
A universidade é uma instituição presente na sociedade e inserida em um contexto 
social  determinado, portanto sujeita às transformações.  Ao ingressar no ensino superior,  o 
jovem depara-se com esta estrutura diferenciada, que exige uma autonomia do sujeito, e isto, 
muitas  vezes,  pode  desencadear  dificuldades  tanto  pedagógicas  quanto  psicológicas  no 
estudante, configurando-se como um período de mudança. 

Diante disso, a Universidade Federal de Santa Maria dispõe do Núcleo de Apoio ao 
Estudante  -  Anima,  que se configura  como um espaço multiprofissional,  disponibilizando 
atendimento psicológico e psicopedagógico gratuitamente a todos os estudantes da UFSM. O 
presente trabalho apresenta dados dos alunos que procuraram o serviço no ano de 2009. Vale 
ressaltar que a procura pelo atendimento ocorre de forma espontânea, por encaminhamentos 
de  professores,  de  coordenações  de  curso  e/ou  do  Hospital  Universitário  de  Santa  Maria 
(HUSM).  Somente  no  ano  de  2009,  houve  a  procura  de  66  alunos  para  atendimento 
psicológico e 10 alunos para atendimento psicopedagógico, sendo estes alunos matriculados 
em diferentes centros de ensino da instituição. Desse grupo, 39 alunos estão entre o 1º e 4º 
semestre do curso, enquanto os demais estão entre o 5º e 10º semestre. Deste total, 16 alunos 
são moradores da cidade de Santa Maria e os demais são provenientes de outras cidades. Cabe 
ressaltar que a equipe responsável pelos atendimentos é composta por três psicólogos.

Assim, a partir deste levantamento percebe-se a abrangência deste serviço dentro do 
contexto  universitário.  A partir  disso,  pode  se  entender  a  assistência  estudantil  vinculada 
também ao atendimento  psicossocial  e  pedagógico,  sendo importante  a  implementação de 
políticas públicas de prevenção e intervenção. Desta forma, a Universidade Federal de Santa 
Maria com os serviços oferecidos, como o Anima, vêm buscando meios e auxiliando seus 
estudantes,  possibilitando  assim um melhor  aproveitamento  do  estudo e  uma melhora  na 
qualidade de vida de seus alunos preocupando-se com a sua formação tanto pessoal quanto 
profissional.


