
Confira diversas ações de atenção aos/às 
estudantes no contexto de emergência em 

Saúde Pública (COVID-19)

PRPE LIGADA EM VOCÊ – N.º 2



Agende atendimento com a equipe de psicologia*

Link: https://forms.gle/kzcYkqUsJcXDT6xRA.

Ações de Atenção à Saúde Mental durante a Pandemia

1. Participou do levantamento sobre saúde mental (teste SRQ-20)?
2. Se você recebeu e-mail da PRPE, alertando sobre sua condição de

saúde, obtida neste teste:

*Atividade desenvolvida em parceira com o curso de Psicologia/IBiotec/UFCAT



atendimentoccom.catalao@ufg.br

Ações de Atenção Integral a(o) Estudante durante a Pandemia

Fonte da imagem disponível em: https://blog.runrun.it/webmeeting

PRPE

Dificuldades de se adaptar ao 
isolamento social, com sentimentos 

de solidão, ansiedade, angústia, 
tristeza e/ou depressão?  

mailto:atendimentoccom.catalao@ufg.br
https://blog.runrun.it/webmeeting/


(64) 9 8103 0504

Fale com a equipe de Atenção à Saúde da PRPE

Monitoramento da saúde 
física 

Dificuldades com 
medicamentos de uso 

controlado

Fonte da imagem disponível em: https://blog.runrun.it/webmeeting

(64) 9 9262 6057

Segunda a sexta-feira 
08h às 12h 

Segunda a sexta-feira 
14h às 18h 

Ações de Atenção Integral a(o) Estudante durante a Pandemia

https://blog.runrun.it/webmeeting/


Projeto Terapeutas solidários

Práticas integrativas disponíveis:
• Terapia Floral
•Reiki
•Automassagem 
•Meditação 
•Relaxamento com imagem guiada

Atendimento, se inscreva pelo link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdyrbZOV-DsugWQmqqNK8LWCm-
L9SW1a3F5ZEh4WdBkUVhNZQ/viewform

PRPE



Assistência Biopsicossocial

Acolhimento as/os estudantes
indígenas e quilombolas*
• Dificuldades em falar ou compreender a língua

portuguesa;
• Necessidade de apoio pedagógico e/ou cuidado

psicológico.

Entre em contato conosco:
Coordenação Biopsicossocial: 
leticiafranco2018@ufg.br  
*Atividades desenvolvidas em parceira com PróApoio/Ibiotec e PROGRAD

A PRPE está atualizando o
planejamento da Política de
Assistência Social Estudantil (PASE)
aos/às estudantes com deficiência

Participe respondendo o questionário:
 Link: https://forms.gle/HMipD4f7ob9xva82A



nutricao.catalao@ufg.br

Fale com o setor de nutrição 

Orientação nutricional: 
mantenha-se saudável em casa

Cidadania e Direitos Sociais: 
acolhimento, orientação e 

articulação/encaminhamentos

Fale com o setor de serviço social

servicosocial.catalao@ufg.br

Fonte das imagens disponíveis em: https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/qual-o-papel-de-uma-alimentacao-adequada-e-saudavel-durante-a-pandemia-de-covid; 
http://cressmt.org.br/novo/cfess-lanca-campanha-de-recadastramento-nacional-obrigatorio/

Segunda a sexta-feira 
09h às 12h  e 13 às 18h

mailto:nutricao.catalão@ufg.br
mailto:Servicosocial.catalao@ufg.br
https://saudebrasil.saude.gov.br/eu-quero-me-alimentar-melhor/qual-o-papel-de-uma-alimentacao-adequada-e-saudavel-durante-a-pandemia-de-covid
http://cressmt.org.br/novo/cfess-lanca-campanha-de-recadastramento-nacional-obrigatorio/


Todas 
quintas-feiras
09h às 10h –
Reunião com 

o DCE

Participe: meet.google.com/koa-ydmd-sna

Fonte das imagens disponíveis em: https://blog.runrun.it/webmeeting/

 Todas sextas-feiras

 14h às 15h – Reunião com

 Coletivos estudantis

Participe: meet.google.com/fxf-rfyd-hcp

Reuniões virtuais

meet.google.com/koa-ydmd-sna
https://blog.runrun.it/webmeeting/
mailto:nutricao.catalao@ufg.br


atendimentoccom.catalao@ufg.br

Dúvidas quanto a bolsas ou demais 
ações da assistência estudantil:

Segunda a sexta-feira
07h às 12h  e 13h às 17h

mailto:atendimentoccom.catalao@ufg.br

