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1. MISSÃO  

Minimizar a incidência de transtornos mentais, além do uso problemático de álcool e de outras 
drogas entre discentes.  Adoção da lei nº 10.216/2011, que dispõe sobre a proteção e os direitos 
das pessoas portadoras de transtornos mentais, que é um marco no estabelecimento de 
responsabilidades ao Estado para o desenvolvimento de uma política de saúde mental, que visa 
assistência e promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais. Com isto, 
consideramos que a Universidade tem papel fundamental na observância e no cuidado 
especialmente aos estudantes que apresentam algum tipo de transtorno mental.   

Por fim, desenvolver uma política integrada da vida estudantil da UnB, na busca da otimização de 
tempo e qualidade no atendimento das demandas apresentadas pela comunidade discente, levando 
em consideração a diversidade do corpo estudantil, bem como acompanhamento e apoio aos 
discentes. Também devem ser consideradas necessidades e peculiaridades de cada sujeito, na 
superação das limitações e valorização e potencialização das habilidades, centrado seu 
protagonismo no aprendizado construtivo em consonância com a missão da UnB.
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2. METAS / PRINCIPAIS AÇÕES 
a. Elaboração de uma política institucional de saúde mental e qualidade de vida a partir de comissão devidamente instituída.  

b. Mapeamento realizado através da percepção de coordenadores de cursos, outros profissionais e também pela percepção dos próprios 
estudantes,  identificando as dificuldades educacionais dentre as principais motivadoras do sofrimento dos discentes, além das questões 
de relacionamento dentro da universidade (acolhimento, dificuldade de acessar informações, de pontos específicos para encontrar 
apoio).  

c. Criação de comissão específica que tenha finalidade a elaboração de proposta de política de saúde mental (criada em 2017 na UnB),  e 
criação de comissão que trabalhe na elaboração da proposta da política da vida estudantil da UnB (2018).   

d. Desenvolvimento de fluxograma e orientações para manejo específico de agravos mais sérios – não se constituindo uma rotina para 
todo e qualquer caso de saúde mental, mas também desenvolvendo e apresentando ações preventivas e de acompanhamento.  

e. Elaboração de documento para orientar e apoiar a Administração Superior da UnB na implementação de ações coordenadas e 
integradas visando o acolhimento e acompanhamento dos estudantes da universidade.  

f. Para garantir a integração das ações relativas à vida dos estudantes, a política é organizada em cinco eixos fundamentais que são 
associados aos diversos aspectos da vida estudantil  e suas potencialidades e dificuldades. São eles: identificação, acolhimento, 
comunicação, assistência e acompanhamento/orientação.
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 3. DESAFIOS  
O principal desafio encontrado pelas comissões atualmente é a falta de recursos humanos que 
deveriam ser destinados especificamente para desenvolverem as ações previstas por cada uma das 
políticas.  

Hoje as comissões são formadas por servidores/as técnicos/as e docentes que também executam 
outras atividades em seus espaços ocupacionais, o que torna mais lento o tempo para 
desenvolvimento das ações. 


