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Título do Projeto: ABRACE – Grupo de cuidado e acolhimento dos estudantes do 

ICEA/UFOP. 

Nome dos coordenadores: TAE Liziane Bruna Barcelos / Prof. Aisllan Assis  

Celular: (31) 993901044  

Email: aisllanassis@ufop.edu.br 

Justificativa para a continuidade do projeto:  

O ABRACE realizou durante o ano de 2019 mais de 50 sessões de acolhimento na 

modalidade presencial e por meio de técnicas grupais de construção e desenvolvimento 

do vínculo terapêutico entre os estudantes participantes.  

Em 2020, o grupo retomou suas sessões juntamente com o ano letivo em março. Desde 

16 de março as sessões foram interrompidas respeitando as medidas de proteção e 

prevenção a pandemia da COVID-19, determinadas pela UFOP (suspenção das 

atividades presenciais, realização de atividades de forma remota, à distância ou on-line).  

Desde 10 de abril a equipe do projeto tem realizado encontros por videoconferência 

para estudo e criação de estratégia e metodologia capazes de garantir a realização do 

ABRACE, por meio das tecnologias de comunicação e informação, como forma de 

acolhimento e apoio emocional aos estudantes durante o período de quarentena e 

isolamento social.  

Assim nasceu o ABRACE Em Casa – Grupo de Acolhimento Virtual da UFOP. O 

grupo acontecerá semanalmente ofertando 15 vagas para estudantes e profissionais da 

UFOP, a partir do dia 01/06/2020. A equipe do projeto está finalizando a metodologia 

de realização do grupo que constitui de técnica grupal de acolhimento à distância. Para 

realização do grupo será utilizada o aplicativo Meet, acessado pelo e-mail institucional 

da UFOP. 

O ABRACE Em Casa espera ser um espaço de escuta e apoio emocional para 

estudantes e profissionais da Universidade, enquanto durarem as medidas de 

afastamento e isolamento social. A equipe planeja fazer levantamento de serviços e 

ações de saúde que possam ser disponibilizadas para os participantes que precisem ou 

requeiram formas de acolhimento ou abordagens presenciais ou de urgência, como 

forma de garantir uma rede de solidariedade e cuidado durante a pandemia. 

Essa modalidade de realização do projeto integrará a equipe do projeto ABRACE do 

Instituto de Ciências Exatas e Aplicada (ICEA) do Campus da UFOP em João 

Molevade, permitindo assim a realização dos dois projetos simultaneamente, ampliando 

o alcance das atividades a comunidade universitária do campus. 

O projeto espera assim garantir a continuidade de suas atividades, ao mesmo tempo em 

que cria e oferece uma forma de acolhimento ao sofrimento mental e emocional 

decorrentes da emergência sanitária que enfrentamos. 
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Plano de Trabalho com atividade das bolsistas: (maio, junho, julho) 

Durante os meses de maio, junho e julho o bolsista terá as seguintes atividades: 

1) Pesquisas sobre técnicas e metodologias de acolhimento remoto ou à distância; 

2) Pesquisa e preparo de material que possa ser disponibilizado aos participantes (sites, 

vídeos, textos e outros) durante as sessões do grupo de acolhimento; 

3) Manutenção, testagem e qualidade dos recursos tecnológicos utilizados para 

realização do grupo de acolhimento virtual; 

4) Divulgação nas mídias sociais utilizadas pelo projeto e da UFOP das sessões do 

grupo de acolhimento virtual; 

5) Comunicação e contato com participantes, rede de serviços e equipes que possam 

oferecer atendimentos de outra modalidade quando necessário. 

Dados das bolsistas: 

No momento o projeto ABRACE ICEA não conta com estudante bolsista cadastrado. 

As atividades estão sendo realizadas por estudante voluntário, com apoio dos estudantes 

e equipe do ABRACE UFOP. 

Estudante Voluntário: 

Caio Costa Vieira, matrícula 18.2.8024, Engenharia de Computação – Campus ICEA/UFOP. 

 


