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INTRODUÇÃO

Levantamento das atividades de bem-estar

Situações-problemas intrínsecas à vida acadêmica
de jovens universitários, não raro, agem sobre sua
saúde mental. Segundo dados do FONAPRACE,
quase metade dos universitários queixou-se de
algum sofrimento emocional vivenciado nos últimos
doze meses. Um outro levantamento mostra que
30% dos alunos de graduação em instituições
federais
no
Brasil
procuraram
atendimento
psicológico e mais de 10% fizeram uso de algum
medicamento psiquiátrico.

A prática de atividades relacionadas ao bem-estar,
culturais e atividades físicas, são alternativas para
mitigar os riscos à saúde física e mental e melhorar a
qualidade de vida do estudante na universidade. A
motivação e o apoio social estão diretamente
relacionados a adesão e permanência dos alunos nas
atividades, bem como, a manutenção e coordenação das
mesmas.

Nesse sentido, compreende-se que a ocorrência de
transtorno mental comum pode influenciar direta e
negativamente o desempenho acadêmico.
Objetivos: Caracterizar a saúde mental dos
estudantes atendidos em um serviço de apoio ao
estudante de uma IES.
Método: A pesquisa constitui-se de um estudo
descritivo
com
abordagem
epidemiológico,
quantitativa através da análise retrospectiva dos
prontuários.
Análise dos dados: A partir da amostra disponível,
será realizado uma análise retrospectiva dos
prontuários. A análise buscará dados como:
identificação do paciente, curso de origem e ano de
ingresso, antecedentes psiquiátricos, número de
consultas no serviço, diagnósticos, tempo de
diagnósticos, medicamentos em uso, conduta
médica, tempo de tratamento e presença de doenças
associadas.

Esporte e Lazer
Modalidades Esportivas

Entidades estudantis que estimulam a prática esportiva para
representação da universidade e seus devidos cursos em
campeonatos esportivos.

Equipe Fênix

Equipe composta por alunos de todos os cursos, não é
necessário experiência prévia.

Capoeira

Aulas de Capoeira com a equipe Axé, não é necessário
experiência prévia para participar

Yoga

Aulas de Yoga realizadas no segundo andar da AAAPB, sem
custo e não sem necessidade de experiência prévia.

Cultura
Baterias Universitárias

Entidades estudantis que estimulam, através da música, a
integração entre os membros do curso de graduação e a
participação em eventos esportivos e culturais representando
a Universidade.

Coral Unifesp

Coral composto por membros da Unifesp. Para participar é
necessário realizar um teste com o regente Eduardo
Fernandes.

Música na Escola

Grupo de graduandos de todos os cursos do Campus, que
em conjunto iniciaram ensaios musicais e apresentações em
eventos.

Quartas Musicais HSP

Concertos musicais de diversos estilos, aberto à comunidade
Unifespiana, totalmente gratuito
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