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Resumo: O Bosque Auguste de SaintHilaire é uma área de 31 mil m² de 

cerrado nativo, localizada no Câmpus Samambaia/UFG. De várias formas, a 

comunidade universitária percebe, cuida, usa e desfruta desse espaço, que se 

caracteriza assim com um espaço plural. Apesar do potencial integrador do 

espaço do Bosque, as queixas de furtos, roubos, uso e tráfico de drogas na 

área são frequentes. Diante dessa circunstância, sob a coordenação do Núcleo 

Interdisciplinar de Estudos e Pesquisas sobre Drogas e outras Dependências 

(NEPED), a Reitoria da UFG envolveu a Assessoria de Comunicação 

(ASCOM), PróReitoria de Assuntos da Comunidade Universitária (PROCOM), 

PróReitoria de Extensão e Cultura (PROEC) e PROPET Saúde Mental para 

desenvolver a ação de extensão “VAMOS CONVERSAR SOBRE O BOSQUE? 

DIZ AÍ!”, com o objetivo de oportunizar a participação da comunidade 

acadêmica na identificação de problemas e possíveis soluções para qualificar 

o Bosque Auguste de SaintHilaire, enquanto espaço de promoção de saúde. O 

PET Saúde  Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde – é um 

programa interministerial que visa fomentar a formação dos profissionais de 

saúde para trabalhar juntos e responder às necessidades em saúde da 

população, fortalecendo a integração ensinoserviçocomunidade e 

ensinopesquisaextensão. O PET Saúde Mental (SM) da UFG vem 

desenvolvendo diversas ações de extensão, baseadas em metodologias ativas 

de aprendizagem, visando problematizar a Saúde Mental da comunidade 

universitária (ROSA et al, 2014; FONSECA et al, 2013; PAIVA et al, 2013). A 

ação de extensão “Vamos Conversar sobre o Bosque? Diz Aí!” mostrouse um 

espaço propício para a colaboração do PET SM, sendo a experiência 

acumulada, um fator facilitador para o planejamento das ações. Assim, ao 

firmar apoio ao “Diz Aí!”, o PET SM quis ratificar que acolher ideias diversas é 

a melhor maneira de discutir; e incentivar o protagonismo de todos, inclusive 

dos alunos (um dos maiores envolvidos) é uma tentativa de aumentar a 

participação e a responsabilização de todos pelo cotidiano da vida acadêmica. 

  


