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APRESENTAÇÃO 

 

Este Plano de Saúde Mental é fruto do trabalho de muitas mãos. Em essência, ele 

foi elaborado durante dois dias inteiros de reuniões da equipe que integra o “Grupo de 

estudos em saúde mental na assistência estudantil”, mas, na verdade, é o ponto de 

culminância de uma série de reuniões do grupo em questão, que vinham sendo 

realizadas desde 2017 e a partir das quais as principais linhas de força deste Plano foram 

se desenhando. 

Em consonância com o que apregoa o Programa Nacional de Assistência 

Estudantil – PNAES, que objetiva “viabilizar a igualdade de oportunidades entre todos 

os estudantes e contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico” (p. 04), buscou-

se, com este Plano, sistematizar as ações em saúde mental de modo a contribuir para o 

alcance deste objetivo.  

De início, achou-se por bem definir com clareza as competências e atribuições 

desta Pró-Reitoria no âmbito da saúde mental, campo complexo e multifacetado que, 

por isso mesmo, requer o envolvimento de muitos e diferentes atores institucionais. Na 

sequência, definimos as ações de promoção, prevenção e atenção à saúde mental que 

nos concernem mais diretamente, operacionalizadas por meio do “Programa de 

acolhimento e atendimento psicológico” e do “Programa de promoção à saúde mental e 

prevenção de riscos”, descritos em detalhes nas páginas que seguem. 

Por fim, incluímos uma tabela com o cronograma das atividades, que tem por 

mérito facilitar a visualização e compreensão das nossas ações e seus objetivos, 

identificando ainda quem serão os responsáveis por desenvolvê-las, bem como o 

período e os locais em que elas serão realizadas.    
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1. OBJETIVO DO PLANO:  

 

Sistematizar as ações, em saúde mental, a serem desenvolvidas pela Pró-reitora de 

Gestão Estudantil e Inclusão - PROGESTI para discentes da Universidade Federal Rural 

de Pernambuco – UFRPE.  

 

2. COMPETÊNCIAS E ATRIBUIÇÕES 

 

• Compete à Assistência Estudantil da UFRPE colaborar com a promoção, 

prevenção e atenção à saúde mental por meio de ações voltadas prioritariamente 

aos discentes em situação de vulnerabilidade social, visando à garantia da 

permanência na universidade; 

• Realizar acolhimento e atendimento individual e/ou em grupo com os discentes da 

graduação em situação de vulnerabilidade social; 

• Promover ações por meio da realização de atividades lúdicas, desportivas/lazer; 

oficinas; rodas de diálogo e palestras sobre as temáticas referentes à saúde mental 

junto aos estudantes; 

• Promover a realização de encontros periódicos do “Grupo de estudos em saúde 

mental na assistência estudantil”, que tem como objetivos: formação permanente 

dos profissionais integrantes do grupo; a produção de dados sobre a saúde mental 

na assistência estudantil e a construção e avaliação do “Plano de ações em saúde 

mental” no âmbito da assistência estudantil da UFRPE; 

• Participar, de forma colaborativa, dos cursos de formação pedagógica, junto aos 

docentes, visando melhorias na relação professor-estudante a partir da 

demonstração do perfil dos discentes assistidos pela Pró-reitoria de Gestão 

Estudantil e Inclusão; 

• Realizar atividades integrativas com os ingressantes do Programa de Residência 

para a Graduação - PRUG; 

• Desenvolver as ações em saúde mental no âmbito da assistência estudantil 

vinculadas ao Programa de acolhimento e Aconselhamento Psicológico e ao 

Programa de promoção à em saúde mental e prevenção de riscos. 

  



 
 

3. PROGRAMAS 

Em observância ao disposto no art. 3º, § 1º,  IV, do Decreto Nº 7.234 de 19 de 

julho de 2010, o qual visa o desenvolvimento de ações de atenção à saúde do estudante, 

em consonância com o Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, bem 

como no atendimento a finalidade desta normativa em ampliar as condições de 

permanência dos jovens na educação superior pública federal, a PROGESTI estabelece 

os seguintes programas em saúde mental na assistência estudantil da UFRPE: 

 

3.1 PROGRAMA DE ACOLHIMENTO E ATENDIMENTO PSICOLÓGICO 

 

3.1.1 Descrição 

 

Este programa corresponde às ações de acolhimento e atendimento psicológico 

com enfoque nas relações de ensino-aprendizagem e relacionamento acadêmico.  

