
NÓS ESTAMOS AQUI, 
COM VOCÊ!

E pra você sempre lembrar disso, 
confira as dicas do setor de 
Psicologia do Padis

#UNIDEPemcasaporvocê

 



OLÁ, NÓS SOMOS O PROGRAMA
DE ATENDIMENTO AO DISCENTE,
MAS VOCÊ PODE NOS CHAMAR
DE PADIS. 

Nós somos um setor do UNIDEP, criado unicamente pra cuidar de 
você e da sua jornada acadêmica. Gratuitamente, nós ofertamos 
atendimento psicológico, pedagógico e desenvolvemos muitas 
outras ações focadas unicamente no seu bem-estar.

O que o seu amigo PADIS quer é ver você passar
pela faculdade de forma tranquila e saudável. 



A nossa missão é:
Assegurar aos acadêmicos do UNIDEP 
condições necessárias para a garantia 
do acesso e permanência, a partir de 
parcerias e programas, atendimentos 
pedagógicos, psicológicos e serviços 
de saúde, bem como, a promoção de 
atividades científicas, artísticas, de 
saúde, esporte e lazer, propiciando 
assim, uma formação humana integral.

E os nossos
valores são:
Foco no aluno;
Ética, Dedicação
e Confiabilidade. 



Neste momento diferente, de recolhimento que estamos 
vivendo, em função desta pandemia relacionada ao COVID-19, 
o setor de psicologia preparou um material psicoeducativo, 
pra te ajudar a refletir e cuidar da sua saúde mental.

 Esperamos poder vê-lo em breve, saudável,
 e com muita energia para seguir os estudos.

Um grande e carinhoso abraço (virtual)!



É POSSÍVEL CONTROLAR
O INCONTROLÁVEL?

Controlar significa que podemos, mediante nossos pensamentos, 
emoções e ações, modificar algum aspecto do objeto de controle
de maneira dirigida. Se controlamos algo, temos poder sobre isso
e podemos decidir seu rumo.

Todos nós gostaríamos de poder controlar o mundo que nos cerca, mas a verdade 
é que há pouquíssimas coisas sobre as quais podemos ter esse poder. A nível de 
pesquisa, isso não é nada novo e temos consciência disso, mas a nível emocional, 
nos esquecemos muito facilmente… coisa que nos causa um certo mal-estar.

Nós, geralmente, não toleramos muito bem a incerteza, assim como a frustração 
quando as expectativas que tínhamos depositado em algo não são cumpridas da 
forma como gostaríamos. A verdade é que é bastante desagradável quando isso 
acontece, assim como, às vezes, também é perturbador o fato de não saber o que 
vai acontecer em determinada situação.



O QUE EU POSSO
CONTROLAR?

No mundo externo, nada. Em você mesmo, todo o seu ser, simples assim. Essa 
realidade nos torna livres e sossegados, se estivermos vivendo e crendo nela.
Existe uma infinidade de problemas e circunstâncias estressantes ou lamentáveis,
e é normal nos emocionarmos quando isso acontece. As emoções que surgem em 
caso de uma ameaça ou uma perda são totalmente normais e nos ajudam a lidar 
com o problema presente em nossa vida.

As emoções saudáveis, como a tristeza, a frustração e o pesar, nos ajudam a 
resolver problemas, já que não são muito intensas, duradouras ou frequentes.

Quando suas emoções, pelo contrário, se tornam muito intensas, frequentes ou 
duradouras, é porque está faltando algo em seu “software interno”. Provavelmente
é porque você está tentando controlar o incontrolável. Provavelmente você está 
dizendo a si mesmo que as coisas tinham que ser de outra forma, exatamente da 
forma como você gostaria... e essa forma de pensar, no fim das contas, te deixa 
frustrado, porque as coisas não são assim só porque nós queremos que sejam.



Como comentamos, podemos controlar nossa forma de ver o 
mundo e tentar modificá-la, pois ninguém pode entrar no nosso  
pensamento. No entanto, é totalmente absurdo fingir que o que 
é externo, o que nos cerca, seja de outro mundo.

Interiorize a ideia de que não há nada que você possa controlar além de 
você mesmo e você se tornará uma pessoa flexível e emocionalmente 
forte, capaz de desfrutar do que tem em suas mãos.



