
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA DE SERVIÇO EM PSICOLOGIA CLÍNICA 

 

 A saúde mental vem, ao longo dos anos, se tornando uma constante preocupação no 

mundo. Reconhecendo a importância da saúde mental, na vida das pessoas, a Organização 

Mundial de Saúde (OMS),  conceitua saúde como  "um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social e não somente ausência de afecções e enfermidades". 

 E ainda, pontuando a questão da saúde mental, Organização Mundial da Saúde 

(OMS), ao falar sobre um de seus agravantes, afirma que o estresse é uma epidemia global, 

em que o homem contemporâneo vivencia enormes exigências de atualização e é chamado 

constantemente a lidar com novas informações. Estas exigências se fazem presentes, em 

especial para os trabalhadores, que estão sujeitos à diversas condições que podem gerar 

sofrimento, tensão emocional, insatisfação, irritação, insônia, envelhecimento prematuro, 

aumento do adoecimento e morte por doenças cardiovasculares e outras doenças crônico-

degenerativas como as osteomusculares dentre outras. 

 Partindo desse pressuposto e reconhecendo a importância dos sindicatos estarem 

atentos à saúde mental de seus filiados busca-se com esta proposta abrir mais uma 

possibilidade para a saúde mental. Quando as possibilidade se ampliam, a tendência é que se 

atinjam um número maior de pessoas que realmente necessitam. As pessoas que buscam por 

ajuda, que assumem o auto cuidado, dão o primeiro passo para que possa vivenciar de forma 

mais plena as questões da vida, possibilitando um olhar diferenciado da situação em que se 

encontra. 

 Buscando suprir necessidades como esta dentre muitas outras, que demanda o 

trabalho do psicólogo, propõe-se por meio deste projeto o serviço ofertado pela psicologia 

por um preço mais acessível. 

 

 

 

Kátia Cristina de Paula 

Psicóloga CRP 09/011543 

Consultório/Encontro Clínica de Psicologia  

10ª Avenida nº 100 - Setor Leste Vila Nova/ Goiânia - GO    

Fone: (62) 994216759 

  E-mail: kcrispaula@gmail.com 

Horário de atendimento: Segunda-feira de 8h às 12h 

 

 



RESUMO DO CURRÍCULO 

Profissional graduada em Psicologia pela Universidade Federal de São João del-Rei/UFSJ-

MG. Possui experiência em: Atendimento clínico individual, na abordagem da psicologia 

analítica; Atuação em dependência química, na abordagem cognitiva comportamental e 

intervenções grupais; Atuação na área Organizacional/trabalho com participação na gestão 

da empresa Perfil Consultoria Jr. Além de possuir curso  de Extensão SUPERA - “Sistema 

para detecção do Uso abusivo e dependência de substâncias Psicoativas: Encaminhamento, 

intervenção breve, Reinserção social e Acompanhamento promovido pela UNIFESP; Curso 

de capacitação em aconselhamento familiar em dependência química pelo instituto 

Independa; e o Curso de psicologia clínica do Instituto Olhos da Alma Sã, coordenado por 

Jorge  Antonio Monteiro de Lima.  

Área de atuação:  psicóloga clínica na abordagem analítica.  

 

OBJETIVOS  

 Possibilitar o bem-estar psicológico a partir de mais uma opção de atendimento a 

partir da abordagem analítica. 

 Oferecer psicoterapia, aconselhamento e orientação para solução de conflitos. 

 Propiciar aos filiados mais um atendimento voltado para aconselhamento familiar em 

dependência química. 

 Oferecer um serviço de qualidade por um preço acessível aumentando a 

possibilidade de se alcançar saúde mental de forma mais produtiva e satisfatória.  

 

ALGUNS MODELO DE SERVIÇOS E OPERACIONALIZAÇÕES 

 

 Planejamento Pessoal: Atendimento individual em Planejamento Pessoal de Vida, 

que inclui carreira e demais aspectos da vida pessoal.  

 Acompanhamento Psicoterapêutico - Corresponde a um encontro com uma pessoa 

que, não apresentando necessariamente uma patologia ou um sofrimento, procura 

resolver um problema específico com ajuda do psicólogo, na medida em que sente 

que não o pode fazer sozinho. É um processo privilegiado de crescimento humano, 

pois aqui aprende a reservar um tempo e um espaço para ouvir os seus próprios 

pensamentos, para prestar atenção aos seus sentimentos, ao seu ambiente. Revê a sua 

visão de mundo, as suas crenças, aprendendo, desta forma, a relacionar-se consigo 

próprio, com os outros e com a vida, procurando bem estar. 



