brasil, há 15 anos, a Enactus, com seus 

mais de 100 times, já impactou diretamente mais de 10,5 mil pessoas. 

No Pará, o Enactus está presente em diversas instituições, como na Universidade 

Estadual do Pará (UEPA). Apesar do destaque de atuação, o Time Enactus UDPA é um dos 

mais recentes do Estado do Pará. Oficializado em 2014, ele reúne cerca de 80 estudantes de 

graduação e pós-graduação de diversos cursos da instituição.  

Atualmente cinco projetos estão em execuções pelo time. 

Entretanto, Gente e Gestão, que é o departamento responsável por integrar o time, com 

qualidade e excelência, afim de fomentar o desenvolvimento e comunicação, salutar para a 

formação de líderes com responsabilidades social e permeado pelas diretrizes da 

comunicação, integração e desenvolvimento dos membros evidenciaram a partir da 
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constatação no dia-a-dia e relatos informais em reuniões entre os mesmos que a 

vulnerabilidade se faz presente junto aos membros do Time Enactus UFPa!  

Assim o projeto Atendimento Psicológico se caracteriza como um importante 

dispositivo de resposta frente às demandas psicológicas e sociais contemporâneas, em torno 

das crises constatadas por traços psicossociais variados como: ansiedade, nervosismo, medo, 

isolamento social, baixo desempenho acadêmico (notas baixas e/ou reprovações), desgaste 

físico e mental, entre outros fatores que se configuram, atualmente. 

É neste cenário que urge a importância de lugares que visem promover um local de 

orientação, acolhimento e sonoridade, isto é, um ambiente de troca, identificação entre seus 

membros, de ajuda mútua, onde possam encontrar apoio e fortalecer-se enquanto sujeitos. 

Considerando esta mobilidade de atendimento, bem como as derivações surgidas ao 

longo desses anos, observou-se a necessidade de configurar um projeto que sustentasse uma 

escuta terapêutica individual e grupal aos membros do Time Enactus UFPA. 

A importância do tema surge em decorrência do panorama mercadológico que se 

forma seja no âmbito mundial, nacional, regional e local, que no caso para o presente estudo 

será dado ênfase jovens discentes da UFPa, homens e mulheres, na faixa etária de 18 a 29 

anos que são participantes do desenvolvimento e execução de projetos de empreendedorismo 

social na região amazônica, cujo o excesso de responsabilidades impactam em suas vidas 

positiva e negativamente. 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GERAL 

 

Enfatizar a relevância do acompanhamento terapêutico psicossocial aos membros da 

Enactus, em especial, o Time Enactus UFPa através de um espaço de reflexão para pensar nas 

experiências e possibilidades para um melhor desenvolvimento individual e do time como um 

todo, com a perspectiva de encaminhamentos para psicoterapia individual, e por fim, inserção 

em outros projetos socioeducativos. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

QUALITATIVO 

 

 Demonstrar o cenário “desafiador” de cada projeto e o papel dos membros e do Time 

Enactus UFPa; 

 Avaliar o status nacional e internacional da Enactus UFPa e suas repercussões junto 

aos membros e ao Time a partir de suas conquistas em competições e editais; 

 Identificar as necessidades (características, conhecimentos e habilidades) que os 

projetos do Time Enactus exigem; 

 Conhecer o perfil do membro do Time Enactus UFPa; 

 Analisar o comportamento como hábitos, rotinas e tarefas do membro do Time 

Enactus UFPa; 

 Fazer um diagnóstico quanto ao interesse dos membros e do time Enactus como um 

todo pelo projeto do atendimento psicológico em grupo e individual 

 Identificar os tipos de atendimento terapêutico individual e/ou em grupo ao Time 

Enactus UFPa que melhor se adequa. 

 Acolhimento dos membros do Time Enactus UFPa com demandas psicossociais. 

 

 

QUANTITATIVO 

 

 Realizar encontros semanais de grupo terapêutico para o Time Enactus UFPa com 

temáticas diversas. 

 Encaminhamento para psicoterapia individual, de acordo com a necessidade. 

 Encaminhamento para inserção em outros projetos socioeducativos de parceiros. 

 

METODOLOGIA 

 

 Para realização deste estudo, o método utilizado, inicialmente, na pesquisa foi a 

identificação de relatos dos membros do Time Enactus junto ao departamento de Gente e 
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Gestão. Na qual, por conseguinte, realizou uma reunião junto com os demais líderes de áreas 

e projetos para discutir sobre o quadro apresentado. 

