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O objetivo do I Fórum de Saúde Mental da comunidade UFSC é a 

discussão de temas relevantes relacionados a saúde mental da comunidade 
universitária da Universidade Federal de Santa Catarina. A partir dessas 
discussões, objetiva-se a construção de um relatório com as principais 
demandas da saúde mental desse público, para futuras ações dentro da 
Universidade. 

Esse documento conterá todas as questões levantadas pelos Grupos de 
Trabalho, que serão formados por professores, servidores, estudantes, além de 
outros grupos dentro do estado que de alguma forma interferem ou se sintam 
afetados pelo ambiente da universidade. 

A construção do Fórum será feita por todos os interessados em construir 
um espaço de democracia e solidariedade. A comissão organizadora será 
composta então por essas pessoas. A partir daí serão subdivididas em sub 
comissões, a fim de otimizar a qualidade do evento. 

A Universidade Federal de Santa Catarina é uma universidade 
intermunicipal, e o Fórum se propõe a tratar de assuntos relevantes em todos 
os campi. Os campi Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville 
terão representatividade dentro das discussões.  
            Os temas dos grupos de trabalho serão discutidos pela comissão 
científica que será definida e composta por diferentes grupos da comunidade. 
Haverá sub comissões científicas em cada campi da UFSC. Esses temas 
surgirão a partir das demandas apresentadas ao longo do período de 
construção do Fórum, e serão definidos até o dia 02/07/2018, estando abertos 
a modificações futuras em casos excepcionais. 
    A ideia é que aconteçam apresentações artístico-culturais na cerimônia de 
abertura e encerramento, palestras de convidados a definir, que ampliem as 
discussões tratadas durante o Fórum, e o ponto principal do evento, que são os 
grupos de trabalho.  

Serão três dias de evento. No dia 08/08 a noite acontecerá a abertura. 
Nos dias 09/08 e 10/08 serão desenvolvidos os GT’s. Durante as manhãs se 
reunirão os grupos de trabalho, onde serão discutidos e debatidos diferentes 
aspectos do tema em questão, a fim de buscar possíveis propostas para os 
problemas, e esclarecimentos, novas questões e quem sabe até soluções. A 
ideia é que diferentes setores e grupos trabalhem juntos pelo ideal de um 
desenvolvimento coletivo das questões referentes à saúde mental da 
comunidade UFSC. 

Os períodos da tarde serão divididos em dois momentos. Um primeiro 
momento de formulação de uma síntese das discussões feitas pela manhã, 
apresentando as demandas, resultados e ideias desenvolvidas no período 
anterior. E um segundo momento onde serão apresentadas essas sínteses 
desenvolvidas para os demais participantes do evento.  

Após definição das demandas, construídas de forma democrática no 
evento, as questões que afetam a comunidade universitária, a UFSC estará 
melhor instrumentalizada para iniciar um trabalho de prevenção, promoção e 
manutenção à saúde. A criação de uma política da universidade para cuidar 



dos assuntos referentes à saúde mental da comunidade é emergencial, e deve 
ser construída e reconstruída periodicamente a partir das necessidades 
apresentadas em cada momento da história dessa universidade. 
            Os resultados desse evento servirão para tratar dos problemas do 
presente e precisarão ser renovados periodicamente, com o objetivo de cuidar 
das questões sempre atualizadas da comunidade UFSC. Um modelo de 
prevenção, cuidado e promoção de saúde que se adapta às questões que 
surgem e não se preocupa com questões já superadas. Diante disso, a ideia é 
que o evento torne-se um espaço de discussão com uma periodicidade bianual, 
a princípio. 
    Além do material que será produzido a partir desse fórum, a proposta é que 
o evento em si seja um exercício de democracia. Tomando corpo e sendo 
criado a partir de mobilizações da mais variada pluralidade, respeitando as 
individualidades, e ao mesmo tempo construindo políticas, noções, propostas e 
informações que beneficiarão a todos.  
    Aguardamos a todos para a primeira reunião de formação da comissão 
organizadora, onde será apresentada a proposta do evento, e os interessados 
serão inseridos nessa construção solidária. Ela ocorrerá no dia 08/05, no 
auditório do bloco E do CFH, às 18:30. Todos os membros da comunidade 
UFSC, sem exceção, estão convidados para participar dessa construção e 
posteriormente do Fórum. 

Agradecemos de antemão todos os envolvidos e interessados em 
construir uma UFSC mais solidária, participativa, democrática e saudável.  
             
 

Atenciosamente, 
 

Comissão Organizadora 
 

Para mais informações: 

Tel/wpp: (48)991891282 

forumsmufsc@gmail.com 


