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RESUMO 
A finalidade desta pesquisa é a implantação de uma Nova Proposta para um Centro de Estudos e 
Práticas de Psicologia na cidade de Ourinhos-SP, onde possam ser exercidas todas as atividades e 
funções e com usuários e profissionais. Os principais objetivos é oferecer condições físicas, materiais, 
administrativas e pedagógicas para realização dos estágios obrigatórios do curso de Psicologia além 
de proporcionar pesquisas nos diversos campos de atuação do Psicólogo num local projetado para 
este fim. O local contará com mais salas de atendimentos individuais e terapias de grupo, salas 
especificas para deficientes físicos e outras deficiências, espaços para atividades ludoterápicas e 
oficinas de trabalho, espaço voltado para o atendimento as empresas, oferecendo consultorias na 
área Organizacional, e um auditório para realização de palestras, cursos de extensão, capacitação e 
treinamentos, para melhor atender a demanda que vem crescendo a cada semestre pela procura dos 
serviços oferecidos pelos Serviços-Escolas de Psicologia. O projeto está localizado na região central 
da cidade próxima ao terminal de ônibus e vias de fácil acesso. A Metodologia adotada pela pesquisa 
foi elaborada através do levantamento do estudo de caso de duas instituições, o Centro de Estudos 
e Práticas de Psicologia (CEPP) da cidade de Ourinhos-SP e o Centro de Pesquisa e Psicologia 
Aplicada (CPPA) “Dra. Betti Katzenstein” localizado no campus da UNESP de Assis-SP, além de 
pesquisa bibliográfica, através de materiais publicados em livros, artigos, dissertações e teses. A 
presente pesquisa justifica-se pelo considerado aumento da procura das pessoas e instituições 
parceiras pelo serviço de Psicologia, voltados exclusivamente ao atendimento gratuito da população 
podendo se tornar futuramente um centro de pesquisa de referência na área de psicologia para a 
cidade e região.  
 
Palavras-chave: Clínica-Escola. Educação. Psicologia. Saúde Mental. 

 
 

ABSTRACT 
The purpose of this research is the implantation of a New Proposal for a Center of Studies and 
Practices of Psychology in the city of Ourinhos-SP, where all the activities and functions can be 
exercised and with users and professionals. The main objectives are to offer physical, material, 
administrative and pedagogical conditions for the accomplishment of the obligatory stages of the 
Psychology course, besides providing researches in the Psychologist's various fields of activity in a 
place designed for this purpose. The site will have more rooms for individual attendance and group 
therapies, specific rooms for the physically handicapped and other disabilities, spaces for ludoterapic 
activities and workshops, space aimed at attending companies, offering consultancy in the 
Organizational area, and an auditorium for Conducting lectures, extension courses, training and 
training, to better meet the demand that is growing each semester by the demand of the services 
offered by the Psychology Schools Services. The project is located in a central region of the city near 
the bus terminal and easy access roads. The Methodology adopted by the research was elaborated 
through the study of the case study of two institutions, the Center of Studies and Practices of 
Psychology (CEPP) of the city of Ourinhos-SP and the Center for Research and Applied Psychology 
(CPPA) "Dra. Betti Katzenstein "located on the UNESP campus in Assis-SP, in addition to bibliographic 
research, through materials published in books, articles, dissertations and theses. The present 
research is justified by the considered increase in the demand of the people and partner institutions 
for the service of Psychology, exclusively dedicated to the free service of the population, being able to 
become in future a research center of reference in the area of psychology for the city and region. 
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INTRODUÇÃO 

A caracterização da demanda na instituição de prestação de serviços é 

fundamental para a proposta de melhoria da qualidade dos serviços inseridos nos 

Serviços-Escolas dos cursos de Psicologia, voltados exclusivamente ao atendimento 

da população. Com isso, surge a necessidade de se criar espaços multifuncionais, 

adequados, pensando no bem estar e na qualidade de vida dos pacientes e da 

comunidade como um todo.   

A pesquisa foi elaborada por meio do levantamento dos estudos de caso em 

02 (duas) instituições. O Centro de Estudos e Práticas de Psicologia (CEPP) da 

cidade de Ourinhos-SP e o Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada (CPPA) “Dra. 

Betti Katzenstein” localizado no campus da UNESP de Assis-SP.  

No que se refere à concepção e objetivos dos Serviços-Escola, de acordo com 

CRP (2010) caracterizam-se como espaços apropriados que aliam na formação 

profissional e a consolidação das competências atribuídas das diretrizes curriculares 

no que tange à prestação de serviços à comunidade. O principal objetivo é oferecer 

condições físicas, materiais, administrativas e pedagógicas para realização dos 

estágios obrigatórios do curso de Psicologia além de proporcionar pesquisas nos 

diversos campos de atuação do Psicólogo.  

