
	

 

PÍLULA LITERÁRIA 
Do futuro do pretérito 	
É uma daquelas coisas da vida que correm o risco de ganhar ares melancólicos se você parar para pensar demais sobre 
elas (como a própria Vida, por exemplo). Mas que coisa curiosa que acrescentar três ou quatro letrinhas ao final das 
palavras (para refrescar a memória, os clássicos exemplos dos livros de gramática: amaria, beberia, partiria) seja capaz 
de exprimir sentimento que às vezes escapa até da mais fina poesia. Contar de algo que não é o nosso presente mas seria, 
tivesse o passado sido outro. Qual outro? Também não sei, mas me parece incrível que aprendamos, via linguagem, a 
abstrair isso. 

 É um tempo que foge da gramática para mostrar que o presente é mais que o passado acrescido de algumas voltas no 
relógio. E, nessa fuga poética, torna-se tempo das noites insones e dos cartões postais que nunca chegaram a ser 
enviados. 

 

 

SIMPLIFICAÇÃO DO REGISTRO E-PSI  
CFP orienta categoria sobre como obter declaração  
para prestação de serviços  
Mediante o aumento da procura por cadastramento no serviço de atendimento on-line o Conselho Federal de 
Psicologia decidiu simplificar o cadastro de novos psicólogos, dado que este é uma condição para a atuação on-line. 
Para obter o registro os psicólogos devem verificar o termo de orientação e a declaração para prestação de serviços 
disponíveis ao preencher o cadastro para obtenção do E-psi. Após preenchida essas etapas o psicólogo receberá uma 
confirmação de cadastro por e-mail na qual receberá um link que permite confirmar o registro, ou cancelá-lo. Caso 
ainda não tenha o registro acesse h#ps://e-psi.cfp.org.br/. 

PARCERIA DO IPUSP COM A SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE E SEBRAE  
Uma união para prover a saúde mental no estado durante a pandemia e além 
Por iniciativa do Fundo de Solidariedade do Estado de São Paulo, está em processo de formação uma parceria entre o IPUSP a área técnica de Saúde Mental da 
Secretaria da Saúde de São Paulo e o SEBRAE. A professora Marilene Proença encabeça este processo, junto a um comitê interno, que responde por esta parceria, 
composto por representantes dos diversos serviços online do IPUSP em atuação neste momento. Participam deste conselho o Projeto Apoio Psicológico Online do 
IPUSP (profª Henriette Morato e prof. Pablo Castanho), Projeto Apoiar Online (profª Leila Tardivo e profª Helena Rinaldi Rosa), Projeto Atendimento Psicológico 
SuCor (atendimento a profissionais do HU - prof. Avelino Luis Rodrigues) e projeto "Achar Palavra" (apoio a psicólogos hospitalares, parceria com a SBPH, profª. 
Maria Lívia Tourinho). 

O Projeto Apoio Psicológico Online do IPUSP, por suas características, pode assumir um papel importante nesta parceria. As primeiras vídeo aulas oferecidas a SES 
estão sendo organizadas a partir de experiências vividas no projeto e os profissionais de saúde gestores da área de saúde mental tiveram acesso liberado aos fóruns, 
vídeo aulas, supervisões e atividades vivenciais do projeto a fim de conhecê-lo melhor e avaliarem quais aspectos podem ser levados a nível estadual. É possível que 
os colaboradores do projeto possam ter algum contato com esses novos parceiros. Esta parceria nasce da urgência da reorganização das atividades de cuidado em 
saúde mental neste novo contexto da COVID-19, com a perspectiva de ser o início de uma relação mais próxima e duradoura entre a universidade e a gestão desta 
área de saúde mental no estado de São Paulo. 

NOVA CONVOCAÇÃO DE COLABORADORES  
À procura de psicólogos da pós graduação do IPUSP 
Devido ao crescimento e expansão do Projeto Apoio Psicológico Online do IPUSP, temos de lidar com a necessidade de aumentarmos nossa base de colaboradores. 
Não apenas pela quantidade crescente de usuários, mas também para adequarmos melhor a disponibilidade de cada psicólogo participante no projeto, já que, desde 
o início de nosso trabalho, alguns colaboradores tiverem que diminuir a quantidade de horas de atendimento. Assim, na última quinta-feira, 28 de maio, divulgamos 
um novo convite para captação de colaboradores através do mailing da comissão de pós-graduação do  IPUSP dirigido para pesquisadores atuais e egressos. Os pré-
requisitos para participar do projeto seguem sendo três: (1) ter CRP ativo; (2) Ser aluno da USP, docente ou funcionário, ou ser egresso; (3) possuir um e-mail 
@usp.br ou @alumini.usp.br. 

Caso conheça alguém interessado, basta indicar o cadastro no formulário disponível em: h#ps://bit.ly/3dEWPcc. 

PRÓXIMAS 
SUPERVISÕES 

Segunda, dia 01/06, às 16h | 
Belinda Mandelbaum 

Terça, dia 02/06, às 18h |	
Henriette Morato e Pedro 
Milanesi 

Quarta, dia 03/06, às 18h |	Pablo 
Castanho e Fernanda Nardoni 

Quinta, dia 04/06, às 08h45 | 
Heloísa Aun e Paula Fonseca

BOLETIM - PROJETO DE APOIO 
PSICOLÓGICO ONLINE DO IPUSP

01 de junho de 2020 – 12ª semana de quarentena 

Sobre o projeto: O projeto de apoio psicológico online do IPUSP  é um serviço on-line de apoio psicológico para ajudar as pessoas a atravessarem este momento de 
pandemia do COVID-19.  Conhece alguém da comunidade USP que está precisando de ajuda? Compartilhe o link: https://bit.ly/2LaXTaR . Caso queira colaborar com o 

projeto acesse https://bit.ly/2WIafht (Requisitos: CRP, ser aluno, docente, funcionário ou egresso da USP, possuir um email @usp ou @alumini.usp)


Confira o expediente dos trabalhadores do projeto de apoio psicológico online do IPUSP em http://www.ip.usp.br/site/equipe-covid-19-apoio-psicologico-online/ 
Edição e conteúdo: André F. Bezerra, Roberta Campos e Mariana R. Stefani. Conselho editorial: Pablo Castanho e Paula Fonseca.

Não foi uma história triste 
Nem foi tão feliz assim 
Não foi sequer história 
Se acabou sem ter um fim 

Tó Brandileone

“
”

NÚMEROS DO 
PROJETO  

Clientes:

317 em atendimento

429 registros finalizados 
 
Colaboradores de  
atendimento online

95 habilitados

Última checagem 30/05 (desde 02/04)	

Se… se… . Sim, mas se é sempre uma coisa que não aconteceu: e 
se não aconteceu, para que supor o que seria se ela fosse? 

Fernando Pessoa 
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