TOLERAR A INCERTEZA
E A FRUSTRAÇÃO

Para sermos mais saudáveis a nível psicológico, 
é conveniente aprender a tolerar a incerteza e 
a frustração. A incerteza aparece quando nós 
enfrentamos algo e não  temos certeza do que 
está por vir. Algumas pessoas reagem com 
ansiedade diante da incerteza, porque se 
“preparam”, caso o que esteja por vir seja algo 
assustador ou perigoso.

Dessa forma, colocam em prática a estratégia 
da preocupação contínua. O caso é que, por 
mais que nos preocupemos por algo, isso não 
vai evitar que, no final das contas, aconteça o 
que tiver que acontecer.



Mesmo que você se preocupe muito porque notou que anda 
tendo uma dor de cabeça muito forte, isso não fará com que 
você tenha, ou não, uma doença. Outra coisa diferente é que 
se, finalmente, te diagnosticarem com alguma doença, você 
seja responsável e se preocupe, algo que é totalmente lógico 
e sensato.

ACABAMOS NOS ENCONTRANDO COM A FRUSTRAÇÃO, ESSE 
SENTIMENTO QUE SURGE QUANDO NOSSAS EXPECTATIVAS 
NÃO SÃO CUMPRIDAS.

Esperamos que a vida, os demais e inclusive nós mesmos 
tenhamos reações de acordo com determinadas regras que 
nós mesmos inventamos, então ficamos chateados, nos 
deprimimos e ficamos ansiosos.



O RESULTADO FINAL É 
QUE O MUNDO SEGUE SEU 
CAMINHO E NÓS 
PRESCREVEMOS A NÓS 
MESMOS UMA 
DESAGRADÁVEL 
CHATEAÇÃO. DOIS 
PROBLEMAS PELO PREÇO 
DE UM… VALE A PENA?



PASSOS PARA DEIXAR DE 
CONTROLAR

Alguns passos que você pode seguir para deixar de controlar 
e tolerar a sensação de incerteza que o rodeia são: 

Aceite e tolere que as 
certezas e seguranças não 
existem: neste mundo, a 
única coisa que podemos 
ter certeza é que algum 
dia nós vamos morrer, mas 
nada mais. Não podemos 
ter certeza absoluta de 
que nosso parceiro nos 
ama e de que nunca vai 
nos abandonar, muito 
menos se iremos ficar 
doentes ou se teremos 
sucesso em nossa área 
de trabalho.

Mesmo que nos esforcemos 
muito em algo, isso não quer 
dizer que vamos conseguir: 
a verdade é que obteremos 
melhores  resu l tados de
acordo com a forma como 
fazemos as coisas, mas nem 
sempre é assim, já que o 
mundo é injusto  por definição. 
Por essa razão, é melhor se 
esquecer dos resultados e 
focar nossa atenção em 
aproveitar o que fazemos, 
sem importar o que possa 
acontecer no futuro.



E s q u e ç a  a s  
normas rígidas 
s o b re  vo c ê  
mesmo, os demais 
e o mundo: nada, 
ou quase nada, vai 
sair  exatamente 
como queremos. 
Ficar chateado, 
deprimido ou ficar 
ansioso por aquilo 
q u e  e s c a p a  d o  
nosso controle é 
uma perda de 
energia e de 
tempo.

Responsabil ize-se por 
você mesmo: a boa notícia 
é que você pode, sim, 
controlar a si  mesmo, 
então comece a fazê-lo 
desde já. A realidade pode 
ser observada por muitos 
ângulos, e você também 
pode se esforçar para ser 
um pouco mais flexível e 
parar de se importar tanto 
com tudo. Isso tudo, é 
claro, sem chegar a um 
estado de desinteresse… 
que na realidade é outra 
maneira de ser controlado 
pelo medo.



Estas perguntas não têm respostas certas ou erradas. 
Muitas vezes a pergunta certa é a melhor resposta.

1. Quantos anos você teria se você não soubesse quantos anos você tem?

2. O que é pior, falhar ou nunca tentar?

3. Se a vida é tão curta, por que fazemos tantas coisas que não gostamos e gostamos

de tantas coisas que não fazemos?

