
Decanato de Assuntos Comunitários - DAC
Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária - DASU
Coordenação de Articulação de Redes para Prevenção e Promoção da Saúde - CoRedes
_____________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO COREDES - AGOSTO DE 2021

Este Relatório objetiva apresentar as atividades desenvolvidas pela equipe CoRedes/DASU/DAC no interstício de

01/08/2021 a 31/08/2021, com base no Plano de Trabalho Remoto - 15ª versão elaborado em agosto de 2021 e no Projeto “Laços

na Saúde” (Processo SEI UnB nº 23106.077359/2020-44), durante a vigência do Ato da Reitoria nº 0419/2020 (alterado pelo Ato

da Reitoria nº 609/2020, de 15 de maio), que dispõe sobre o funcionamento administrativo da UnB em consequência das medidas

de proteção para enfrentamento da COVID-19, incluindo a modalidade remota de trabalho.

Período: 01/08/21 a 31/08/21

Jornada de trabalho: 8 horas diárias.

Coordenadora: Prof.ª Dra. Josenaide Engracia

Equipe Técnica: Ana Lígia Montalvão de Souza - Técnico em nutrição e dietética (Matrícula FUB nº 1004336), Cinthya Vivianne

de Souza Rocha Correia - Nutricionista (Matrícula FUB nº 1094068)1, Flávia Aparecida Squinca – Assistente Social (Matrícula FUB

nº 1029355), Irineu Francisco do Nascimento Barbosa - Atendente de Consultório (Matrícula FUB n 141623), José Marcelo Oliveira

da Luz - Psicólogo/Área (Matrícula FUB nº 1056875), Karen Ribeiro da Matta Weizenmann - Psicóloga/Área: Clínica (Matrícula

FUB nº 1026283), Maísa Gomes Nolasco - Psicóloga/Área: Organizacional (Matrícula FUB nº 1093541) e Silvania Martins da

Silva- Assistente Social (Matrícula FUB nº 1036874)2.

2 A servidora esteve em período de férias de 02/08/21 à 16/08/21.
1 A servidora está afastada para participar em programa de pós-graduação stricto sensu (23106.111113/2020-17)

https://sei.unb.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=6281225&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110001498&infra_hash=cc5177b226273dd7ffb80be8a5e79edc3f3dfe49deaacf2daa4ed93a43a51928
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01 - ATIVIDADES TÉCNICO -ADMINISTRATIVAS CONTÍNUAS

Atividade Justificativa Parceria/Apoio Produtos Status

Elaboração de
Relatório mensal de

Produtividade -
CoRedes/DASU/DAC

Elaborar Relatório mensal de atividades para
monitoramento, execução e avaliação do Plano de
Trabalho - modalidade remota de trabalho (Atos da
Reitoria nº 609/2020) e adequação do mesmo a
novas necessidades e demandas.

------------- 8º Relatório de
Produtividade de 2021 Finalizado

Representação e
Participação da

CoRedes em Grupo de
Trabalho, Comissões e

Comitês da UnB

Manter os serviços em funcionamento, bem como
atividades e tarefas em Comissões e Comitês da
UnB, na modalidade remota de trabalho.

● Grupo de Trabalho do Plano de Combate ao
Assédio Moral e outras violências no trabalho
na UnB

● Comissão de Documentos da DASU
● Comissão da Gestão Patrimonial
● Comitê dos Planos de Saúde
● Representação da DASU na Comunicação

Institucional - Secom.
● Conselho Consultivo da UnBTV3

-------------

Atividades de caráter
contínuo sem

necessidade de
entrega de produtos

parciais

Em andamento

3 SEI/UnB - 6732839 - ATO DA REITORIA Nº 0590/2021 - Constitui o Conselho Consultivo da Rádio e Televisão Universitárias da Universidade de Brasília
(UnBTV), estabelece suas competências, atribuições e dá outras providências. Membros de unidades administrativas  da UnB: XIII. Flávia Aparecida Squinca
(DASU/DAC).
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Atividade Justificativa Parceria/Apoio Produtos Status

Representação &
Participação da
CoRedes em

Comissões sobre
Plano de retorno
gradual, seguro e

saudável ao trabalho
presencial durante a

pandemia da covid-19

Diante da possibilidade de retorno às atividades
presenciais fez-se necessário a discussão pelo
DAC/DASU sobre o retorno às atividades
presenciais durante a pandemia da covid-19 de
forma segura e saudável para os servidores da
CoRedes.