 

3.1.2 Objetivo 

 

 Realizar acolhimento e atendimento individualizado e/ou em grupo aos discentes 

da graduação presencial da UFRPE, prioritariamente os (as) estudantes beneficiários 

(as) da assistência estudantil. 

 

3.1.3 Público-alvo 

 

Estudantes da graduação presencial, prioritariamente beneficiários dos programas 

da Pró-reitoria de Assistência Estudantil e Inclusão - PROGESTI.   

 

3.1.4 Diretrizes 

 

I – A disponibilização de atendimento qualificado às demandas psicológicas 

apresentadas pelos discentes, compreendendo seu processo de desenvolvimento; 

II – O estabelecimento de cooperação entre os profissionais da assistência estudantil, a 

fim de compreender os aspectos constitutivos do estudante (psicológico, pedagógico, 

socioeconômico, histórico e cultural); 

III – A compreensão do sofrimento psíquico relacionado ao ambiente acadêmico, 

buscando a construção de iniciativas que venham a minimizar fatores causadores.  

  



 
 

3.1.5 Operacionalização 

 

O acolhimento acontecerá no ato de ingresso dos (as) discentes beneficiados pelo 

Programa de Residência para a Graduação- PRUG. Já o atendimento psicológico será 

realizado em formato individual e/ou em grupo e voltado para os estudantes da 

graduação presencial, prioritariamente para os beneficiários dos programas de 

assistência estudantil da PROGESTI. 

 

3.1.6 Horários 

 

Os profissionais disponibilizarão semanalmente, através de agenda, dias e 

horários para os atendimentos.  

 

3.1.7 Fluxo de atendimento 

 

O acesso ao programa poderá ser por telefone ou presencialmente nos horários de 

funcionamento do serviço de psicologia.  

 

 

3.2 PROGRAMA DE PROMOÇÃO À SAÚDE MENTAL E PREVENÇÃO DE 

RISCOS  

 

3.2.1 Descrição 

 

Este programa consiste na realização de ações coletivas para promoção de saúde 

mental e a prevenção de seus agravos que possam ter relação com as situações de 

retenção e evasão no âmbito da assistência estudantil.  

 

3.2.2 Objetivos 

 

• Planejar e implementar ações de educação em saúde que visem prevenir 

riscos e potencializar fatores de proteção à saúde mental no âmbito da 

assistência estudantil. 

• Realizar uma pesquisa-ação a fim de identificar possíveis fatores de risco, 

que possam implicar em sofrimento psíquico ao estudante universitário bem 

como na identificação de possíveis fatores de proteção em saúde mental. 

 

 

 

 



 
 

3.2.3 Público-alvo 

 

Estudantes da graduação presencial, prioritariamente beneficiários dos programas 

da PROGESTI.   

 

3.2.4 Diretrizes 

 

I -  Compreensão dos fatores, tanto de risco quanto de proteção à saúde mental, 

como multifatoriais (relações familiares, acadêmicas, socioeconômicas, 

interpessoais, culturais, etc.), através da articulação de parcerias inter e 

extrainstitucionais para a realização de ações em rede;  

II –  Promoção de reflexões sobre temáticas concernentes aos direitos humanos, 

considerando as diversas formas de violência e discriminação 

potencialmente existentes no ambiente universitário;  

III - Fortalecimento da compreensão do relacionamento acadêmico como 

potencializador do aprendizado por meio da realização de ações estratégicas 

de sensibilização junto à comunidade acadêmica;  

IV –  Considerar o protagonismo do discente como fator de proteção primordial 

para a sua saúde mental, entendendo aqui protagonismo como 

fortalecimento de sua autonomia; 

V - Identificação de fatores que interfiram na vivência acadêmica por meio de 

estudos e pesquisas. Desenvolvimento de estudos que possibilitem a 

identificação as possíveis barreiras acadêmicas, promovendo ações para a 

superação das mesmas.  