A arquitetura vem com o intuito de promover, visando não apenas questões 

estéticas, mas sim sua funcionalidade, de modo a transpor um lugar, que tenha 

ambiente acolhedor, fácil acesso, respeite as normas de acessibilidade e acima de 

tudo, que os pacientes se sintam à vontade no espaço, contribuindo para o seu 

acompanhamento psicológico com ambientes que possam atender uma maior 

participação das atividades, oficinas lúdicas, possam expor os trabalhos realizados 

nas oficinas abertas para a população que queira visitar e conhecer o espaço.   

A proposta desse centro de estudos visa à melhoria dos serviços para a 

população que necessita destes atendimentos psicoterápicos, podendo inclusive vir 

a tornar-se um centro de referência para a cidade de Ourinhos e região.  

A pesquisa levantada tem como finalidade apresentar as informações e 

características necessárias para a fase inicial da pesquisa, levando em consideração 

questões referentes aos impactos ambientais, o envolvimento de questões 

urbanísticas e sociais da região, além de multiplicidade do uso do local.  

É importante ressaltar ainda os aspectos humanísticos e sociais, os quais 

podem ser trabalhados dentro do projeto, como por exemplo, aspectos sustentáveis, 
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ecológicos e seus benefícios aliados à sustentabilidade, buscando mostrar essa 

conscientização, seja nos materiais empregados, tecnologias, e recursos que 

auxiliam na minimização dos impactos causados. 

Trata-se de um edifício de grande importância social, de modo que a ligação 

de sua forma é apresentada, de maneira clara com relação ao tema proposto. A 

proposta sugere espaços para atendimentos, apresentações de cursos e palestras, 

treinamentos, salas de pesquisas e aplicações de testes entre outras atividades 

lúdicas desenvolvidas em parceria com as demais instituições, como por exemplo, 

CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), que é um serviço de saúde aberto e 

comunitário do SUS. Local de referência e tratamento para pessoas que sofrem com 

transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e persistentes e demais quadros que 

justifiquem sua permanência num dispositivo de atenção diária, personalizado e 

promotor da vida. Os CAPS podem ser de tipo I, II (funcionamento durante o dia), III, 

(funcionamento 24 horas) (CAPSad) álcool e drogas e infanto juvenil (CAPSi), NASA 

(Núcleo de Atenção a Saúde do Adolescente) atualmente atende aproximadamente 

200 (duzentos) adolescentes com idades entre 10 (dez) e 18 (dezoito) anos 

incompletos e que muitas vezes carecem de informações voltadas à sexualidade, 

prevenção de doenças, entre outros assuntos que lhe dizem respeito. O NAIA 

(Núcleo de Atendimento a Infância, Adolescência e Adulto), assim como as escolas 

municipais e estaduais da cidade de Ourinhos. 

A presente pesquisa justifica-se pelo considerado aumento da procura das 

pessoas pelo serviço psicoterápico com uma estrutura e ambientes planejados para 

recebê-las podendo se tornar futuramente um centro de pesquisa de referência na 

área psicológica para a cidade e região. A importância da arquitetura em poder 

proporcionar ambientes adequados oferecendo atendimentos individuais e coletivos 

a população em parceria com as demais instituições.  

 

MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi desenvolvida por meio do levantamento dos estudos de caso 

em 02 (duas) instituições: O Centro de Estudos e Práticas de Psicologia (CEPP) da 

cidade de Ourinhos-SP e o Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada (CPPA) “Dra. 

Betti Katzenstein” localizado no campus da UNESP de Assis-SP.  
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De acordo com a realização da pesquisa, foi possível identificar as 

características de cada instituição acerca do tema, de modo que permitiu através do 

estudo de campo levantar, o programa de necessidades, esboçar a volumetria e o 

partido arquitetônico. Algumas informações não foi possível levantar com mais 

detalhes. 

No estudo de caso realizado no CEPP - Centro de Estudos e Práticas de 

Psicologia das FIO - Faculdades Integradas de Ourinhos-SP, foi possível levantar 

informações e registrar imagens mais detalhadas da edificação. Já no CPPA-Centro 

de Pesquisa e Psicologia Aplicada "Dra. Betti Katzenstein" de Assis-SP, fui recebida 

no dia 23 de maio de 2017 pelo Sr. Walter José Martins Migliorini 

(Supervisor Responsável) e Miguel Sanches Zanirato (Secretário), mas não foi 

possível ter acesso a planta baixa, nem registrar imagens de todos os ambientes 

internos. Algumas delas foram extraídas pelo site. É importante ressaltar que mesmo 

assim, foi possível entrar em cada ambiente para realizar a análise.  