-------------

Atividades de caráter
contínuo sem

necessidade de
entrega de produtos

parciais

Em andamento

Reuniões da equipe
CoRedes

Participar de reunião de equipe para planejar,
implementar, acompanhar e avaliar ações de
prevenção e promoção da saúde.

------------- Ata da Reunião Demanda
contínua

Reuniões do Grupo de
Trabalho sobre Saúde

Mental e Apoio
Psicossocial

Participar de reuniões para compartilhar e discutir
ações de saúde mental no período da pandemia de
COVID-19. ------------- -------------

Demanda
contínua

Pesquisa Saúde
Mental - DASU

Planejamento e execução da pesquisa sobre Saúde
Mental da Comunidade Universitária.

------------ ------------

Demanda
contínua
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Atividade Justificativa Parceria/Apoio Produtos Status

Reuniões do Grupo de
Trabalho do Projeto

TCI-Itália

Participar de reuniões do Grupo de Trabalho para
planejar e executar a pesquisa sobre avaliação da
Terapia Comunitária Integrativa em parceria com
pesquisadores italianos.

------------ -------------
Demanda
contínua

Supervisão de Estágio
em Serviço Social -

Técnica Responsável
Assistente Social:
Flávia Aparecida

Squinca
Equivalente ao
semestre 1°/21

1. Milena Lins Fernandes LINS Soares - termo
de compromisso - SEI/UnB -
23106.019118/2021-61 - estágio 2.

2. Soniara Aparecida Mendes Maia - termo de
compromisso - SEI/UnB -
23106.075732/2021-11 - estágio 2.

3. Mariana de Castro Menezes - termo de
compromisso - SEI/UnB -
23106.075864/2021-35 - estágio 1.

------------ Relatório e Projeto de
Intervenção

Demanda
contínua

Organização e
Execução de ações

para a Semana
Universitária da UnB

2021

21ª edição da Semuni acontecerá entre os dias 27 de
setembro e 1º de outubro.
http://dex.unb.br/sobreasemana2021

------------- -------------

Demanda
contínua

Reunião com Instituto
Olhos da Alma Sã

Reunião com Sr Jorge do Instituto Olhos da Alma Sã
para estabelecer parceria no evento em agosto e

setembro.
------------- ------------- Em andamento
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Atividade Justificativa Parceria/Apoio Produtos Status

Reuniões do Grupo de
Trabalho de Qualidade

de vida na Casa do
Estudante

Universitário

Participar de reuniões do Grupo de Trabalho de
Qualidade de vida na Casa do Estudante Universitário
com a finalidade de contribuir com o planejamento de
ações para a promoção de bem-estar na moradia
durante a permanência dos discentes no ensino
superior e, consequentemente, para prevenção do
adoecimento em saúde mental e evasão universitária.

------------- ------------- Demanda
contínua

Discussão de casos da
comunidade

universitária com a
rede interna e externa

da UnB.

Discussão de casos da comunidade universitária
com a rede interna e externa da UnB.

------------- -------------
Demanda
contínua

Articulação de
atividades em parceria
com a Liga Acadêmica
da Saúde de Família e

Comunidade

Participar de reuniões com a Liga Acadêmica da
Saúde de Família e Comunidade para articular e
executar ações multidisciplinares em saúde com
objetivo de estudar a Atenção Primária, bem como as
estratégias de Saúde da Família e Comunidade.

