
Avaliação do Serviço Acessar Centro de 
Atendimento da Estudos Psicológicos 

 

Descrição da enquete: divulgar, de forma ampla, o papel do CAEP/IP/UnB 

junto aos usuários de serviços  públicos que objetivam registrar manifestações. 

Manifeste sua experiência. Contribua! 
 

 
1. Em qual das categorias abaixo você se enquadra? 

 

o Estudante da UnB 

o Servidor Docente 

o Servidor Técnico-Administrativo 

o Estagiário 

o Prestador de serviço terceirizado 

o Comunidade em geral 

o Voluntário do CAEP 

 

2. Você já utilizou o serviço do CAEP/IP/UnB? 

o Sim 

o Não 
 

3. Como obteve conhecimento sobre os serviços prestados pelo 
CAEP/IP/UnB? 

o Via página institucional da UnB 

o Via blog do CAEP 

o Via Facebook do CAEP 

o Via Instagram do CAEP 

o Por indicação de colega/amigo 

o Outros   _________________________ 

 
4. Qual serviço você utilizou? 

o Atendimento Psicológico Individual 

o Atendimento Psicológico de Casal 

o Atendimento Psicológico de Grupo 

o Atendimento Psicológico Infantil 

o Avaliação Psicológica 

o Grupo de Estudos para estudantes 

o Supervisão de Casos Clínicos 



5. Quem te atendeu no CAEP/IP/UnB? 

o Servidor – Psicólogo Clínico 

o Estagiário de Psicologia UnB 

o Professor – Docente 

o Voluntário 

o Não sei 

 
6. Ficou satisfeito com o serviço de psicoterapia do CAEP/IP/UnB? 

o Sim 

o Não 

o Justifique __________________________________________ 

 
7. Ficou satisfeito com o atendimento da secretaria do CAEP/IP/UnB? 

o Sim 

o Não 

o Justifique __________________________________________ 

8. Você considera os serviços prestados pelo CAEP/IP/UnB 

importantes para o cidadão? 

o Sim 

o Não 

9. Você indicaria o serviço prestado pelo CAEP/IP/UnB para algum 

colega/amigo ou familiar? 

o Sim 

o Não 

10. Você gostaria de fazer algum comentário (sugestões, críticas ou 
elogios)? ______________________________________________ 
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