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ATENDIMENTO MÉDICO E ODONTOLÓGICO – campus USP RIBEIRÃO PRETO 

 

O campus USP Ribeirão Preto conta com atendimento médico (clínico geral e 

ginecologia, mediante agendamento prévio) e odontológico (mediante agendamento prévio; 

aguardar em lista de espera) para os alunos. Informações, horários, localização e 

documentos/cadastros necessários para atendimento estão disponíveis na página da 

UBAS/RP - Unidade Básica de Assistência à Saúde - Superintendência de Saúde/USP, site: 

http://www.prefeiturarp.usp.br/page.asp?url=ubas. 

Considerando as proximidades do campus (alunos que residam nessa região), o acesso 

para especialidades pode ser feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), diretamente no Centro 

Saúde Escola Joel Domingos Machado (Posto Cuiabá), localizado na Rua Terezina, nº 690 – Vila 

Maria Luiza e o atendimento de urgência na UBDS Central, localizada na Avenida Jerônimo 

Gonçalves, 466 – Centro. Para agendar no Centro Saúde Escola é preciso comparecer à 

unidade entre 7h e 17h, de segunda a sexta-feira, munido com RG e comprovante de 

residência. Atendimentos de urgência são realizados em qualquer unidade de saúde que 

funcione 24hs, com apresentação do RG. 

 

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO – campus USP RIBEIRÃO PRETO 

 

 

 O campus USP Ribeirão Preto também oferece atendimento psicológico gratuito aos 

alunos. Há unidades que possuem serviços específicos de atendimento (como o PAPP DIS e o 

CAEP), há também o COPI (Centro de Orientação Psicológica Integrada) da PUSP-RP e o CPA 

(Centro de Psicologia Aplicada) da FFCLRP (esse último sem atendimento no momento). 

 

PAPP DIS (Programa de Apoio Psiquiátrico e Psicológico ao Discente)  

Somente para alunos da FMRP. Atendimento psiquiátrico e psicológico gratuito no HC; 

agendamento ocorre pela Clínica Civil, sendo necessário informar que é aluno de qualquer 

curso da faculdade de medicina; é feita triagem para avaliação sem necessidade de 

encaminhamento. 

Telefone para agendamento: (16) 3963 6610 

http://www.prefeiturarp.usp.br/page.asp?url=ubas
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CAEP – Centro de Apoio Educacional e Psicológico 

Site: http://www.fmrp.usp.br/a-faculdade/estrutura-administrativa/centros-de-apoio/site-caep/ 

Somente para alunos da FMRP. Promoção da saúde e prevenção; orientação psicopedagógica 

e aconselhamento psicológico. Solicitação de atendimento pode ser feita via e-mail ou 

telefone. 

Rua das Paineiras - Casa 8 

Telefone: (16) 3315 3195 / 3315 3352 

E-mail institucional: caep@fmrp.usp.br 

 

COPI – Centro de Orientação Psicológica Integrada 

Site: http://www.prefeiturarp.usp.br/page.asp?url=copi 

Para alunos do campus USP Ribeirão Preto, exceto alunos com vínculo junto à FMRP. Serão 

abertas 25 vagas no dia 26/2/2018 (primeiro dia de aula), para atendimento de alunos de 

graduação durante o primeiro semestre de 2018, com distribuição por ordem de chegada, a 

partir das 8h30min; triagem mediante questionário a ser preenchido no momento da 

inscrição. 

Abertura de vagas a cada início de semestre (vagas limitadas). 

Rua Clóvis Vieira - Casa 32 

Telefone: (16) 3315 3494 

E-mail: copi.pc@usp.br 

 

 

ATENDIMENTO PSICOLÓGICO – externo à USP 

 

 

 Na cidade de Ribeirão Preto existem outras clínicas de atendimento psicológico que 

oferecem atendimento à comunidade (não exclusivamente para alunos). Considerando a 

demanda por tratamentos nessa área, seguem abaixo algumas opções sem custo, ou com 

custo reduzido, que podem ser acessadas por alunos USP: 

 

http://www.fmrp.usp.br/a-faculdade/estrutura-administrativa/centros-de-apoio/site-caep/
mailto:caep@fmrp.usp.br
http://www.prefeiturarp.usp.br/page.asp?url=copi
mailto:copi.pc@usp.br
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BARÃO DE MAUÁ – Clínica Escola de Psicologia (atendimento gratuito) 

Inscrições disponíveis durante o ano todo (cadastro em lista de espera após triagem, para 

chamada quando surgirem vagas); ligar para agendar triagem; não é necessário 

encaminhamento. Atende crianças, adolescentes e adultos.  