------------
-------------

Demanda
contínua

GT de Construção da I
Conferência LGBTI+

da UnB

Participar das reuniões de planejamento e
execução da I Conferência LGBTI+ da UnB

------------ -------------
Demanda
contínua
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Atividade Justificativa Parceria/Apoio Produtos Status

Acesso ao Serviço
Eletrônico de

Informações (SEI)

Atividade administrativa contínua de seguimento
dos processos em andamento, de novas
solicitações e registros de atividades.

------------- Processos Demanda
contínua

Verificar e responder os
e-mails diariamente

Atividade administrativa de verificar e responder
aos e-mails direcionados para o e-mail
coredes@unb.br.

-------------
E-mails Demanda

contínua

Atualizar planilha de
controle estatístico das

ações

Mensurar o número de participações nas ações
realizadas bem como o número de alcance das
publicações nas mídias digitais. -------------

Planilha de Controle
Estatístico

Demanda
contínua

Atualizar planilha de
controle estatístico de

acolhimento
Mensurar o número de acolhimentos realizados
bem como as principais demandas do público-alvo. -------------

Planilha de Controle de
Acolhimento

Demanda
contínua

Recebimento de
insumos

Atividade presencial na sala da CoRedes no ICC
SUL a pedido do Almoxarifado Central para receber
insumos.

------------- Documento de Ordem
de Serviço

Demanda
contínua

Atualizações nas
mídias de comunicação

oficiais da DASU

Diante da necessidade de divulgar as ações da
DASU para a comunidade acadêmica, definiu-se a
atualização sistemática e contínua do site e da
página na rede social Instagram oficial da DASU.

-------------
Publicações no site e

no Instagram
Demanda
contínua
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Atividade Justificativa Parceria/Apoio Produtos Status

Acompanhamento de
bolsistas de editais da

DASU

Planejar e orientar a execução de atividades
complementares aos produtos e conteúdos
desenvolvidos pela equipe da CoRedes e da DASU
(produção de cards, flyers, cartilhas e manejo de
mídias sociais). -------------

------------- Demanda
contínua

Organização de
atividades do Projeto

Laços na Saúde

Atividades a serem ofertadas à comunidade
universitária e externa.

------------- ------------- Demanda
contínua

Organização do
Projeto “Laços na

Saúde - 60 segundos”

O projeto “Laços na Saúde - 60 segundos” é uma
parceria da Coordenação de Articulação de Redes
para Prevenção e Promoção da Saúde
(CoREDES), da Diretoria de Atenção à Saúde da
Comunidade Universitária (DASU) com a UnBTV.
Responsáveis: profissionais da CoREDES/DASU e
da UnBTV
Objetivo: Produzir informações em saúde no
formato vídeos de até 60 segundos.

------------- -------------

Demanda
contínua

Organização do
Projeto de Intervenção

“Minutos Laços na
Saúde”

Produzir materiais informativos em saúde no
formato de vídeos e podcasts a serem divulgados
nas redes sociais e espaços digitais da UnB para
comunidade universitária e externa. O projeto é
uma atividade de intervenção do campo de estágio
em Serviço Social.

------------- -------------

Finalizado
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Atividade Justificativa Parceria/Apoio Produtos Status

Acolhimento Online
para a Comunidade
Universitária da FGA

Atividade ofertada à comunidade universitária em
acordo entre a DASU e a FGA. ------------- -------------

Demanda
contínua

Acolhimento dos
discentes da UnB

campus Darcy Ribeiro,
Planaltina, Ceilândia,

Gama.

Acolhimento de discentes conforme demanda e
encaminhamento para a rede externa de
atendimento.

------------- -------------
Demanda
contínua

Organização de ações
relativas a Infecções

Sexualmente
Transmissíveis (IST)

e HIV/Aids

Planejamento e produção de conteúdos e
atividades relacionadas à Infecções Sexualmente
Transmissíveis (IST’s) e HIV/Aids. ------------- -------------

Demanda
contínua

Elaboração do Boletim
Informe DAC

Elaboração do boletim semanal com as
informações sobre ações desenvolvidas pela
Coredes.

