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A Congregação do Instituto de Biociências do Câmpus do Litoral Paulista, 

em sua 52ª Reunião Ordinária, realizada em 30/11/2020, após ampla 

discussão, deliberou pela APROVAÇÃO da "MOÇÃO DE APELO - ATENÇÃO 

COM A SAÚDE MENTAL DA UNESP", conforme segue anexa. 

Encaminhe-se o referido documento à Reitoria/UNESP. 

 

Divisão Técnica Acadêmica do Instituto de Biociências do Câmpus do 

Litoral Paulista, 01 de dezembro de 2020. 

 

 

 

DENISE MARTINS DO VALLE 
Diretora Técnica Acadêmica 

UNESP - IB/CLP 
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MOÇÃO DE APELO 
Atenção com a saúde mental na Unesp 

 
A Congregação do Instituto de Biociências do Câmpus do Litoral Paulista da Unesp, reunida em 30 
de novembro de 2020, lamenta profundamente as mortes recentes, relacionadas à questão da 
saúde mental, de discentes da Unesp. Assim, como colegas da Faculdade de Engenharia de 
Guaratinguetá e de outras unidades universitárias, entendemos que a questão da saúde mental na 
Unesp é urgente e deve ser encarada como tal. Neste sentido, encaminhamos ao Conselho 
Universitário da Unesp e aos futuros Reitor e Vice-Reitora a seguinte MOÇÃO DE APELO: 
 
As particularidades das atividades universitárias são tais que questões associadas à saúde mental 
mereçam relevância tanto sob o ponto de vista da saúde do trabalhador como com relação à 
permanência estudantil. Na Unesp, apesar da existência de iniciativas pontuais louváveis, não 
contamos com uma estrutura que permita o acolhimento adequado de sua comunidade. 
 
Sob a pandemia, a situação torna-se crítica, principalmente ao que se refere à prevenção a 
transtornos de saúde mental, seu encaminhamento e acompanhamento são tratados de maneira 
improvisada e, portanto, precária. A situação é ainda agravada nas Unidades Universitárias que, 
assim como o nosso Campus do Litoral Paulista, não contam com uma Sessão Técnica de Saúde. 
 
Diversas propostas relevantes já foram levantadas, como a formação de Núcleos ou Grupos de 
Apoio, ou mesmo a elaboração de protocolos para situações emergenciais. As propostas mais 
robustas envolvem a incontornável contratação e alocação permanente de profissionais da 
psicologia e da assistência social. 
 
Temos vivido, como comunidade acadêmica, situações limite como a de Guaratinguetá, e em 2018 
infelizmente sofremos do mesmo luto. Em adição, cotidianamente enfrentamos sobrecarga de 
atividades pelo corpo extremamente reduzido de servidores, que tão pouco possuem qualquer 
especialização em saúde mental e, portanto, não conseguem dar o encaminhamento adequado às 
situações vivenciadas. Ressaltamos que esta situação tem consequências não só sobre os indivíduos 
assistidos, entre os quais constatamos altos níveis de tensão, mas também em toda a comunidade, 
de maneiras diversas. 
 
Reiteramos que temos discentes em situação de extrema fragilidade emocional e psicológica. Como 
passamos por uma traumática situação 2018, estamos reunindo esforços para contribuir para 
melhoria na condição mental desses alunos. Entretanto, devido às nossas limitações profissionais e 
estruturais, precisamos de auxílio profissional, pois não desejamos que isso se repita em nosso 
campus. 
 
Considerando então o exposto, APELAMOS para que os futuros gestores da Unesp, em conjunto 
com a comunidade, encarem a questão da saúde mental como prioridade: elaboração de um plano 
imediato e de longo prazo sobre saúde mental nos campi da Unesp, incluindo contratação de 
profissionais habilitados.    

 