 

Figura 1. Fachada do CEPP (Centro de Estudos e Práticas de Psicologia) Ourinhos-SP 

                               
Fonte: Da própria autora. 
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Figuras 02 e 03. Recepção (vista da parte interna da entrada principal) 

                           
     Fonte: Da própria autora. 

 
 

 Figuras 04 e 05. Salas de espera dos pacientes e sala de supervisão  

                           
       Fonte: Da própria autora. 
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Figuras 06 e 07. Salas de atendimentos: adulto e sala lúdica (infantil) 

                   
  Fonte: Da própria autora. 

 
 

Figura 08. Sala de atividades do curso de Enfermagem (é compartilhado o edifício) 

 

Fonte: Da própria autora. 
 

Figura 09. Fachada principal do CPPA na cidade de Assis-SP 
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Fonte: Disponível: http://www.assis.unesp.br/#!/cppa---centro-de-pesquisa-e-
psicologia-aplicada/historico/historico/. 

 

 

Figuras 10 e 11. Fachadas laterais (direita) 

      
Fonte: Da própria autora 

 

Figura 12. Sala de espera integrada com espaço para crianças aguardarem o 
atendimento 

 
Fonte: Da própria autora 

 
 

Figura 13. Sala de Psicodrama 
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Fonte: Disponível: http://www.assis.unesp.br/#!/cppa---centro-de-pesquisa-e-
psicologia-aplicada/historico/historico/.Acesso em 24, FEV, 2017, 
09h16. 
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Figura 14. Sala de Multimídia 

 
Fonte: Disponível: http://www.assis.unesp.br/#!/cppa---centro-de-pesquisa-e-

psicologia-aplicada/historico/historico/.Acesso em 24, FEV, 2017, 
09h16. 
 

Figura 15. Sala de Psicodiagnósticos (atual) 

 
Fonte: Disponível: http://www.assis.unesp.br/#!/cppa---centro-de-pesquisa-e-

psicologia-aplicada/historico/historico/.Acesso em 24, FEV, 2017, 
09h16. 

 
 

Figura 16. Sala de Reuniões (atual) 

 
Fonte: Disponível: http://www.assis.unesp.br/#!/cppa---centro-de-pesquisa-e-

psicologia-aplicada/historico/historico/.Acesso em 24, FEV, 2017, 
09h16. 
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Figura 17. Sala multiuso (atual) 

 
Fonte: Disponível: http://www.assis.unesp.br/#!/cppa---centro-de-pesquisa-

e-psicologia-aplicada/historico/historico/.Acesso em 24, FEV, 2017, 
09h16. 

 
Figura 18. Sala de Psicomotricidade (aplicação de testes/treinamentos) 

 
Fonte: Disponível: http://www.assis.unesp.br/#!/cppa---centro-de-pesquisa-

e-psicologia-aplicada/historico/historico/.Acesso em 24, FEV, 2017, 
09h16. 
 

O CPPA é uma edificação que foi projetada contendo a quantidade de salas 

suficientes para atender a demanda dos usuários de Assis e região, abrangendo 17 

municípios com espaços planejados, excelente infra-estrutura, atendendo os 

requisitos acústicos (se refere ao sigilo), conforto térmico, circulações adequadas 

para realização das atividades de pesquisa. Há uma sala para atendimentos e 

acessória que é a Humanus (empresa Junior) para os alunos do curso de Psicologia 

com ênfase Organizacional. A sala de multimídia é também um espaço bastante 

utilizado para palestras, treinamentos entre outras atividades. Em seu entorno, há 

muito paisagismo, bem arborizado com estacionamento ao lado da clínica e terminal 

de ônibus (na frente do campus). Na recepção tem dois jardins de invernos, é bem 

amplo com vistas para o campus, espaço integrado para as crianças enquanto 

aguardam o atendimento. Os banheiros da recepção não tinham barras e o banheiro 
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feminino possui duas bacias, um para adulto e outra própria para o tamanho infantil 

compartilhado no mesmo espaço. 

O CEPP é um espaço no qual é compartilhado com a Enfermagem, no que se 

refere as atividades práticas de Estágio Supervisionado o que compromete a 

utilização de todo espaço no qual poderia ser usado de modo mais eficiente podendo 

oferecer mais serviços para comunidade como, por exemplo, a assessoria empresa 

Junior (para os alunos que optam pela ênfase organizacional), terapias em grupo e 

oficinas. As cinco salas de atendimento atualmente, não comportam a demanda e o 

mesmo ocorre com a falta de uma sala de multimídia, de psicodrama (reservada para 

terapia de grupos). A questão acústica afeta diretamente no atendimento, pois, a 

casa já existia e ela foi adaptada para este fim, podendo comprometer o sigilo. O 

acesso é bastante dificultado para os deficientes por não ter uma rampa, e quando 

recebe um paciente que precisa do atendimento esse acesso é feito pela garagem 

no qual oferece risco, pois, a inclinação é alta. Nestes casos a pessoa precisa de 

auxilio de um funcionário para conseguir chegar. 

