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 Qual  compressão
de saúde mental  o
DAEST trabalha?
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Saúde mental dentro de uma compreensão
ampliada envolvendo diferentes dimensões da vida

dos estudantes:
 
 
 

SAÚDE
MENTAL

- Subjetividades   
- Afetividade

- Personalidade 
- Emoções

- Sono
- Relações

 socioafetivas 

PSICÓLOGICAS

VIDA
ACADÊMICA

ECONÔMICAS

SOCIAIS

FAMILIARES

AMBIENTAIS

- Relação com os colegas
e professores   

- Processo ensino
aprendizagem

- Identificação com o
curso

- Recursos 
pedagógicos 

- Acesso a renda   
 

- Ambientes
promotores de

cuidado  
- Contato com a

natureza
- Preservação do meio

ambiente
 

- Garantia de direitos  
- Moradia

- Alimentação
- Saúde

- Convivência social

- Dinâmica familiar 
- Vínculos fortalecidos 

- Vivências  
 



 
 Público-alvo
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As atividades, ações e atendimentos do DAEST
conforme recomenda o Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES) são voltados para:   

- Estudantes de graduação
regularmente matriculados em
curso presencial no Campus
Manaus;

- Prioritariamente estudantes
oriundos da rede pública de
educação básica;

- Prioritariamente estudantes em
situação de vulnerabilidade
socioeconômica.
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 Atividades e

Serviços 
 
 

As atividades, ações e atendimentos do DAEST
voltados à saúde mental priorizam a promoção e
prevenção em saúde dentro de uma perspectiva
coletiva, dialogando com o contexto universitário.

Sarau da Assistência Estudantil

O que é? 
Atividade coletiva planejada
a partir de temas
demandados pelos
estudantes e que dialoguem
com a saúde mental e vida
acadêmica.

Qual o objetivo? 
Promover saraus como espaço
político, de socialização e reflexão
crítica a partir de recursos
artísticos, como literatura,
desenhos, cinema, música,
expressões corporais, tecendo
conversações com temas
relacionados a saúde mental e vida
acadêmica

Quando acontece?
As edições acontecem
semestralmente, podendo
ser na modalidade remota
ou presencial.

Como participar?
Você pode participar
sugerindo temas,
compartilhando e avaliando
as edições. Além disso, os
estudantes podem ser
convidados ou participarem
como mediadores das
edições.
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 Atividades e

Serviços 
 
 

Espaço De Bubuia

O que é?
Espaço físico que fica no Centro
de Convivência no Setor Norte do
Campus UFAM. Neste espaço o
estudante pode dormir e
descansar, além disso acontecem
diferentes atividades voltadas
para a saúde mental.

Qual o objetivo?
Proporcionar espaço de
descanso e relaxamento
visando o cuidado e a
promoção em saúde mental
dos discentes.

Quando acontece? 
O Espaço fica aberto de 9h
às 16:45 de segunda a
sexta. É feito uma
programação mensal das
atividades que irão
acontecer no Espaço.

Como participar?
Acompanhar a programação
que fica disponível no mural
do Espaço ou na aba da
Assistência Estudantil no
site da UFAM, usar o
espaço nos dias e horário
de funcionamento.
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 Atividades e

Serviços 
 
 

PsicoEducAção

O que é?
O PsicoEducAção são Drops
bimestrais voltados para
informação e comunicação sobre
saúde mental. Os Drops são
programas curtos que tem como
característica transmitir
informações rápidas e dinâmicas.
As edições do PsicoEducAção
acontecem exclusivamente de
forma digital.

Qual o objetivo?
Promover a saúde mental
por meio de Drops
informativos sobre
diversos temas que
atravessam os processos
relacionados a saúde
mental no contexto
universitário.

Quando acontece? 
As edições tendem a serem
publicadas bimestralmente
na Aba da Assistência
Estudantil no site da UFAM
e nas redes sociais do
DAEST.

Como participar?
Os estudantes podem
participar sugerindo temas,
compartilhando e avaliando
as edições.
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 Atividades e

Serviços  
 
 

Acompanhamento
psicológico individual

O que é?
Abordagem de
acompanhamento
psicoterápico breve que se
dá em encontros semanais.

Qual o objetivo?
Proporcionar suporte
psicológico aos estudantes
que apresentam perda de
qualidade na vida acadêmica
em decorrência de sofrimento
ou conflito psicológico.

Quando acontece? 
Semanalmente durante o
semestre letivo de acordo
com a demanda,
disponibilidade dos
psicólogos e local. São
priorizados os casos
considerados mais
urgentes.

Como participar?
Para solicitar esse tipo de
atendimento o estudante
deve preencher o
formulário que está
disponível na Aba da
Assistência Estudantil no
site da UFAM.
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“O novo está em quem transforma”.
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