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O

Grupo ESTAÇÃO PSI, Estudo e Ação em Políticas de Subjetivar e Inventar, é um
programa de extensão do Departamento de Psicologia Social e Institucional, no
Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Um trabalho que emerge nas discussões da formação em Psicologia em atividades de
extensão com adolescentes, no contexto de políticas públicas. O programa desenvolve
ações em psicologia social e análise institucional no contexto de execução de medidas
socioeducativas, para atender adolescentes e equipes na rede de atenção em políticas
públicas, analisando demandas da saúde nas relações intersetoriais com a educação, a
assistência social e os direitos humanos.
O trabalho do Grupo ESTAÇÃO PSI é realizado através de ações interdisciplinares
com o Programa de Prestação de Serviço à Comunidade - PPSC/UFRGS, da Faculdade de
Educação, e o G10 do Serviço de Assessoria Jurídica Universitária – SAJU, da Faculdade
de Direito, compondo o Núcleo de Extensão do Programa Interdepartamental de
Práticas com Adolescentes em Conflito com a Lei - PIPA. Neste trabalho
desenvolvemos uma metodologia de defensoria interdisciplinar no atendimento ao
adolescente em medida socioeducativa, envolvendo ações com professores, técnicos e
estudantes da Psicologia, Pedagogia, Direito, Serviço Social, entre outras disciplinas, na
rede de políticas públicas de Porto Alegre. A equipe do ESTAÇÃO PSI é formada por
professores, bolsistas de extensão, estagiários de Psicologia, profissionais residentes em
saúde mental coletiva e pesquisadores.
Histórico:
Este programa tem sua origem nas atividades de extensão realizadas desde 2001
pelo Departamento de Psicologia Social e Institucional da UFRGS, com professores e
alunos de graduação em projetos com equipes que desenvolviam propostas de trabalho
educativo para adolescentes em medida socioeducativa e de proteção especial. A
primeira ação comunitária foi a assessoria ao Programa de Profissionalização em Artes
Gráficas e Marcenaria, executado pela Companhia Riograndense de Artes Gráficas CORAG com a parceria de um conjunto de organizações públicas, em Porto Alegre, no
período de janeiro de 2001 a dezembro de 2002. A produção de conhecimento
sistematizada neste período orientou a assessoria para a implementação do Projeto
"Abrindo Caminhos" da Procuradoria da República no RGS, conforme convênio com o
Ministério Público Federal, atendendo adolescentes em medida socioeducativa em
proposta de trabalho educativo. A partir de 2003 foi criado o Grupo Estação Psi,
ampliando as ações de extensão na articulação às atividades de ensino de graduação
(estágios curriculares e disciplina eletiva) e a pesquisa (projetos de doutorado e
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mestrado). A proposta interdisciplinar com outros cursos da Universidade, iniciou em
2009, ao compartilhamos ações com Programas da Faculdade de Educação e da
Faculdade de Direito. Essa aproximação das atividades de extensão promoveu a criação
do Programa Interdepartamental de Práticas com Adolescentes em Conflito com a Lei PIPA, constituído como Núcleo de extensão da Pró-Reitoria de Extensão da UFRGS, em
2011. Este modo de trabalhar afirma uma estratégia de compromisso social da
intervenção em psicologia social e políticas públicas, através da extensão como
dispositivo de ensino e produção de conhecimento, num campo de atuação construído
com a comunidade.
Objetivos
- Trabalhar com a metodologia do Acompanhamento Juvenil em articulação com os
estudos atuais em psicologia social e práticas em políticas públicas em saúde,
educação, assistência social e direitos humanos;
- Desenvolver ações clínico-institucionais com o Programa de Prestação de Serviço à
Comunidade da UFRGS (PPSC) e equipes da rede de políticas públicas de Porto Alegre
que atende público juvenil em medidas socioeducativas;
- Promover ações interdisciplinares e interdepartamentais do Grupo Estação Psi com o
Programa de Prestação de Serviço à Comunidade da UFRGS e com o G10 do Serviço de
Assessoria Jurídica/SAJU, executando a Defensoria Interdisciplinar através do
Programa Interdepartamental de Práticas com Adolescentes e Jovens em Conflito com
a Lei – PIPA;
- Potencializar a extensão como dispositivo de ensino e produção de conhecimento em
Psicologia Social e Políticas Públicas no diálogo com práticas da Pedagogia, Direito e
Serviço Social.
Linhas de atuação
1. Ações com Demandas da Medida Socioeducativa:
- Acompanhamento Juvenil (AJ): atividade com adolescentes que visa a análise do
percurso de vida considerando os modos como se relacionam com seus projetos,
vontades, conflitos e rede de pertencimento na experiência com a cidade;
- Atividades grupais vinculadas as demandas de adolescentes e equipes do Programa de
Prestação de Serviços à Comunidade da UFRGS e da rede intersetorial de execução das
medidas socioeducativas;
- Defensoria Interdisciplinar de Adolescentes em Conflito que envolve: estudo de caso,
interação com Planos Individuais de Atendimento (PIA), orientação aos adolescentes e
familiares;
- Assessoria em Ações com Familiares de Adolescentes: Grupo de Familiares, Coletivo
Fila em parceria com a AMAR - Associação de mães de adolescentes em risco
(Intervenções na fila de familiares que aguardam a visita de adolescentes que estão em
medida socioeducativa de internação na Fundação de Atendimento Socioeducativo FASE).

Curso de Psicologia da UFRGS 40 anos

183

2. Formação e Pesquisa em Psicologia Social e Políticas Públicas: Orientação de
bolsistas de extensão e estagiários em estágio curricular; Acompanhamento e Tutoria
em educação permanente na Residência em Saúde Mental Coletiva; Disciplinas Eletivas
Temáticas; Seminário de Pesquisa.
3. Ações Interinstitucionais:
- Participação em atividades de formação em contexto de equipes da rede de execução
de medidas socioeducativas na Grande Porto Alegre
- Avaliação processual das atividades de formação em parceria com a Residência
Multiprofissional em Saúde Mental Coletiva (UFRGS) para práticas no contexto das
medidas socioeducativas na rede intersetorial da região metropolitana.
- Ações com organizações públicas e da sociedade civil visando a garantia de direitos da
criança e do adolescente.
Objeto de Aprendizagem: www.ufrgs.br/napead/repositorio/objetos/estacao-psi/

Integrantes do ESTAÇÃO PSI

Endereço: Rua Ramiro Barcelos, 2600, sala 300F, tel. (51) 3308-5467
E-mail: gislei.ufrgs@gmail.com
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