
 Articula ensino, pesquisa e extensão por meio de projetos e serviços 
psicológicos prestados à comunidade, entre eles:

● Clínica-Escola
 A Clínica-Escola oferece atendimento psicológico presencial e gratuito para 
população de Florianópolis, incluindo crianças, adolescentes e adultos. 
Os atendimentos são realizados individualmente por acadêmicas(os) dos últimos 
anos do Curso de Psicologia, supervisionadas(os) por professoras(es) 
psicólogas(es). 
Formas de acesso: inscrição presencial na recepção do Pró-Comunidade, pelo 
telefone, WhatsApp ou e-mail. As vagas são limitadas e com abertura de novas 
ofertas nos meses de fevereiro e julho.
Critério: população hipossuficiente
Horário de Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 19h
Contatos: Telefone (48) 3239-2644, WhatsApp (48) 99124-2124, E-mail
cepsi@faculdadecesusc.edu.br

● Projeto de Extensão MARÉ - Mulheres em Acolhimento, Reflexão e Escuta
 O Projeto MARÉ coordena Grupos Comunitários com mulheres em situação 
de violência com o objetivo de escutar, acolher, fortalecer a rede de apoio entre
mulheres, e contribuir com a luta pela garantia de direitos. Podem participar dos
encontros mulheres maiores de 18 anos que se encontraram, no passado ou 
presente, em situação de violência.
Formas de acesso: inscrição presencial na recepção do Pró-Comunidade ou pelo
telefone, e-mail ou Instagram do MARÉ. Após a inscrição é agendado um 
acolhimento individual inicial.
Critério: Mulheres maiores de 18 anos
Horário de Funcionamento: O grupo é gratuito e acontece de forma presencial,
semanalmente às terças-feiras das 15h às 17h. Os encontros são mediados por
estudantes de psicologia supervisionadas por professora psicóloga.
Contatos: Telefone (48)3239 2644, E-mail projeto.mare@faculdadecesusc.edu.br,
Instagram: projetomare_cesusc
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 ● Projeto de Extensão Arte, Cultura e Cidadania
O projeto oferece Oficinas Terapêuticas com usuárias(os) da rede de Saúde 
Mental. O objetivo dos encontros é promover a inclusão social por meio das 
oficinas terapêuticas voltadas para a criação artística, incentivar a formação de 
redes de apoio informais com grupos de ajuda mútua entre as(os) participantes e a 
ampliação da sua autonomia. O público-alvo são os(as) usuárias(os) da rede de 
Saúde Mental de Florianópolis em parceria com a Associação Alegremente e o 
CAPS II – Ponta do Coral.
Critério: usuárias(os) da rede de Saúde Mental de Florianópolis 
Os encontros são mediados por estudantes de psicologia supervisionadas(os) por
professor psicólogo.
Contatos: Telefone (48) 3239-2644, WhatsApp (48) 99124-2124
Instagram: projetomare_cesusc
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