 Psicoterapia individual: Tem por finalidade de tratar questões pessoais tais como 

dificuldades emocionais (Crise no casamento, dificuldades em tomar decisões, 

traumas emocionais, dificuldades em lidar com pessoas, choro fácil, etc.), 

comportamentais (Medo de falar em publico, explosões de raiva, timidez, fobias, 

compulsão por comida, bebida ou drogas, etc.), cognitivas (Pensamentos depressivos 

ou de morte, sensação de estar sendo perseguido, ansiedade, etc.). A psicoterapia 

individual se assemelha muito ao acompanhamento psicoterapêutico, contudo não se 

limita apenas a uma questão previamente definida.  

 Aconselhamento e Orientação: Auxílio psicológico diante da necessidade da 

pessoa, para que ela possa rever repensar e refletir sobre seus problemas. 

  Mediação de Conflitos Corporativos e Familiares: O processo de mediação tem 

como objetivo facilitar a resolução de um conflito. As partes envolvidas são 

convidadas a refletir e, por consenso, propõem uma solução para o(s) 

problema(s).Orientação para Famílias que convivem com Dependentes Químicos.  

 Orientação Vocacional:  busca  tanto facilitar o momento de escolha profissional 

além de considerar a mudança de profissão. De forma a auxiliar na compreensão da 

situação na qual se encontra, levando em consideração seus aspectos pessoais, 

familiares e sociais. Bem como, as aptidões e inclinações do orientando que podem 

ou não refletir na satisfação profissional. A orientação profissional não busca 

certezas e sim clareza nas escolhas. Assim, a proposta de se trabalhar orientação 

profissional não é ensinar o caminho e sim ensinar a caminhar. Ao passo que quando 

um caminho é cheio de pedras pode-se sempre optar por outro caminho sem perder 

de vista o destino que se quer chegar. 

  Palestras: As palestras podem ser ministradas a partir da demanda, com foco em 

Prevenção e Qualidade de Vida. 

 Encaminhamento(s) para outro(s) especialista(s) quando houver necessidade.  

 

PERÍODO E DURAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Atendimentos individuais 

 Os atendimentos estão previstos  para sessões de 50 minutos uma vez por semana. A 

duração da psicoterapia depende da necessidade do cliente, podendo se prolongar enquanto 

persistirem as questões trazidas pelo mesmo. O encerramento será decidido em conjunto 

com o terapeuta. 

 



Caso específico: Orientação vocacional 

Número de sessões: de 12 à 14 sessões (divididas em duas por semana)  

Tipo de sessões: individual e/ou em grupo (com 5 alunos cada grupo)  

Duração: individual: 1 h / grupo: 2hs  

 

 

INVESTIMENTOS 

 

 

 

INVESTIMENTOS 

PROCEDIMENTOS REFERÊNCIA 

FONTE – CFP 

FENAPSI 

(valores limites inferior) 

R$ 

DESCONTOS VALORES R$ 

Consulta Psicológica 

(por sessão) 

 

142,67 50,5% 70,00  

 

Acompanhamento 

Psicoterapêutico  

(por sessão) 

 

183,46 30% 128,00 

 

Psicoterapia Individual 

(por sessão) 
142,67 50,5% 70,00  

 

Orientação Vocacional 

(por sessão/pessoa) 

142,67 20% 114,00 

 

Palestras com foco em 

Prevenção e Qualidade de 

Vida.  

500 30% 350,00 

Obs.: Os valores foram arredondados, para facilitar a negociação. Os pagamentos são realizados 

preferencialmente por quinzena ou mensal (adiantado). Foram citados alguns serviços oferecidos, 

caso haja necessidade para realização de algum serviço que não esteja inserido nesta tabela, estará 

aberto para negociação. 

 

 ATENDIMENTOS  

 Jornada de trabalho/Agenda 

A jornada de trabalho e a agenda serão definidos a partir da disponibilidade de horário.  No 

momento os horários disponíveis são às segundas-feiras de 8h às 12h da manhã. Caso haja 



demanda, poderão ser negociadas as possibilidades de agendamentos em outros horários 

e/ou outro local. 

 

Contatos  

Consultório: Encontro Clínica de Psicologia  

10ª Avenida nº 100 - Setor Leste Vila Nova/ Goiânia - GO 

Fone: (62) 994216759  

e-mail: kcrispaula@gmail.com 

 

 

 
"Quem olha para fora, sonha. Que olha para dentro desperta." 

Carl Gustav Jung 

 

 CUIDE DE SUA SAÚDE MENTAL!!! 


