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7 – CENÁRIOS DE PRÁTICA CONVENIADOS 

 

Secretaria Municipal de Saúde – SMS 

 

Descrição Tipo 

A Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SMS) tem o objetivo 

de assegurar o acesso universal e igualitário às ações e serviços 

públicos de saúde. Planeja, organiza, controla e avalia iniciativas 

executadas em Santos relacionadas a esta área, em conformidade 

com os preceitos do Sistema Único de Saúde (SUS), através de 

Hospitais, Unidades Básicas de Saúde, Unidades de Saúde da 

Família e Núcleos de Apoio Especializado. 

Atenção Básica 

 

 

8 – CENÁRIOS DE PRÁTICA PRÓPRIOS 

 

 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 

 

Descrição Tipo 

O Campus Baixada Santista da UNIFESP, atualmente com quatro 

unidades no município de Santos, não dispõe de serviço de 

saúde-escola. Desse modo, as ações práticas de Atenção à Saúde 

são realizadas exclusivamente nos cenários da rede de Atenção 

Psicossocial de nosso parceiro. 

Atenção Básica 
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9 – PROJETO PEDAGÓGICO 

 

 

9.1 – Área(s) de Temática, de Concentração e Profissional(is) 

 

Área de concentração Área Temática 

Atenção à Saúde Mental Saúde Mental 

Profissão Vagas (ano 2021) 

Psicologia 02 

Serviço Social 02 

Terapia Ocupacional 02 

 

 

9.2 – Justificativa 

 

Entre os desafios do processo de reforma psiquiátrica brasileira está a formação de profissionais 

que possam dialogar de forma criativa e potente com novas questões e desafios do cotidiano dos serviços 

da rede de Atenção Psicossocial e da Reforma Psiquiátrica.  

Reforma psiquiátrica designa o processo de transformação prática e teórica no campo da 

assistência psiquiátrica. Foi iniciada no Brasil no final de 1970, influenciada por experiências desenvolvidas 

na Europa e nos EUA depois da SGMl, a partir da crítica ao modelo clássico psiquiátrico do asilamento 

hospitalar. Aqui, a reforma psiquiátrica tomou três dimensões distintas e complementares: a dimensão 

política, expressa, sobretudo, pelo movimento de contestação e denúncia das tradicionais práticas asilares, 

expressas no Movimento da Luta Antimanicomial; a dimensão das práticas, que retroalimentou o processo 

de crítica e mobilização política em experiências práticas de desconstrução de instituições asilares e 

substituição por redes de serviços comunitários e territoriais; e a dimensão jurídica, que produziu mudanças 

jurídicas e legislativas, a produção de leis, regulamentos, revisão de códigos e a aprovação da lei 

10.216/2001. As três dimensões envolvidas no processo de reforma da assistência induziram a construção 

de uma política de estado expressa nas formulações da Política Nacional de Saúde Mental, que produziu e 

vem produzindo uma série de mecanismos de financiamento, indução e acompanhamento da implantação 

das redes de serviços, para reorientar o modelo de atenção na defesa dos direitos das pessoas com 

sofrimento psíquico.  

A recente portaria (BRASIL, 2011) que institui as Redes de Atenção Psicossocial (RAPS) no 
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âmbito do SUS traduz o atual momento de implantação da política de saúde mental. Embora a expressiva 

modificação nas formas de financiamento, que exaltam a mudança do modelo (nos anos 1990, por volta de  

95% dos recursos da saúde mental eram gastos com hospitais psiquiátricos, atualmente mais de 75% são 

gastos com a rede de atenção psicossocial) e a significativa implantação de novos serviços (2 mil CAPS, 

700 residências terapêuticas, projetos de geração de renda, etc.), muitos desafios; alguns antigos, outros 

novos, persistem (BRASIL, 2012), tais como: a existência de mais de 30 mil leitos psiquiátricos e cerca de 

10 mil moradores ocupando-os; as fragilidades no trabalho territorial e interprofissional; a necessidade de 

se investir em novas formas de protagonismo dos usuários e familiares; a necessidade de construir novos 

paradigmas e novas formas de conceber a experiência do sofrimento e, principalmente, a qualificação dos 

processos de formação profissional e educação permanente sintonizados com os desafios da rede de 

atenção psicossocial.  