Clínica: Rua Amadeu Amaral, nº 56 – Vila Seixas 

Telefone: (16) 3603 6697 

 

UNAERP – Núcleo Multiprofissional da Unaerp – Clínica de Psicologia (atendimento gratuito) 

Inscrições no 1º semestre (meses de janeiro e fevereiro) e no 2º semestre (meses de julho e 

agosto); sessões 1 vez por semana com duração de 50 minutos aproximadamente; 

agendamento somente presencial (necessário apresentar RG e comprovante de residência). 

Atende crianças, adolescentes e adultos. 

Clínica: Avenida Costábile Romano, nº 2201 - Ribeirânia 

Telefone: (16) 3603 7003 

 

UNIP – Centro de Psicologia Aplicada (atendimento gratuito) 

Comparecer nos plantões para triagem (sessão de triagem acontece no horário do plantão, é 

só comparecer com o RG). Divulgação dos dias e horários de plantões para o 1º semestre de 

2018 ocorrerá dia 22/2/2018.  

Clínica: Rua Mariana Junqueira, nº 1346 - Centro 

Telefone: (16) 3632 6401 / (16) 3632 2656 

 

IEP – Instituto de Estudos Psicanalíticos  

Projeto Social (atendimento gratuito) 

Clínica Social (sessões de R$ 20,00 até R$ 50,00 – custo reduzido) 

Inscrições durante o ano todo, sem limite de tempo para duração do tratamento; início 

mediante entrevista de triagem com psicólogo. Entrar em contato por telefone, informando 

interesse no agendamento (psicólogo quem avaliará indicação para atendimento no projeto 

social ou clínica social). 

Rua Marechal Deodoro, nº 1976 (Sala 1)  

Telefone: (16) 3635 3155 

secretaria@ieprp.com.br 
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PSICOLOG – Atendimento Solidário (acompanhamento terapêutico ou avaliação 

neuropsicológica R$ 50,00 por sessão – custo reduzido) 

Atendimento realizado por profissionais estudantes de pós-graduação. Entrar em contato por 

telefone, informar interesse e aguardar atendimento em lista de espera. 

Rua Júlio Prestes, nº 959 – Jardim Sumaré 

Telefone: (16) 3878 0959 

 

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICANÁLISE (custo reduzido) 

Site: www.sbprp.org.br 

Acessar o site, procurar por DAP (Departamento de Atendimento em Psicanálise) – lá é 

possível fazer o download da lista de profissionais e também se inscrever: escolha um 

profissional, preencha a ficha de inscrição, pague a taxa de inscrição no valor de R$ 30,00 e 

entre em contato diretamente com o profissional (pode deixar recado na secretária 

eletrônica). Obs.: dentro do período de 2 anos poderá trocar de profissional ou retomar o 

atendimento (em casos de desistência) sem pagar novamente a taxa de inscrição. Primeira 

sessão de avaliação e triagem não é cobrada. 

 

ACESSO PSI – Psicologia para todos (custo reduzido) 

Site: https://www.acessopsi.com.br/ 

Tem por objetivo tornar a terapia mais acessível; valor da sessão - R$ 50,00; 12 associados em 

Ribeirão Preto que atendem crianças, adolescentes e adultos em diversas abordagens; sem 

fila de espera (atendimento pode ser realizado na primeira semana após o contato); 

encaminhamento aleatório, quem escolhe é o paciente e para agendar um horário basta 

entrar em contato diretamente com o profissional escolhido, dizendo que deseja atendimento 

pelo Acesso Psi. (informações repassadas por psicóloga associada) 

 

UNIPSICO - Cooperativa de Trabalho de Psicólogos de Ribeirão Preto (custo reduzido) 

Site: http://www.unipsicorp.com.br/ 

Plano Social – limite de renda familiar de até 4 salários mínimos; levar cópia do RG, CPF, 

comprovante de residência e dos três últimos comprovantes de renda de todas as pessoas 

http://www.sbprp.org.br/
https://www.acessopsi.com.br/
http://www.unipsicorp.com.br/
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que trabalham na família (inclusive do aluno, se tiver). Taxa de adesão de R$ 17,98 e valor das 

sessões de R$ 65,40, com vencimento todo dia 10.  

Rua Doutor Paulo Tinoco Cabral, nº 484 – Jardim América 

Telefone: (16) 3911 4525  

 

IPA – Instituto de Psicologia Avançada de Ribeirão Preto (custo reduzido) 

Site: http://www.ipa-rp.med.br/ 

Triagem gratuita (primeiro atendimento) sempre na 1ª quarta-feira do mês; comparecer 

levando cópia do RG e do comprovante de residência; valores combinados diretamente com 

psicólogo. 

Rua Ayrton Roxo, 256 – Alto da Boa Vista 

Telefone: (16) 3623 5134 

 

PARA PÓS-GRADUAÇÃO 

Associação de Pós-Graduandos USP 

Telefone: (16) 3315 3505 

E-mail: atendimento.apgusprp@gmail.com 

http://www.ipa-rp.med.br/