-------------

-------------

Demanda
contínua

8



8º Relatório de Produtividade - CoRedes/DASU/DAC / Agosto de 2021

Atividade Justificativa Parceria/Apoio Produtos Status

Curso de Extensão
para Formação de
Multiplicadores em
Manejo de Grupos de
Enlutados pela
COVI-19!

Curso de Extensão para Formação de
Multiplicadores em Manejo de Grupos de Enlutados
pela COVID-19!
(1)  Objetivos do Curso
Ao final do curso, espera-se que as/os participantes
estejam habilitados a (a) oferecer atendimentos
psicoterapêuticos e psicossociais qualificados à
comunidade, no que tange a temática do luto, em
situações de emergência e desastre; (b) refletir
sobre as implicações éticas da atuação do
psicólogo em contexto de emergência e desastre;
(c) utilizar a experiência clínica como base para a
produção e difusão científica.
Carga horária – 60 horas (maio - agosto)

UnB
DASU e IP

SES/DF
-------------

Finalizado

Projeto Revita
Reunião com a representante do Projeto Revira,
Marizete, para estabeler parceria para acolhimento
de estudantes negros e indígenas.

----------------------- -------------------------- Em andamento

Planejamento da Roda
de Conversa Dialógica
“Um olhar para as
perdas,
compartilhando
experiências”.

Olhar para as perdas da vida cotidiana por meio do
compartilhar de experiências, através da força da
palavra no grupo promotor de reflexões, pode
ampliar esse olhar para novas possibilidades de
enfrentamentos dessas perdas.

Profa. Dra.
Erlândia S.

Pereira
Profa. Dra.
Eleusa G.
Rosenburg

Profa. Ms. Sílvia
S. Sant’Ana

--------------------

Em andamento
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Atividade Justificativa Parceria/Apoio Produtos Status

Avaliação da primeira
edição do curso de
extensão de saúde
mental ofertado pela
LAPSU/CEUB

Coredes e Lapsu/CEUB ----------------------- -------------------------- Finalizado

02 – PLANEJAMENTO DE AÇÕES E PRODUTOS NO PROJETO “LAÇOS NA SAÚDE”

Atividade Justificativa Parceria/Apoio Produtos Status

Oficinas de
“Habilidades Sociais”

para discentes

“Como ser mais
assertivo(a)” e
"Empatize-se"

Planejamento das oficinas de Relacionamento
Interpessoais “Como ser mais assertivo(a)? e
“Empatize-se”

------------- -------------.
Em

andamento

Planejamento atividade
de Extensão para

Semana Universitária

“A Contribuição de Paulo Freire para as Rodas de
Conversa Dialógicas - Uma metodologia de

intervenção e investigação em saúde.”
Prfª Dra.

Erlandia Pereira
Certificado Em

andamento
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Técnicas de
Relaxamento

A hipnoterapia é um método de intervenção auxiliar
em saúde mental que possibilita obter um
relaxamento mais profundo, em menor tempo,
organizando os pensamentos de quem está
praticando. Entre os benefícios estão o controle da
ansiedade, redução da tensão muscular, melhora
na qualidade do sono, aumento da concentração,
entre outros.

------------- -------------
Demanda
contínua

Terapia Comunitária
Integrativa online

A Terapia Comunitária Integrativa (TCI) é uma
metodologia de trabalho grupal comunitário, que
caracteriza-se como um espaço de conversações,
com objetivo de promover saúde em tempos de
coronavírus. A atividade é aberta a toda
comunidade universitária, bem como comunidade
externa à UnB.