4. Quando tudo já está dito e feito, será que você disse mais do que fez?

5. Qual é a coisa que você mais gostaria de fazer para mudar o mundo?

6. Se a felicidade fosse a moeda nacional, que tipo de trabalho o tornaria rico?

7. Você está fazendo o que você acredita, ou você se contenta com o que está fazendo?

8. Se a expectativa de vida humana média fosse de 40 anos, você viveria sua vida de 
forma diferente?

9. Até que ponto você realmente controlou o curso da sua vida?

10. Você está mais preocupado em fazer as coisas direito ou está fazendo as coisas 
certas?

QUESTIONÁRIO



11. Você está almoçando com três pessoas que respeita e admira. Todos começam a 
criticar um amigo íntimo seu não sabendo que é seu amigo. A crítica é de mau gosto e 
injustificada. O que você faz?

12. Se você pudesse oferecer a um recém-nascido só um conselho, qual seria?

13. Será que você quebraria a lei para salvar uma pessoa amada?

14. Você já viu insanidade onde depois viu criatividade?

15. Pense em algo que você sabe  e que você faria diferente da maioria das pessoas?

16. Como podem as coisas que fazem você feliz não fazerem todos felizes?

17. Qual a coisa que você não fez e que você realmente quer fazer?  O que está 
prendendo você?

18. Você está se apegando a algo que precisa deixar de ir?

19. Se você tivesse que se mudar para um estado ou país além do que você vive no 
momento, para onde você iria e por quê?

20. Você aperta o botão do elevador mais de uma vez? Você realmente acredita que 
isso fará o elevador chegar mais rápido?



21. Você prefere ser um gênio preocupado ou uma pessoa simples e alegre?

22. Por que você está onde está?

23. Você é o tipo de amigo que quer como amigo?

24. O que é pior, quando um bom amigo se afasta, ou perder o contato com um bom 
amigo que mora bem perto de você?

25. Qual a coisa pela qual você é mais agradecido na vida?

26. Você prefere perder todas suas velhas memórias ou nunca ser capaz de fazer novas 
amizades?

27. Será que é possível saber a verdade sem desafiá-la primeiro?

28. Alguma vez o seu maior medo se tornou realidade?

29. Você se lembra daquela vez cinco anos atrás, quando você estava extremamente 
chateado? Será que aquilo realmente importa agora?

30. Qual é a sua memória mais feliz infância? O que a torna tão especial?



31. Em que momento nos últimos tempos você se sentiu mais apaixonado e vivo?

32. Se não for agora, então quando?

33. Caso você não tenha conseguido ainda, o que você tem a perder?

34. Alguma vez você já esteve com alguém, não disse nada, mas depois que se afastou 
sentiu que tinha tido a melhor conversa da sua vida?

35. Por que as religiões que apoiam o amor causam tantas guerras?

36. É possível saber, sem sombra de dúvida, o que é bom e o que é mau?

37. Se você ganhar um milhão de dólares, você sairá do seu trabalho atual?

38. Você prefere ter menos trabalho para fazer, ou mais trabalho que você realmente 
gosta de fazer?

39. Você sente como se você tivesse vivido o dia de hoje cem vezes antes?

40. Quando foi a última vez que você seguiu um caminho apenas com o brilho suave de 
uma ideia em que você acreditava fortemente?



41. Se você soubesse que todos que você conhece morreriam amanhã, quem você 
visitaria hoje?

42. Você estaria disposto a reduzir sua expectativa de vida em  10 anos para se tornar 
extremamente atraente ou famoso?

43. Qual é a diferença entre estar vivo e realmente viver ?

44. Quando é hora de parar de calcular riscos e recompensas, e ir em frente para 
conseguir o que se quer?

45. Se aprendermos com os nossos erros, por que estamos sempre com medo de 
cometer um erro?

46. O que você faria de forma diferente se soubesse que ninguém iria julgá-lo?

47. Quando foi a última vez que você notou o som da sua própria respiração?

48. O que você ama? Algum de suas ações recentes expressou abertamente esse amor?

49. Em 5 anos a partir de agora, você vai se lembrar o que você fez ontem? E sobre o 
dia antes disso? Ou no dia anterior?

50. As decisões estão sendo feitas agora. A pergunta é: Você está as tomando por si  
ou você está deixando que os outros as tomem por você?



Você apode curtir ser quem você é, 
do jeito que você for, ou viver infeliz 
por não ser quem você gostaria. 

