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Introdução: Grandes universidades internacionais como Harvard, Yale and Stanford há
alguns anos, incluem em seus currículos, disciplinas e práticas específicas voltadas
para a temática “Bem-estar e espiritualidade”, valorizando não somente a construção
de uma carreira bem sucedida, mas igualmente uma vida plena e feliz. Temas como
compaixão, vida em comunidade, gratidão, técnicas de meditação e consciência, e
yoga entre outras práticas milenares, fazem parte das temáticas inovadoras dessas
universidades, sustentadas por evidências recentes da neurociência. Objetivo: O
objetivo de disseminar os conceitos de bem-estar e felicidade. A iniciativa teve como
ponto de a identificação de indicadores de estresse entre os universitários pesquisados,
sendo conduzido pelas Professoras Isabela Caldeira, Julia Alves, Mary Lee dos Santos
e Melissa Quintão. Metodologia: O grupo de alunos de vários cursos do Unileste
incluindo fisioterapia, educação física, enfermagem, entre outros, começaram suas
atividades em fevereiro deste ano, reunindo-se no Salão espelhado, localizado no
Bloco D do Campus de Ipatinga, iniciando-se às 20hs 30min (horário do intervalo), às
terceiras quintas-feiras de cada mês, durante o período 15 minutos.  Esse tempo é
utilizado para a troca de informações sobre a fisiologia do estresse, práticas de yoga e
meditação, das quais são conduzidas por professoras com conhecimentos sobre em
cada assunto, e é aberto ao público universitário. Resultados: Os alunos que
participaram das atividades da Oficina Bem Estar e Felicidade tiveram pontos
positivos. Durante as práticas, foram disponibilizados ambientes com musicas para
estimular o relaxamento e a concentração. No decorrer da oficina de meditação, a
professora responsável disponibilizou incensos e mantras para estimular o
relaxamento, foi ensinados métodos para a melhora da concentração e técnicas para
controle da respiração. Também foram realizadas: oficinas de yoga, com o intuito de
autoconhecimento corporal e algumas posições de fácil execução, que proporcionaram
alongamento e relaxamento muscular; houve reflexologia com pontos de pressão e
massagem nos pés, que ajudam a aliviar tensões e melhoram o funcionamento do
organismo: e por fim técnicas para alongamento, com manobras simples e rápidas que
aliviam tensão muscular acumulada. Foram disponibilizados óleos para massagem,
colchonetes e panfletos com informações de posições de yoga e também a importância
e utilidade para cada óleo essencial usado nas massagens. Como resultado final, os
alunos que participaram da oficina obtiveram uma melhora no controle do stress, da
ansiedade e da concentração e consequentemente as técnicas de controle respiratório
aprendidas, poderão ser utilizadas posteriormente em momentos de maior tensão que
abalem o emocional, contribuindo para uma melhor qualidade de vida. Conclusão:
Portanto, conclui se que a iniciativa da oficina “Bem estar e Felicidade” trouxe
resultados positivos e benéficos, tais como, melhora na saúde física e mental com a
diminuição do estresse e controle da ansiedade, no rendimento interpessoal e melhora
na qualidade de vida.
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