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Conclusão
Os/as alunos/as responsáveis 
pelo desenvolvimento do 
website do Serviço de Psicologia 
demonstraram seu nível de 
compromisso e envolvimento 
com a escola ao eleger um tema 
que vem sendo apontado como 
prioridade na comunidade escolar: 
saúde mental. Ao empregar seu 
conhecimento tecnológico para 
apresentar uma ferramenta para a 
comunidade escolar, corroboram 
a importância de suas ações para o 
crescimento e desenvolvimento das 
instituições de ensino.

Resultados
A promoção da saúde mental 
nos ambientes escolares deve ser 
prioridade das instituições de 
ensino. A operacionalização de 
um website voltado para a Saúde 
Mental possibilita maior facilidade 
de acesso ao Serviço de Psicologia 
do campus, bem como a outras 
informações importantes para a 
comunidade escolar.

Metodologia
Reunião de orientação com foco 
na Psicologia e na Informática, 
para atendimento aos objetivos 
do projeto; Definição das 
ferramentas de tecnologia da 
informação para desenvolvimento 
de website; Aplicação de projeto 
piloto (protótipo do website) para 
avaliação e ajustes; Apresentação 
final do website para a comunidade 
escolar.

Objetivos
• Apresentar o Serviço de 
Psicologia do Campus Arraial do 
Cabo para a comunidade escolar;

• Habilitar ferramenta tecnológica 
para agendamento de atendimento 
junto ao Serviço de Psicologia;

• Apresentar conteúdos relevantes 
sobre temas relacionados à Saúde 
Mental na adolescência;

• Facilitar o acesso da comunidade 
escolar ao Serviço de Psicologia.

Marco Conceptual
Muitos alunos e servidores do 
campus Arraial do Cabo do 
Instituto Federal de Educação 
sentem dificuldades ou 
constrangimento em buscar o 
Serviço de Psicologia. Outros 
desconhecem que o campus possui 
um profissional da Psicologia à 
disposição dos alunos e servidores, 
para atuar frente às demandas 
próprias da área da Saúde Mental 
e Educação. A criação de um 
website pretende apresentar o 
Serviço de Psicologia, conteúdos 
relacionados à Adolescência, Saúde 
Mental, Aprendizagem, bem como 
disponibilizar o agendamento para 
atendimento junto ao Serviço de 
Psicologia.

Site Serviço de Psicologia 
https://psicologia-cac.herokuapp.com/Campus Arraial do Cabo


