
PROJETO DE EXTENSÃO 

ASESE -
COVID 19 

ACONSELHAMENTO 
SÓCIO-EXISTÊNCIAL 
SITUACIONAL NO 
ENFRENTAMENTO AO
COVID 19

“Quando a situação for boa, desfrute-a. Quando a 
situação for ruim, transforme-a. Quando a situação não 

puder ser transformada, transforme-se.”  

Vitor Emil Frankl

Prof. Dr. Edson Marques Oliveira

Coordenação e execução 

OBJETIVO: Oferecer a comunidade em geral e comunidade acadêmica da 

Unioeste, um serviço de aconselhamento para dar apoio em momentos de 
crise existencial vivido nesse momento de isolamento social e seus 
rebatimentos e contribuir para que as pessoas atendidas tenham acesso a 
informações, conhecimentos e estratégias que contribua para o seu 
autodesenvolvimento, realização humana e mudança de percepção e atitudes 
face aos desafios impostos  pela presente situação e seus futuros impactos. 



O que é o projeto ASESE-COVID 19 

ASESE-COVID 19 = É um serviço de aconselhamento (1) e prevenção à saúde mental e existencial de pessoas em risco e vulnerabilidade
ao isolamento social. Caracteriza-se por ser uma abordagem de apoio socioemocional (2) e orientação social dialógica para o
enfrentamento de situações especificas que afetam sua existência (3) como ser humano pleno (corpo, mente, espirito), contribuindo
assim para um melhor pensar em planejar o seu agir em cada momento, principalmente em situações especificas (isolamento social) que
afetam o seu bem-estar e o seu existir com sentido, proposito e coloca em risco sua sustentabilidade humana e seu bem-estar e bem-
viver.

1) Aconselhamento = Processo de apoio, orientação não diretiva, sistematizada e profissional para o aprimoramento do aprendizado social 
para saber lidar com situações especificas para auxiliar na tomada de decisão de mudança e atitudes favoráveis paro uma melhor gestão e 
direção da vida, e uma sustentabilidade humana e do bem-viver desejado.  

2) Sócio = Refere-se a vida social, interações, relacionamentos, vivência cotidiana, trabalho, organização da vida tanto pessoal como 
grupal, comunitário e organizacional. 

3) Existencial = Uma questão filosófica, antropológica e fenomenológica situacional da vida, modo de entender a vida humana inserida no 
mundo, enfrentando desafios na busca do sentido e proposito de seu existir sempre numa perspectiva de vir a ser, ou seja, o ser humano 
está sempre com potencial de mudança, e tem a liberdade de escolha em cada situação de sua vida e modo como conduz sua existência 
em cada situação vivencial e existencial. 



Como funcionara esse serviço?

2. O atendimento será realizando uma vez por semana, e é totalmente
gratuito.

3. A pessoa interessada deverá fazer um Cadastro de Pré-Atendimento via
formulário eletrônico, segue abaixo o link:

https://docs.google.com/forms/d/1OMn08lJw3-ooXGkrKMtvz85OYY2z-
e3KBb8sZbddMPY/edit

4. Após análise do Cadastro a pessoa receberá um comunicado de
agendamento em horário previamente estabelecido com a pessoa para a
primeira sessão, onde receberá as demais informações sobre o processo de
atendimento.

5. As vagas são limitadas, por tanto o atendimento respeitara a ordem de
chegada das solicitações e as vagas que forem sendo disponibilizadas.

1. O atendimento será realizado a distância usando o sistema de teleconferência através de ferramentas
como: Jitsi Meet, Skype e outros, por tanto a pessoa interessada tem que ter disponível o acesso a
internet e esses meios;

Maiores informação:

Prof. Edson
45.999413948 

https://docs.google.com/forms/d/1OMn08lJw3-ooXGkrKMtvz85OYY2z-e3KBb8sZbddMPY/edit

