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SAÚDE MENTAL
Dia  Mundial da

EQUIPE DE
COMUNICAÇAO

Conheça a 

CÁSSIA CRISTINA
UniSER entrevista a extensionista

Alunos da Candangolândia I



A Organização Mundial da Saúde (OMS)
considera a saúde mental uma prioridade e
defende que a questão da saúde mental
não é estritamente um problema de saúde.

Existem vários tipos de doenças associadas
à capacidade mental, por exemplo, o
déficit cognitivo. Este é caracteriza-se pela
dificuldade de aprendizado que algumas
pessoas têm e que acaba limitando suas
vidas de diversas maneiras. É um problema
diretamente relacionado à capacidade
mental de assimilação de informações, o
que faz com que o indivíduo desenvolva
limitações intelectuais. 

Nas crianças: Não existe cura. O
tratamento deve ser desenvolvido de
forma multidisciplinar. O objetivo é
trabalhar as limitações identificadas a
partir de estímulos que ajudem a
desenvolver as habilidades cognitivas.
Nesse sentido, a expectativa é que a
criança possa melhorar a sua
autoconfiança e também consiga melhorar
a qualidade de vida. A família e a escola
têm papel fundamental para promover a
confiança. Esta faz com que as crianças se
sintam motivadas e com autoestima
elevada.
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DIA MUNDIAL DA
SAÚDE MENTAL

Fonte: ASSUMPÇÃO Jr, Francisco B.; SPROVIERI, Maria
Helena. Introdução ao Estudo da Deficiência Mental. São
Paulo: Memnon, 2000.

Nos idosos: Existe um declínio cognitivo
caracterizado pelos sintomas como a
falta de atenção, a perda de memória e
mesmo algumas dificuldades no
raciocínio lógico. A boa notícia vem dos
pesquisadores do American College of
Neuropsychopharmacology, nos Estados
Unidos, eles perceberam que esses traços
podem ser curados se tratados desde o
início.

Mantenha sempre os seus exames em dia e
se sentir algum sintoma como perda de
memoria, confusão mental ou dificuldade
para raciocinar, procure logo um médico.
Lembre-se que maiores são as chances de
um tratamento eficaz quando diagnosticado
mais cedo.

https://www.sbcoaching.com.br/lideranca-e-coaching/autoconfianca-o-elixir-da-boa-lideranca/
https://www.sbcoaching.com.br/qualidade-de-vida/qualidade-de-vida-autoconhecimento/
https://www.sbcoaching.com.br/times-de-alto-desempenho/como-driblar-a-falta-de-concentracao-no-trabalho/
https://acnp.org/


DICAS PARA
MELHORAR A SAÚDE

MENTAL 
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HÁBITOS DE LEITURA
O hábito de leitura melhora o
funcionamento do cérebro. Ler é um
exercício fundamental para melhorar
a saúde mental.

PRATIQUE ATIVIDADES FÍSICAS
Mantenha o seu corpo em movimento. A
atividade física é o ato de se movimentar:
levantar, sentar ou caminhar, tudo isso
ajuda a fortalecer o seu corpo e a sua
saúde mental. O importante é não ficar
parado!

MANTENHA UMA ALIMENTAÇÃO
SAUDÁVEL 
Um plano dietético rico em opções integrais,
frutas da estação, legumes, verduras,
cortes magros, leguminosas e nozes,
logicamente, fornece os nutrientes que o
seu cérebro precisa e ajuda a promover a
saúde mental.

TENHA MOMENTOS DE REFLEXÃO E
MEDITAÇÃO 
A meditação também é capaz de estimular
aspectos saudáveis, estando muito
associada à saúde mental. Tirar um tempo
do seu dia para meditar faz bem para a
saúde física e mental.

https://hospitalsantamonica.com.br/como-promover-a-saude-mental-dos-professores/


ENTREVISTA COM A EXTENSIONISTA DA
UNIVERSIDADE DO ENVELHECER 

Como está sendo a sua experiência com a
intergeracionalidade na UniSER?
"Eu acho tudo na verdade! Porque a minha avó
que eu tenho mais contato é analfabeta, então
é muito legal ver que a UniSER da essa
oportunidade para os velhinhos estudarem,
aprimorarem os seus conhecimentos e até
receber o certificado da UNB! E eles são muito
simpáticos, eu amo interagir com eles."
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CÁSSIA CRISTINA

Como você conheceu a UniSER?
"Eu conheci a UniSER por meio de uma amiga, Jussara, ela
faz farmácia junto comigo. Ela entrou porque era
monitora da Margô, aí a Doutora Margô apresentou para
ela a UniSER. A Jussara então me falou que estavam
precisando de extensionistas, aí eu fiz entrevista porque
eu queria muito participar de um projeto de extensão,
porque é uma das coisas que contam pontos para fazer
residência. Mas além de contar para o currículo, a UniSER
já me interessava bastante, porque desde quando eu
entrei na UNB, as pessoas que participavam do projeto
iam nas salas falando sobre o projeto e era muito
interessante porque trabalhava com velhinhos e dava a
eles a oportunidade de estudar." 