Você pode assumir  sua 
individualidade, ou reprimir 
seus ta lentos e sonhos,  
tentando ser o que os outros 
gostariam que você fosse.

Você pode produzir-se e ir se divertir, 
brincar, cantar e dançar, ou dizer em 
tom amargo que já passou da idade 
ou que essas coisas são fúteis, não 

sérias e bem situadas como você.

por Martha Medeiros

ESCOLHAS



VOCÊ PODE OLHAR COM 
TERNURA E RESPEITO PARA SI 
PRÓPRIA E PARA AS OUTRAS 
PESSOAS, OU COM AQUELE 
OLHAR DE CENSURA, QUE PODA, 
PUNE, FERE E MATA, SEM 
NENHUMA CONSIDERAÇÃO PARA 
COM OS DESEJOS, LIMITES E 
DIFICULDADES DE CADA UM, 
INCLUSIVE OS SEUS.



Você pode amar e deixar-se amar de maneira incondicional, 
ou ficar se lamentando pela falta de gente à sua volta.

Você pode ouvir o seu coração e viver apaixonadamente ou agir de 
acordo com o figurino da cabeça, tentando analisar e explicar a vida 
antes de vivê-la.

Você pode deixá-la como está para ver como é que fica ou com 
paciência e trabalho conseguir realizar as mudanças necessárias na 
sua vida e no mundo à sua volta. 



Você pode deixar que o medo de perder 
paralise seus planos ou partir para a ação 
com o pouco que tem e muita vontade de 
ganhar.

Você pode amaldiçoar sua sorte, 
ou encarar a situação como uma 
grande oportunidade de 
crescimento que a vida lhe oferece.

Você pode mentir para si mesma, 
achando desculpas e culpados para 
todas as suas insatisfações, ou encarar 
a verdade de que, no fim das contas, 
sempre você é quem decide o tipo de 
vida que quer levar.

Você pode escolher o seu destino e, 
através de ações concretas caminhar 
firme em direção a ele, com marchas e 
contramarchas, avanços e retrocessos, 
ou continuar acreditando que ele já 
estava escrito nas estrelas e nada mais 
lhe resta a fazer senão sofrer.



Você pode viver o presente que a Vida lhe dá, ou ficar presa a 
um passado que já acabou – e, portanto não há mais nada a 
fazer – ou a um futuro que ainda não veio – e que, portanto, 
não lhe permite fazer nada.

VOCÊ PODE FICAR NUMA BOA, DESFRUTANDO O MÁXIMO 
DE COISAS QUE VOCÊ É E POSSUI, OU SE ACABAR DE 
TANTA ANSIEDADE E DESGOSTO POR NÃO SER OU NÃO 
POSSUIR TUDO O QUE VOCÊ GOSTARIA.

Você pode engajar-se no mundo, melhorando a si próprio e, 
por consequência, melhorando tudo que está à sua volta, ou 
esperar que o mundo melhore para que então você possa 
melhorar.



Você pode amar e deixar-se amar de maneira incondicional, 
ou ficar se lamentando pela falta de gente à sua volta.

Você pode ouvir o seu coração e viver apaixonadamente ou agir de 
acordo com o figurino da cabeça, tentando analisar e explicar a vida 
antes de vivê-la.

Você pode deixá-la como está para ver como é que fica ou com 
paciência e trabalho conseguir realizar as mudanças necessárias na 
sua vida e no mundo à sua volta. 

Você pode continuar escravo da preguiça, ou 
comprometer-se com você mesmo e tomar atitudes 
necessárias para concretizar o seu Plano de Vida.

Você pode aprender o que ainda não sabe, 
ou fingir que já sabe tudo e não precisa 
aprender nada mais.

Você pode ser feliz com a vida como ela é, ou passar 
todo o seu tempo se lamentando pelo que ela não é.

A escolha é sua...



Psicóloga PADIS - Programa de Atendimento Ao Discente
Patrícia Cazzonato Hoppen - CRP - 08/26611

Coordenação PADIS - Programa de Atendimento Ao Discente 
Jaqueline Bernardi Ferreira – Administradora CRA/SC N. 27355

AGENDE SEU ATENDIMENTO PSICOLÓGICO ON-LINE
patricia.hoppen@unidep.edu.br 

Estamos aqui!