------------- ------------- Demanda
contínua

Xô stress É uma atividade de meditação guiada online para
promoção da saúde e prevenção de agravos. A
atividade é aberta a toda a comunidade interna e
externa da UnB. Encontros de meditação online
guiada quarta-feira 18:00 e sábado 16:00

Professora
Elisabeth
Nogueira
Ferroni/
Unipaz

-------------.
Demanda
contínua
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03 - DADOS QUANTITATIVOS DAS AÇÕES DO PROJETO “LAÇOS NA SAÚDE”

TERAPIA COMUNITÁRIA

MÊS NÚMERO DE
INSCRIÇÕES

NÚMERO DE
PARTICIPANTES

TEMAS TOTAL DE RODAS
REALIZADAS

Agosto
(Terças às 10h)

_ 201 1. Insegurança com sentimento de impotência
2.Ansiedade sentimento de incômodo
3.Culpa por carregar mais peso que deveria e
incômodo com a limitação de expressividade
familiar.
4.Tristeza por frustrar as pessoas

5

Agosto
(Quintas às 16h)

_ 67 1.Sentimento de frustração para equilibrar lazer
e estudos.
2.insônia consequência da ansiedade
3.Desânimo e falta de concentração.

3

Agosto
(Sextas às 15h)

_ 128 1.Roda Temática: Dia dos pais; homenagem a
pessoa que te deu um carinho de "pai" seja ela
homem ou mulher.
2.Sentimento de angústia muito grande, porém
uma esperança maior de que as coisas irão
melhorar.

4

Total ---- 396 --- 12
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ACOLHIMENTO SOCIAL ONLINE PARA A COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA DA FGA

MÊS NÚMERO DE
AGENDAMENTOS

NÚMERO DE
ATENDIMENTOS

ENCAMINHAMENTOS

Agosto 03 01 01

TÉCNICAS DE RELAXAMENTO

MÊS NÚMERO DE
AGENDAMENTOS

NÚMERO DE
ATENDIMENTOS

ENCAMINHAMENTOS

Agosto 72 72 00
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04 - ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO

Atividade Participantes Justificativa Instituição Produtos Status

Curso:
“Prevenção ao

Suicídio”.

Maísa Gomes
Nolasco

Promover o acesso à informação para
prevenção ao suicídio na UnB. UniSUS. Certificado Finalizado

Curso:
“Coronavírus e
Iniquidades em
Saúde: saúde

coletiva e
pensamento

crítico em
tempos de
pandemia”.

Silvania Martins
da Silva

“A pandemia do Coronavírus, Covid-19,
desencadeia questões importantes à
sociedade e, em maior velocidade, ao setor
saúde. Para o enfrentamento da
complexidade desse panorama, a pandemia
da COVID-19 revisita de forma drástica o
papel do Estado, as relações entre local e
global e o lugar central do conhecimento
científico”.

Universidade
Federal do Rio
Grande do Sul

(UFRGS)

LUMINA -
Educação para

todos.

Certificado Em andamento

Palestra: Direito
Achado na Rua,
Neoliberalismo e

Fascismo

Silvania Martins
da Silva

Conhecer a forma com a qual as leis são
criadas e como elas impactam no nosso dia a

dia.
PUC GO Certificado Finalizado
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Atividade Participantes Justificativa Instituição Produtos Status

Curso de Férias
Parentalidade
no século XXI

Karen Ribeiro da
Matta
Weizenmann

Refletir sobre a parentalidade no século XXI
para atuação de profissionais de saúde.

Instituto Gerar de
Psicanálise Certificado Finalizado
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05 – ANEXO 1: Materiais de divulgação das atividades realizadas pela CoRedes

Laços na Saúde
Laços na Saúde

Canal de TV da Universidade de Brasília (UnB)
https://www.youtube.com/c/UnBTVPrazeremConhecerunbtv/videos
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Atividade que a Coredes/DASU foi
parceira

Pela vida - Campanha de prevenção em saúde mental- setembro amarelo 2021
Data: 23 a 27 de agosto de 2021
Semana de Prevenção em Saúde Mental
Horário: das 19h às 22h30