A formação profissional tem sido um tema importante na implantação da Política Nacional de 

Saúde Mental. Em 2013, o Ministério da Saúde organizou um seminário nacional com o objetivo de se 

aproximar do tema e estabelecer novas pautas de construção de uma formação voltada às necessidades 

da Rede de Atenção Psicossocial do SUS. Dentre as diversas experiências que marcaram a historia da 

reforma psiquiátrica no Brasil destaca-se a de Santos, a partir da intervenção na Casa de Saúde Anchieta e 

da implantação da rede de serviços comunitários, que levaria ao seu fechamento (CAPISTRANO, 

KINOSHITA, 1992; NICACIO, 1994, 2003; NICACIO, KINKER, 1996; KINOSHITA, 1996; ROBORTELLA, 

2000). A experiência de Santos, iniciada em 1989, promoveu ruptura com os modelos de atenção vigentes, 

viabilizou uma nova estrutura, complexa e concreta, de acompanhamento às pessoas com sofrimento 

psíquico, através da implantação de novas instituições (NAPS, SERP), instituindo uma nova concepção 

sobre o sofrimento, um novo diálogo com a experiência concreta de vida dos usuários, aproximando-se da 

perspectiva apontada por Rotelli (1996), que considera que o objeto da psiquiatria deixa de ser a doença 

para ser a existência-sofrimento em sua relação com o corpo social. Contudo, a experiência santista em 

seus primeiros oito anos viveu um momento de ebulição e criatividade, e, nos anos seguintes, processos de 

enfraquecimento, como introdução de novas perspectivas, diminuição de recursos humanos e materiais, 

ausência de incentivo para a reflexão e problematização do trabalho, sugerindo o estabelecimento de 

novas formas de protagonismo de usuários e familiares. Embora a rede seja significativa (5 NAPS III,1 

Seção de Reabilitação Psicossocial, 1 Seção de Apoio ao Toxicodependente, 1 serviço de atendimento ao 

adolescente, 3 Centros de Valorização da Criança, 1 lar abrigado, 1consultório de rua), muitos são os 

desafios: aprofundamento do trabalho nos territórios; construção de projetos de vida transformadores com 

usuários com sofrimento grave; necessidade de trabalho com as UBS no acompanhamento dos casos; 
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superação da excessiva medicalização do sofrimento e patologização de situações de vida e dependência 

de psicofármacos; intensificação de projetos intersetoriais; fortalecimento da inclusão pelo trabalho; 

multiplicação de espaços de convivência, produção de sociabilidade e contato com a arte; respostas 

não-segregativas e abordagens às pessoas com transtornos decorrentes do uso de drogas; qualificação do 

trabalho de proteção à infância e da saúde mental infantil em práticas que questionem a patologização, 

culpabilização da criança e da família, e promovam espaços sociais e projetos de vida. Tais desafios 

justificam intensificar a parceria IES-SMS para a formação profissional. 

 

 

9.3 – Objetivos 

 

9.3.1 – Objetivo Geral 

 

O objetivo do Programa de Residência em Rede de Atenção Psicossocial é formar profissionais 

sintonizados com as necessidades do SUS e da Política Nacional de Saúde Mental, preparados para 

produzir novas respostas frente aos desafios cotidianos vivenciados nos serviços.  

 

9.3.2 – Objetivos Especificos 

 

A. Oferecer formação profissional qualificada para a atuação em Rede de Atenção Psicossocial para 

as áreas de Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional, aumentando os espaços da 

atuação profissional e fomentando o desenvolvimento das redes para o cuidado; 

B. Colocar à disposição dos residentes, cenários de práticas que apresentem os principais desafios 

da Atenção Psicossocial, tendo as necessidades dos usuários em seus cotidianos de vida como 

balizadores das ações;  

C. Intensificar e multiplicar as modalidades de relação entre os atores da universidade e os atores 

que compõem a realidade dos serviços territoriais (profissionais, familiares, usuários, moradores 

dos territórios), de forma a qualificar a formação profissional e contribuir para os processos de 

educação permanente; 

D. Contribuir para o aperfeiçoamento dos processos de trabalho das unidades que compõem a rede 

de atenção psicossocial; 

E. Contribuir para o aperfeiçoamento da política de saúde mental do município.  
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9.4 – Articulação com políticas de saúde e pactuação com o gestor de saúde 

 

9.4.1 – Articulação com políticas de saúde 

 

O presente Programa de Residência, por intermédio da parceria com a Secretaria Municipal de 

Saúde de Santos, fará continua relação com as políticas de saúde locorregionais. Considerando as 

dimensões do município de Santos, o Programa aglutinará suas atividades na Rede de Atenção 

Psicossocial do município de Santos, composta por 5 CAPS II, 1 SERP, 3 CVCs, 1 SENAT, cobrindo os 4 

territórios da cidade: Zona Noroeste, Zona Leste, Centro e Morros.  

