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OBSERVAÇÃO:

RESUMO: Neste momento de isolamento social, provocado pela Pandemia de COVID- 19, um grupo de
professores e técnicos do Centro de Educação da UFPE e do Centro Acadêmico de Vitória, busca acolher
estudantes e a comunidade me geral, através de ações mediadas por plataformas digitais, tais como a
página do Blog https://espacodeacolhimento.blog/ e o perﬁl do Instagram @acolhimento_ce.ufpe. Por
meio dessas plataformas digitais, serão desenvolvidas ações voltadas ao cultivo do bem-estar
emocional, do vínculo relacional e da valorização à vida. Para isso, serão utilizadas práticas
integrativas complementares de saúde integral, tais como Yoga, Meditação e Reiki. Serão
proporcionados também informações e relatos de experiências sobre o isolamento social, conto e
reconto de dramas humanos e inumanos através da literatura e deleite artístico. Além disso, será
facilitada a Escuta Acolhedora a estudantes do CE e da UFPE, através do atendimento individual por
chamada de voz/vídeo, com agendamento realizado no direct do perﬁl do Instagram. Pensando em
minimizar as possíveis barreiras na comunicação, contaremos com o apoio de proﬁssionais que
promoverão a acessibilidade comunicacional às pessoas com deﬁciência nos atendimentos individuais
e, sempre que possível, nas postagens das plataformas digitais. Além disso, durante o segundo
semestre de 2020, serão oferecidos grupos de estudo, coordenados por diferentes docentes que
constituem o projeto, com temáticas relacionadas à humanização, à espiritualidade e ao bem-estar,
como forma de possibilitar a compreensão desses processos mentais e emocionais e, portanto,
minimizar o sofrimento psíquico, neste momento Isolamento Social.