A seguir, foi elaborado e aplicado um formulário eletrônico submetido em meados de 

janeiro de 2019 obtendo, após três dias de disponibilidade, 28 respostas. Demonstrando o 

seguinte resultado: 90% demonstrou interesse em participar do atendimento psicológico, 8% 

talvez e 2% não tem interesse. 45% se sentiria à vontade tanto com atendimento individual 

quanto em grupo, sendo 70% a maioria possui disponibilidade pela manhã e 30% pela tarde e, 

por fim, 65% não possui condições de pagar um serviço particular similar. 

Os levantamentos relacionados aos atendimentos foram realizados somente com os 76 

membros ativos na qual adotou como relevância o seu interesse, disponibilidade de tempo 

considerando seu horário de curso na universidade e as condições financeiras. 

 A partir dos dados obtidos e quantitativo de participantes, será disponibilizado 

atendimento há 04 grupos, sendo 02 pelo turno da manhã e 02 pelo turno da tarde, com limite 

de 10 membros a cada grupo além da possibilidade do atendimento individual, caso seja 

necessário. Convencionou-se nos atendimentos que os usuários terão direito ao acolhimento e 

participação nos grupos semanalmente. 

Este projeto sustenta-se em ações e eventos que trabalhem a Saúde, Bem-estar, 

Cidadania e Direitos Humanos cumprindo o seu papel como gerador de transformação social 

contemplando o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) assim, alinha-se ao 

Objetivo 03: Saúde e Bem-Estar “Assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para 

todas e todos, em todas as idades”. Além de contemplar o ODS 3, o projeto está relacionado à 

ODS 10: Redução das Desigualdades "Reduzir a desigualdade dentro dos países e entre eles”, 

potencializando os resultados da Agenda 2030 da ONU. 

Criada em 2015, a partir dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), a 

Agenda 2030 é composta por 17 ODS que agrupam 169 metas, com prazo de15 anos para 

alcance de resultados. A Agenda tem o intuito de "acabar com a pobreza, promover a 

prosperidade e o bem-estar para todos, proteger o meio ambiente e enfrentar as mudanças 

climáticas". 
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DISCUSSÃO E RESULTADOS 

  

O atendimento grupal é de extrema importância no cenário atual, sendo uma forma de 

intervenção e cuidado com o sofrimento psíquico. O grupo proporciona condições de 

prevenção e promoção da saúde, problematiza relações desiguais de poder construídas 

histórica e culturalmente e ajuda na sensibilização dos participantes quanto as suas vivências 

emocionais, possibilitando que os participantes expressem seus sentimentos e angústias, bem 

como ampliando seu olhar, percepção e criação de novas possibilidades frente ao problema 

vivenciado.  

O grupo de encontro tem como característica fundamental a proposta de que o 

facilitador não tem programação a princípio para o grupo, importando então, que as pessoas e 

suas realidades existenciais presentes no grupo se encontrem, proporcionando criação de 

recursos de enfrentamento, que surgirão através das relações ali estabelecidas, bem como de 

suas perspectivas pessoais e coletivas. Seus resultados podem postergar na (o): 

 

 Realização de eventos como oficinas, workshops, seminários, palestras, entre outros. 

 

 Empoderamento sobre a temática, através de participação em eventos como oficinas, 

workshops, seminários, palestras, entre outros. 

 

 Doação de materiais do projeto a parceiros e terceiros. 

 

 Contribuição para a coleta, organização e divulgação de informações através de 

produções de conhecimentos científicos e acadêmicas. 

 

 Promoção e replicação do projeto nos demais times tornando-o um potencial programa 

de qualidade de vida dos membros da Enactus Brasil. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do exposto, pode-se afirmar que há uma expectativa positiva tanto por parte 

dos membros quanto do Time Enactus UFPa com os benefícios advindos da execução dos 

procedimentos de intervenção. A análise dos dados resultantes contribuirá para a eficácia de 

ajuda psicológica frente a situações de crise, agindo na prevenção de possíveis riscos 

relacionados aos aspectos psicoemocionais que poderão ter repercussões biopsicossociais que 

perpassam no dia-a-dia os respectivos membros além da melhoria das relações sociais por 
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meio da constituição de fatores de proteção que se espera advir da participação em um grupo 

vivencial. Trata-se de aliar efeitos remediativos dos problemas formalizados ao início do 

processo a efeitos preventivos. 
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