O campus tem desenvolvido ações em parceria com os gestores e as políticas públicas de saúde 

desde o seu início, em 2006. Atualmente existem os seguintes programas e projetos conduzidos em 

parceria: ações da graduação na rede de serviços (Eixo Trabalho em Saúde – TS), Estágios Básicos e 

Profissionalizantes, Projetos de Extensão, Mestrado Profissional, Residência Multiprofissional em Atenção 

à Saúde; PRÓ-SAUDE/PET, incluindo 2 PETs Saúde Mental em 6 unidades (3 Especializadas e 3 

UBS/USF) e Curso de Especialização em Formação e Cuidado em Rede para 100 profissionais da rede de 

saúde. Todos os projetos em parceria procuram responder as necessidades relativas a implantação do 

SUS e das Redes de Atenção à Saúde. O gestor local tem expressado grande interesse em fortalecer a 

Rede de Atenção Psicossocial com a qualificação do processo e a implantação de novos serviços, como 

CAPSi, CAPSadi, CAPSad III e unidade de acolhimento. Neste sentido, tem buscado o apoio e a parceria 

com a Universidade.  

O Programa de Residência contará com um planejamento de ações que venham ao encontro das 

Políticas e Programas municipais de saúde, visando à reorganização da Rede de Atenção Psicossocial. O 

objetivo é intensificar a articulação e o trabalho conjunto entre os serviços da rede da SMS e favorecer o 

cuidado, a integralidade e a resolutividade da Atenção em Saúde Mental. As ações devem priorizar a 

descentralização do atendimento em saúde mental do NAPS e o apoio matricial para a qualificação da 

Atenção Básica. O Programa inclui ações de campo em uma Unidade de Saúde da Família e um Núcleo de 

Atenção Psicossocial, concomitantemente, com o intuito de integrar as práticas dos residentes às práticas 

dos profissionais dos serviços de saúde, assumindo um caráter interdisciplinar e interprofissional 

fundamentado no método matricial. 

O reconhecimento do território e da rotina institucional será a estratégia balizadora para o 

planejamento de ações integradas. A proposta da residência visa, além do desenvolvimento de um 

profissional qualificado às exigências do SUS, à formação de um/a cidadão/ã crítico/a que busque, em seus 
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espaços de atuação profissional, social e política, a possibilidade de construir, coletivamente, soluções aos 

problemas que acometem tanto os/as usuários/as quanto os/as próprios/as trabalhadores/as da saúde. 

Entendemos que a residência multiprofissional propicia um novo enfoque quando começamos a discutir as 

necessidades da população e do SUS, além de constituir uma iniciativa de resistência e superação do atual 

modelo de produção de saberes identitários rígidos, fechados e da hegemonia da tecnociência para 

apreensão do real. Na medida em que possibilita uma abertura aos diversos campos de conhecimento, 

permite a flexibilização de fronteiras das diferentes profissões envolvidas e a produção de novas práticas 

de atenção a saúde e com isso transforma a unidade que recebe os alunos em produtora de conhecimentos 

e práticas diferenciadas. Esta modalidade permite, ainda, a inserção dos/as profissionais em formação na 

Rede de Atenção à Saúde, com o reconhecimento das diferentes “portas de entrada” acessadas pelos/as 

usuários/as e a elaboração de estratégias para a construção de sistemas de referência e contrarreferência 

entre os serviços, visando garantir a continuidade e a integralidade da Atenção a Saúde nos diversos 

âmbitos em que se dão os cuidados. Portanto, a formação deve ter abrangência suficiente para capacitar 

os/as residentes a integrar o sistema de saúde como um todo, qualificando o atendimento ao/a usuário/a 

através da continuidade da atenção. A integralidade é fundamental, pois não se pode limitar a Atenção à 

Saúde a uma prática biologicista, desconsiderando a complexidade da vida e os diferentes modos de 

compreendê-la. Por esse motivo, e necessário formar profissionais capazes de entender a multiplicidade 

das necessidades expressas pelos/as usuários/as dos serviços. A formação pressupõe o trabalho em 

equipe como fundamental por permitir o envolvimento de uma maior gama de possibilidades de pensar as 

intervenções em saúde. E preciso compreender que existem limitações em relação aos campos de 

conhecimentos específicos dos/as profissionais de saúde, bem como reconhecer que nenhum campo de 

saber pode dar conta das diversas dimensões que estão envolvidas no cuidado de cada pessoa. O trabalho 

em equipe, nesse sentido, abre-se para a interdisciplinaridade e para o fato de que, somente com a 

integração desses vários saberes, poderemos realmente nos aproximar da multidimensionalidade dos 

sujeitos envolvidos e do contexto em que eles estão inseridos. Pensamos o trabalho em equipe como 

regido por posturas éticas claras e discutidas entre os seus membros, com o estabelecimento de 

compromissos de solidariedade e cooperação em relação aos/as colegas, aos/as usuários/as dos serviços 

e a instituição como um todo. 
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9.5 – Parcerias 

