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Rua Professora Maria Roza Zanon de Almeida, Bloco I - UNICENTRO, Irati – PR 

✓ a crianças, adolescentes, jovens, 

adultos e idosos;

✓ individuais e/ou em grupo;

✓ presenciais e/ou remotos (por 

internet e telefone).

Atendimentos:

Ligue e faça seu cadastro: 

(42) 3421 3224/3421 3228  

(42) 99128 9980 
✓abertos às pessoas residentes nos 

municípios próximos a Irati, Paraná.



CLÍNICA ESCOLA DE PSICOLOGIA – CEPSICO 
Rua Professora Maria Roza Zanon de Almeida, Bloco I - UNICENTRO, Irati – PR 

Inscrições: 

(42) 99128 9980       ou

plantaopsicologico@unicentro.br

envie nome completo, idade e telefone ✓aberto às pessoas residentes nos 

municípios próximos a Irati, Paraná.

Plantão Psicológico:

✓ Atendimentos

• individuais;

• para maiores de 18 anos;

• remotos (por internet e telefone)

O plantão é um serviço de atendimento

psicológico de caráter breve, que visa

proporcionar escuta e acolhimento diante

da demanda emergencial apresentada.



GRUPO DE ORIENTAÇÃO A MÃES E PAIS

Inscrições: https://forms.gle/gLKY4JpqeTn3Kdvf7

✓ Aberto a pessoas de todo o Brasil



ATENDIMENTOS A GESTANTES E/OU PÓS-PARTO

✓Aberto a moradoras de Irati e região



ATENDIMENTO PSICOLÓGICO SOBRE LUTO OU PERDAS RECENTES

✓Aberto a pessoas de todo o Brasil

Inscrições: projetoatarnos@gmail.com



PRONTO ATENDIMENTO A TRABALHADORES

✓ Aberto a trabalhadoras e trabalhadores de todo 

o Brasil

✓ Contatos: nuhtraprojetos@unicentro.br 

(42) 9964-0384

Inscrições: https://forms.gle/XXmuYjaPjvvpVJzz9

https://forms.gle/XXmuYjaPjvvpVJzz9


ATENDIMENTOS A TRABALHADORES DO SUAS

Espaço para a expressão de pensamentos, sentimentos e 

experiências da atuação como trabalhadores do SUAS 

durante a pandemia da COVID 19. Ambiente virtual de 

escuta atenta, solidária e sigilosa das vivências 

partilhadas entre os participantes, em busca da análise 

e construção coletiva de modos de enfrentamento 

possíveis nesse momento.

✓Aberto a pessoas de todo o Brasil

✓Contatos: nuhtraprojetos@unicentro.br 

(42) 9964-0384

Inscrições: https://forms.gle/yDdyeMBdTznJ6EmF6

https://forms.gle/yDdyeMBdTznJ6EmF6


OFICINA DE CURRÍCULOS 

Inscrições: https://forms.gle/Vkz2xW7zF33wR8uk8

✓Aberto a pessoas de todo o Brasil

✓Contatos: nuhtraprojetos@unicentro.br 

(42) 9964-0384

https://forms.gle/Vkz2xW7zF33wR8uk8


OFICINA DE ENTREVISTA DE EMPREGO

Inscrições: https://forms.gle/DUFSYhZuaTSyxVgY7

✓Aberto a pessoas de todo o Brasil

✓Contatos: nuhtraprojetos@unicentro.br 

(42) 9964-0384

https://forms.gle/DUFSYhZuaTSyxVgY7


ATIVIDADES EM GRUPO A SEREM 

DESENVOLVIDAS DURANTE O MÊS 

DE MAIO DE 2021



PLANTÃO PSICOLÓGICO

Inscrições: plantaopsicologico@unicentro.br



GRUPO DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM LUTO

Inscrições: https://forms.gle/k7C5yQ9M8pQVdAXG7

✓ Aberto a pessoas maiores de 18 anos, 

moradores de Irati, PR ou região. 

Quando perdemos alguém, iniciamos uma importante 

jornada: o luto. Esse é um período de muita 

transformação, em que buscamos compreender, 

digerir e dar significado à perda. O contexto de 

pandemia torna a experiência do luto ainda mais 

complicada, pois o isolamento e as restrições 

dificultam ainda mais os rituais e, portanto, o próprio 

processo de luto. O Grupo de Acolhimento para 

pessoas em luto tem como objetivo disponibilizar um 

espaço de escuta na vivência da perda.

https://forms.gle/k7C5yQ9M8pQVdAXG7


GRUPO DE ESCUTA À PROFESSORAS E PROFESSORES

Inscrições: https://forms.gle/NvVNKW4wuD9ErPxr6 

✓ Aberto a todas(os) as(os) professoras(es) da rede 

estadual paranaense de ensino. 

A proposta do grupo é construir um espaço de 

escuta, acolhimento e compartilhamento de 

vivências sobre o trabalho de professoras(es) da 

rede estadual de ensino durante a pandemia da 

Covid-19.    



GRUPO PARA ADOLESCENTES

Inscrições: https://forms.gle/LP1fY3GHNsMJEJ6F7

✓ Aberto a todas(os) as(os) adolescentes do Brasil. 

Grupo voltado para adolescentes, que busca 

proporcionar um espaço de escuta e acolhimento 

aos/às participantes. 



GRUPO DE ESCUTA PARA ADOLESCENTES

Inscrições: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdp3

PsGts2mnCUYnlreXaprJHrs16Hdkp6b0TiNH5i2ZLb

28Q/viewform

✓ Aberto a todas(os) as(os) adolescentes do Brasil. 