 

3.2.5 Operacionalização 

 

As ações de Prevenção de riscos e Promoção em saúde mental serão 

desenvolvidas de janeiro de 2020 a janeiro de 2022, considerando o calendário 

acadêmico da UFRPE no sentido de potencializar a participação dos estudantes. 

 

3.2.6 Fluxo das ações 

A realização das ações acontecerá a partir de divulgação prévia por meio de 

comunicação em mídias institucionais. 



 
 

4. CRONOGRAMA DAS AÇÕES 

Item Objetivos Ações Local Período  Responsável (eis) 

1 
Confeccionar o Plano de Ações em 

Saúde Mental da UFRPE. 

• Reunião de Organização e 

Confecção do Plano de Ações em 

Saúde Mental. 

UFRPE/SEDE 
25 a 27 de setembro de 

2019; Comissão do “Grupo de Estudos em 

Saúde Mental na Assistência 

Estudantil”. • Correção e emissão do formato 

final do Plano de Ações em Saúde 

Mental. 

Suporte Virtual Outubro de 2019; 

2 
Divulgar o Plano de Ações em Saúde 

Mental. 

• Articulação com o TI PROGESTI/ 

Articulação com o setor de 

comunicação da UFRPE. 

UFRPE Sede e 

Unidades 

Acadêmicas 

Período da vigência do 

presente plano. 

Comissão do Grupo de Estudos em 

Saúde Mental. 

3 
Realizar ações de Prevenção a agravos 

e Promoção em saúde mental. 

• Atividades lúdicas;  

• Atividades Desportivas/lazer;  

• Oficinas; 

• Rodas de diálogo; 

• Palestras sobre as temáticas 

referentes à saúde mental; 

• Articular parcerias. 

UFRPE Sede e 

Unidades 

Acadêmicas 

Janeiro de 2020 até 

janeiro de 2022. 

Comissão do “Grupo de Estudos em 

Saúde Mental na Assistência 

Estudantil”. 

 

COAP; 

CGR; 

COPSELC: 

Profissional de educação física; 

 

• Atividades integrativas para os 

discentes ingressantes no PRUG. 

Início do semestre 

letivo. 

• Mural de Saúde mental: em 

formato colaborativo, publicar 

informações em espaços 

específicos (mural de parede, 

facebook, Instagram), com peças 

de comunicação educativas 

produzidas por Instituições, Órgãos 

e Serviços de Referência na Saúde 

e outras Políticas Sociais. 

 

• Participação de forma colaborativa 

em cursos de formação pedagógica 

para docentes. 

Na ocorrência. 

• Grupo de estudos em saúde mental. 

Encontros bimestrais 

no período da vigência 

do presente plano. 

Comissão do “Grupo de Estudos em 

Saúde Mental na Assistência Estudantil” 

4 
Realizar ações de Atenção em saúde 

mental. 
• Acolhimento e atendimento 

individualizado e/ou em grupo. 

UFRPE Sede e 

Unidades 

Acadêmicas 

Período da vigência do 

presente plano. 

Equipe COAP: 

Psicologia; 

Pedagogia; 



 
 

Serviço Social. 

5 
Avaliar o Plano de Ações em saúde 

mental na Assistência Estudantil. 
• Reuniões do grupo de estudos em 

saúde mental. 

Encontros bimestrais 

no período da vigência 

do presente plano. 

Comissão do Grupo de Estudos em 

Saúde Mental. 

6 

Comunicar os resultados da 

implementação do Plano de Ações em 

Saúde Mental. 

• Publicização de resultados parciais 

nas redes sociais.  

UFRPE Sede e 

Unidades 

Acadêmicas 

Ao final de cada 

semestre. 

Comissão do Grupo de Estudos em 

Saúde Mental. • Confecção de Relatório parcial das 

atividades desenvolvidas. 
Ao final de cada ano. 

• Confecção de Relatório Final das 

atividades desenvolvidas. 
Novembro de 2022. 
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