Ciclo de debate gratuito via remota

Dia 23 de agosto de 2021 segunda feira

Ansiedade, Depressão e Doenças mentais

01) 19 horas Tema: Políticas públicas em rede
02) 19h30 Tema:  ansiedade depressão e o reconhecimento do sofrimento
03) 20 horas Tema: A violência online
04) 20h30 Tema: A criatividade como recurso terapêutico em quadros de depressão e ansiedade.
05) 21horas Tema: O sentido da depressão e da ansiedade para o desenvolvimento da personalidade
06) 21h30 Tema: A ruptura da individuação e a crise psíquica

Dia 24 de agosto de 2021 terça feira

O Luto e seus desdobramentos em saúde mental

01) 19horas tema: o CVV e a experiência do luto
02)19h30 Tema: Doenças mentais na atualidade. Desafios num mundo em pandemia.
03) 20 horas Tema: Trauma, crises e a pandemia por um olhar junguiano.
04) 20h30 Tema: LUTO - lidando com pessoas enlutadas em tempos de pandemia.
05) Tema: A Morte e a Psique na Psicologia Analítica - Uma experiência com enlutados!

Dia 25 de agosto de 2021 quarta feira

As Crises Afetivas e saúde mental

01) 19 horas Tema: O desejo e a saúde mental: uma visão psicanalítica.
02) 19h30 Tema: autoestima e saúde mental de jovens universitários
03) 20 horas Tema: Puerpério - Uma jornada antiga em um novo tempo.
04) 21horas Tema: O aspecto ético em relação aos valores entre eu e outro: como os valores se formam

19



8º Relatório de Produtividade - CoRedes/DASU/DAC / Agosto de 2021

Dia 26 de agosto de 2021 quinta feira

Diversidade e Saúde mental

01) 19 horas tema: refugiados e saúde mental
02) 19h30 tema:  Saúde Mental e Gênero
03) 20 horas Tema: A loucura cor de rosa e a patologização da sexualidade
04) 20h30 Tema: Saúde mental e as várias formas de amar
05) 21 horas Tema: Duendes, árvores, motosserra e saúde mental

Dia 27 de agosto de 2021 sexta feira
Prevenção em Saúde Mental: a saúde em rede

01) 19 horas tema: a arte e o cinema na prevenção
02) 19h30 Tema: Agenda 2030 da ONU, ODS 3 (objetivo de Desenvolvimento Sustentável) e a Psicologia.
03) 20 horas Tema: Articulação de redes para Prevenção e Promoção da Saúde
Flávia Aparecida Squinca - DF
Assistente Social. Doutora em Ciências da Saúde. Coordenação de Articulação de Redes para Prevenção e
Promoção da Saúde (CoRedes. Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (DASU) -DAC- UnB.
04) 20 horas Tema: Comentários acerca do Mistério de Roseto: sentimento de comunidade e saúde como interação
05) 21 horas Tema: Eros em Rede
06) 21h30 Tema: Redes de proteção, prevenção ao suicídio e saúde mental

*Instituto Olhos da Alma Sã
*clínica social Jung Brasil
*Junguianos de Brasília
*Clínica social de Brasília
*Clínica social do Rio de Janeiro
* Supervisores Clínica Social Jung Brasil
*CVV- Centro de Valorização da vida ligue 188
*campanha vozes caladas-Omturex conectando pessoas e idéias
*Lotus psicologia
* Or Avrohom
*Instituto Junguiano de Brasília
*Faculdade Serra da Mesa FASEM
*Centro universitário Alfredo Nasser UNIFAN
*Universidade Tuiuti do Paraná
*FacUnicamps
*junta médica do estado de Goiás
*Secretaria de Direitos Humanos de Goiânia
*secretaria de cultura de Goiânia
*Universidade Federal do Paraná UFPR
*Coordenação de Articulação de Redes para Prevenção e Promoção da Saúde (CoRedes) da Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária (DASU) – Universidade de Brasília.
*Escritório de saúde mental da USP
www.almabr.com.br
@olhosdaalmasa
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