Sistema de apoio - CAF e CALENF
Caro(a) aluno(a),
Desde que passamos a vivenciar a pandemia motivada pela chegada da Covid-19, o
Centro Acadêmico de Farmácia tem realizado um esforço contínuo para junto dos
professores, alunos e coordenação avaliar e fazer tudo que estivesse ao nosso
alcance para tornar esse momento o menos prejudicial possível, mesmo diante de
circunstâncias adversas.
Com muita preocupação, visto os números de cancelamentos, desistências e os
dados de saúde mental dos estudantes dos cursos de Farmácia e Enfermagem,
decidimos em conjunto elaborar uma espécie de “protocolo”. Neste, constam
números de psicólogos que atendem a preço social e onde buscar atendimento de
acordo com a situação que esteja no momento.

Lista de Psicólogos(as) a Preço Popular
NOME
Maria Cristina d'Avila Castro
Wanda
Beatriz
Elsen
Barcellos
Maira Carvalho Toscano
Denise Silvestrin
Clínica Buriti

ENDEREÇO

Centro de Florianópolis, Av. Rio Branco
Av. Rio Branco 354, ed. Maxim's, sala
404
Centro de Florianópolis
Trindade e no Centro de Florianópolis
R. Lauro Linhares, 728 – Sala 401 –
Trindade
Instituto Cidadania em Ação Rua Francisco Jacinto de
Melo, 1266 - Areias, São José
Instituto
Granzotto
de Rua Zenon Fernandes, 70 – Santa
Psicologia Clínica Gestáltica Mônica
Centro de Especialidades Rua Santos Dumont, 182, Sala 502
Clínicas - CEC
Edifício Life Medical Tower

CONTATO
(48)999691250
(48)999434059
(48)984119984
(48) 99610-9407
(48) 3024-4211
(48) 3258-7673
(48) 98403-1674
(48) 3322-2122
(48) 99188-3331
(48) 4009-2190

Serviço de Atenção Psicológica - SAPSI atende a comunidade interna e externa da
UFSC através de Plantão de Atendimento Psicológico em modalidade
não-presencial. A solicitação do atendimento deve ser realizada pelo e-mail:
sapsi@contato.ufsc.br.

-

Onde procurar ajuda:

1. Em caso de emergência, como, crises ou ideação suicida o local mais
adequado para atendimento será o Centro de Atendimento Psicossocial
(CAPS).
a. Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II - Ponta do Coral), para
atendimento de adultos em sofrimento psíquico - R. José Cândido da
Silva, 125, Estreito. Telefones: 3228-5074 / 3228-9090.
b. Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas (CAPSad Ilha),
para atendimento de adultos com problemas decorrentes do uso de
drogas; Rua Gualberto Senna, 275, Jardim Atlântico, Telefones:
3240-5472 / 3240-5679.
c. Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas (CAPSad), para
atendimento de adultos com problemas decorrentes do uso de
drogas. Rua Frederico Veras, 60 - Pantanal. Telefones: 3238 9926 /
3269 8799.
*Não conta com acolhimento nas quartas à tarde!
2. Em outros casos que você sinta que há necessidade de buscar apoio, como,
recidivas de depressão ou ansiedade, alterações de sono e outros sintomas, o
local mais adequado será a Unidade Básica de Saúde (UBS) do seu bairro.

Em caso de necessidade entre em contato com seu Centro Acadêmico, você não
está sozinho!

