
 

                                                                                                       
 

Projeto da ação:  Estresse e Saúde Mental 

 

1. Título:  Estresse e Saúde Mental 

 

2. Identificação 

2.1. Coordenador da ação: CT&D 

2.2. Período de realização: No site  

2.3. Horário: EAD + 3 encontros presenciais de 02 a 04 horas. 

2.4. Carga horária:: 20 horas 

2.5. Local: Pólo de apoio presencial: DDRH 

 

3. Caracterização da clientela: 

3.1. Número de vagas: 50 vagas  

3.2. Clientela alvo: Servidores dos Campus fora de Sede da UFG: Jataí, Catalão e Goiás, bem como 

servidores dos Campus Samambaia e Colemar Natal que tenham interesse. Extensivo a bolsistas, estagiários 

e terceirizados com vínculo empregatício com a UFG. Extensivo aos servidores do IFGoiás e IFGoiano. 

 

 

4. Justificativa 

 Necessidade de se ofertar ações de capacitação que abranjam um maior número de servidores da 

UFG, incluindo os lotados nos campus fora de sede. 

 Proporcionar a otimização de tempo, espaço e recursos financeiros nas capacitações. 

 Estamos cada vez mais diante de um ambiente de trabalho onde o avanço das tecnologias, as 

cobranças de competências e a competitividade crescem com mais velocidade do que a capacidade 

de adaptação dos trabalhadores. Os profissionais vivem hoje sob contínua tensão, não só no 

ambiente de trabalho, como também na vida em geral. Diante disto, torna-se necessário um curso 

que possibilite ao servidor, em atenção a sua saúde, identificar possíveis desencadeadores de 

estresse e como lidar com estes. 

 

 

5. Objetivos da ação:  

 Noções sobre o estresse, suas consequências e formas de evitar; 

 Desenvolver uma reflexão sobre si mesmo e seu comportamento diante da organização 

 Atenção básica de saúde ao servidor: promover condições ao servidor de identificar fontes geradoras 

de estresse e de como lidar com elas 

 

6. Metodologia: 
6.1. Modalidade: semi-presencial. 

6.2. Recursos Didáticos:  

 A ação terá uma estrutura em UNIDADES onde em cada UNIDADE o participante terá um conteúdo 
específico para leitura e interpretação e atividades avaliativas. Cada unidade terá duração de 
aproximadamente  uma semana 

 As atividades de cada UNIDADE serão disponibilizadas no primeiro dia da UNIDADE com prazo de 
entrega no último dia da UNIDADE.  

 Leitura e análise de textos e artigos; 

 Apresentação de vídeos. 

 Trabalhos semanais –individual. 

 Trabalho em grupo. 

 Aplicação de técnicas de relaxamento/ alongamento  

 

 



 

                                                                                                       
 

7.  Critérios para avaliação cognitiva  

7.1. Participação nas atividades na plataforma. 

7.2. Nota igual ou superior a 7,0 

7.3. Frequência mínima de 80%: essa freqüência será computada tanto nas atividades on-line como na 

avaliação presencial e demais encontros presenciais. 

7.4. Avaliação escrita para fins de arquivamento: essa avaliação se dará de forma presencial, valendo 60% 

da nota do curso, será um trabalho em grupo. 

 

 

 

8. Recursos materiais: 

8.1. Recursos físicos (data-show, quadro, computadores) nas aulas presenciais. 

8.2. Material didático: material básico da ação: a ser elaborado pelo professor formador da ação. 

 

 

9. Conteúdo programático 

Item h/a Período previsto Instrutor 

Aula presencial: Noções gerais sobre o 
estresse: Definições, Causas e Sintomas. 
Apresentação do professor 
 

02 Aula Presencial – 1ª 
semana 

Leilane Rocha 

O Processo de Trabalho e a Saúde do 
Trabalhador  
Conceito de estresse: Causas, origem e 
sintomas. 
Fatores intrapsíquicos e fatores externos 
geradores de estresse 
 

03 1° semana Leilane Rocha 

Consequências do estresse: Doenças 
relacionadas - A Síndrome de Burnout / 
Ansiedade/ Depressão/ entre outros 
 

04 2° semana Leilane Rocha 

Encontro presencial: Esclarecimento de 
dúvidas, entrega e explicação da avaliação, 
divisão de grupos. 
 

02 Aula Presencial Leilane Rocha 

Fatores secundários causadores do estresse. 
Importância dos cuidados básicos com a saúde- 
Alimentação, administração do tempo, atividades 
físicas, laser.  
Como lidar com o estresse?  
Quem pode ajudar? Quando devo procurar ajuda 
profissional? 
 

05 3° semana Leilane Rocha 

Encontro presencial: Aplicação de Técnica de 
relaxamento simples, alongamentos.  
Atividade Avaliativa em Grupo 
 

04 Aula Presencial Leilane Rocha 

    

 
 
 
 
 
 
 