Nos conte um pouco sobre o projeto Comunica?
"O projeto foi criado para que a UniSER não ficasse só no
meio interno entre alunos e colaboradores, ele foi criado
também para as pessoas de fora terem a oportunidade
de ver como funciona o projeto e para que as pessoas
não ficassem relacionando só a Margô a UniSER. Ai poder
fazer entrevistas com pessoas e todos os colaboradores
da UniSER. A gente já fez com os pesquisadores no
primeiro semestre de 2021 e nesse segundo semestre a
gente fez com os projetos de dentro da UniSER e está
sendo bem legal porque sou eu que entrevisto as pessoas
e o projeto me ajudou porque eu sou muito tímida, então
ele me ajudou muito com a minha timidez."

Graduanda em Farmácia pela Universidade de Brasília e colaboradora
extensionista da UniSER, atua na Comunicação e no projeto Comunica. 

Como você acha que os jovens podem ter mais
acesso aos idosos?
"Bom, acho que na nossa família seria os netos,
não ficar ignorando os avós, conversar, mostrar
o mundo para eles, não é só porque eles não
entendem que eles não se interessam. Muitas
vezes a gente, eu falo a gente mesmo porque
muitas vezes nem eu tenho paciência de ficar
explicando as coisas, mas eu vou ter essa
paciência conversando e entretendo, porque o
mundo é para todos e a tecnologia também,
não é só para jovem, todo mundo tem que saber
mexer."
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A Comunicação e Marketing da UniSER é responsável pelo contato
direto com a comunidade interna e externa da UniSER. Atua na
assessoria de impressa, administração das mídias sociais da
UniSER e também na elaboração de eventos. Inclusive, é a
comunicação a responsável por elaborar as edições da
newsletter.
A atual gestão está sob a responsabilidade dos supervisores
Thays Nunes e Dyego Henrique.
Este setor está organizado internamente por 4 áreas de atuação,
sendo eles: Interna, Externa, Eventos e mídias sociais. Conheça um
pouco as áreas e suas funções.

CONHEÇA OS SETORES
DA UNISER
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Evellyn 
 

Ricardo 

José 

Valquiria Brenda

Dyego 

Responsável pelo contato direto
com os acadêmicos e
colaboradores sobre

informativos e divulgação de
ações da UniSER.

 
Assistente: Dyego Henrique

 

 

Organização e execução dos
eventos online e presenciais

da UniSER
 

Assistente: Brenda
 
 

Administração e
manutenção das mídias

sociais: Instagram e
Youtube da UniSER

 
Assistente: José Alberto

 
 

C O M U N I C A Ç Ã O
I N T E R N A

C O M U N I C A Ç Ã O
E X T E R N A

M Í D I A S  S O C I A I S E V E N T O S

Contato externo, assessoria
de imprensa e relações
públicas e gestão do site e
newsletter da UniSER

Assistente: Thays Nunes

Thays

Cássia

Yasmin

Albênica

COMUNICAÇÃO E
MARKETING
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Thiago



Coordenação da Newsletter
Thays Nunes Silva
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Thays Nunes Silva 
Ricardo de Oliveira Ferreira
Valquiria Timóteo da Silva 
Dyego Ramos Henrique

Revisão
Kerolyn Ramos Garcia
Margô Gomes de Oliveira Karnikowski

Aula Asa Norte I

#DIARIODOTEMPO

RECORDAÇÕES

Outubro - Mês de conscientização da
prevenção do câncer de mama;
Novembro - Mês de conscientização da
prevenção do câncer de próstata; 
Dia  19 de novembro

Dias 29 e 30 de novembro e 01 de
dezembro

18h00 - Evento de Internacionalização -
Seminário de Tecnologia e Inovação.
Local: Youtube Portal UniSER UnB

15h00 - Evento Webinário TCC - Caminho dos
Pássaros 
Local: Youtube Portal UniSER UnB

Gostaria de sugerir algum tema?
Nos envie sua sugestão através do 
e-mail: unisercomunica@gmail.com
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Quarta edição I 04 de novembro de 2021

Seminário Gerontologia - 2016

Aula da saudade- Darcy - 2.2018

ANOTA AÍ

Estrutural 2.2018

Ceilândia 2.2017