O resultado desta pesquisa demonstrou a necessidade de projetar um novo 

espaço contendo ambientes relacionados para melhor atender a demanda dos 

usuários que vem crescendo a cada semestre, de acordo com a estatística do CEPP.  

A proposta desse Novo Centro de Estudos e Pesquisas de Psicologia visa à 

melhoria dos serviços prestados para a população que necessita destes 

atendimentos podendo inclusive vir a tornar-se um centro de referência para a cidade 

de Ourinhos e região.  

A pesquisa levantada tem como finalidade apresentar as informações e 

características necessárias para esta fase inicial, levando em consideração questões 

referente a tipologia adotada, o envolvimento de questões sociais e a multiplicidade 

de uso do local.  

 

CONCLUSÃO 

A pesquisa resultou na compreensão de como os serviços são oferecidos 

pelas Clinicas-Escolas de Psicologia, com o levantamento realizado através dos 

estudos de caso das instituições, o CEPP- Centro de Estudos e Práticas de 

Psicologia de Ourinhos-SP e o CPPA- Centro de Pesquisa e Psicologia Aplicada de 

Assis-SP. Um estudo baseado na busca da melhoria dos serviços oferecidos a 

população. 
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Foi possível considerar, a importância para elaboração desta Proposta para 

um Novo Centro de Pesquisas e Práticas de Psicologia na cidade de Ourinhos-SP, 

devido aos problemas constatados através da pesquisa de campo, sendo uma delas 

a necessidade de ter um local maior e adaptado para atenderem os serviços 

oferecidos com qualidade para população local e região devido à demanda que vem 

crescendo cada semestre pela procura desse serviço psicológico. 

Sua concepção contribuirá para que os usuários tenham ambientes 

projetados adequadamente para desempenhar com totalidade suas funções 

atendendo as Instituições parceiras com qualidade, podendo vir a tornar-se um 

centro de referência para a cidade de Ourinhos e região. 

Programa de Necessidades da Proposta 
 

1. Áreas Públicas e Sociais  
• Portaria;  
• Recepção integrada com a sala de espera;  
• Brinquedoteca e Gibidoteca; 
• Sanitários: masculino, feminino e familiar; 
• Telefones públicos.  
 
2. Área de Eventos  
• Sanitários: masculino e feminino;  
• Áreas de apoio com uma pequena copa; 
• Salão nobre (auditório) tamanho a definir; 
• Cabine de som e projeção (pequeno).  
 
 3 Áreas de Lazer e Recreação /convivência 
• Espaços para atividades lúdicas.  
 
4. Áreas Administrativas  
• Sala da Coordenação; 
• Salas de supervisões (pelo menos 3 salas); 
• Secretaria;  
• Sala de arquivo; 
• Sanitários.  
5. Área de serviços  
• Recepção; 
• Relógio de ponto funcionários; 
• Vestiário e sanitário masculinos;  
• Cozinha/copa; 
• Refeitório geral; 
• Sala de descanso. 
  
6. Almoxarifado  
• Deposito geral;  
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• Sala de equipamentos. 
 
7. Áreas de Equipamentos  
• Sala dos transformadores;  
• Cabines de medição; 
• Salas dos quadros elétricos; 
• Salas de eletrônicos (telefonia, net, monitoramento, elevadores).  
 

Figura 19. Estudo volumétrico inicial 

 
Fonte: Da própria autora 

 

 Figuras 20 e 21. Estudos volumétricos 

     
 Fonte: Da própria autora 
 

 

 

  



 

 

14

Figura 22. Estudos volumétricos 

 

Fonte: Da própria autora 

 

Figura 23. Estudos volumétricos 

 

Fonte: Da própria autora 
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Figura 24. Memorial Explicativo - Volumetria 

 

 

A pesquisa parte não somente do referencial teórico da pesquisa de campo, 

como anteriormente citado na presente pesquisa, mas de uma reflexão acerca da 

necessidade de melhor acolher os usuários deste serviço com espaços pensados 

para esse fim.   

Os resultados da pesquisa foram fundamentais para documentar e descrever 

o presente estudo podendo vir a contribuir com futuras pesquisas relacionadas ao 

tema.  
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