 

O Programa de Residência Multiprofissional em Rede de Atenção Psicossocial foi planejado para 

ser realizado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Santos (SMS). Para tanto, o Gestor 

Local de saúde, Dr. Marcos Estevão Calvo, pactuou com a UNIFESP, em 25 de setembro de 2013, um 

Termo de Compromisso, com respaldo do Conselho Municipal de Saúde. Vale lembrar que a Região 

Metropolitana da Baixada Santista é a terceira maior do Estado, composta por nove municípios (Bertioga, 

Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Peruíbe, Praia Grande, Mongaguá, Santos e São Vicente), além de ser 

referência terciária para os municípios do Vale do Ribeira e do Litoral Norte de São Paulo; possui uma 

população de aproximadamente 1.700.000 (um milhão e setecentos mil) habitantes e é um importante polo 

turístico, comercial e portuário. 

 

 

 

 

9.6 – Diretrizes Pedagógicas 

 

O primeiro principio pedagógico que norteia o presente programa e o da educação interprofissional, 

tendo como ponto de partida que para fazer junto no cotidiano do cuidado em saúde é preciso aprender 

junto sobre o trabalho em saúde. A educação interprofissional é conceituada como uma proposta onde 

duas ou mais profissões aprendem juntas sobre o trabalho conjunto e sobre as especificidades de cada 

uma, na melhoria da qualidade no cuidado ao paciente. Configura-se, assim, um estilo de educação que 

prioriza o trabalho em equipe, a interdisciplinaridade e o compromisso com a integralidade das ações, que 

deve ser alcançado com um amplo reconhecimento e respeito às especificidades de cada profissão. 
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Os princípios da educação interprofissional se aplicam tanto para a graduação das diferentes 

profissões de saúde como para a educação permanente dos profissionais componentes de uma equipe de 

trabalho. Distinguem-se três competências no âmbito do trabalho em equipe: a competência comum a 

todos os profissionais de saúde, a competência complementar (especifica de cada profissão) e a 

competência colaborativa, essencial para o trabalho conjunto. Com essa abrangência, a educação 

interprofissional assume diferentes enfoques, que abrangem modificar atitudes e percepções na equipe, 

melhorar a comunicação entre os profissionais, reforçar a competência colaborativa, contribuir para a 

satisfação no trabalho, construir relações mais abertas e dialógicas, assim como integrar o especialista na 

perspectiva da integralidade do cuidado.  

Essa diversidade revela itinerários de aprendizagem múltiplos na educação interprofissional, 

compreendendo os campos da observação, ação, troca, simulação e prática em contextos reais. 

Configura-se uma rede de situações e relações que envolvem os agentes em seus processos de expressar 

pontos de vista, abordar problemas, explorar as diferentes possibilidades de compreender a realidade, 

apropriar os conteúdos e articular teoria e prática. Parte-se do princípio de que a construção da identidade 

profissional dos estudantes de uma área em saúde fortalece-se na medida em que eles são expostos a 

situações comuns de aprendizagem com outras áreas, demandando olhares diferentes, que ora se 

complementam, ora se confrontam, mas que possibilitam um nível mais ampliado de compreensão da 

realidade. Dessa forma, a concretização de propostas de educação interprofissional significa assumir uma 

nova organização curricular, que priorize discussões e vivências conjuntas das diferentes profissões 

envolvidas no cuidado em saúde. Isso implica no desenvolvimento de uma cultura de ensino-aprendizagem 

caracterizada pelas trocas e saberes partilhados, estabelecendo espaços formativos mais significativos e 

comprometidos com a pratica do trabalho em equipe. Outros princípios que direcionam a presente proposta 

são: indissociabilidade ensino e assistência, prática profissional como eixo norteador do projeto pedagógico, 

problematização do ensino a partir da prática, interdisciplinaridade, integração com a comunidade, 

dinamicidade do plano pedagógico com construção e reconstrução permanente, avaliação formativa como 

feedback do processo e desenvolvimento dos preceptores envolvidos.  

 

9.7 – Processo seletivo 

 

O processo de seleção para o Programa de Residência em Rede de Atenção Psicossocial do Campus 

Baixada Santista da UNIFESP é realizado pela Comissão de Exames de Residência Multiprofissional em Saúde 

– CEREMUP, órgão assessor da Pró-Reitoria de Extensão, e contempla, no âmbito da legislação vigente: 
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A. Um período de inscrições, observando-se a ampla divulgação solicitada pelo princípio da 

publicidade na administração pública, bem como um período de isenção da taxa de inscrição e 

atenção às possíveis necessidades especiais dos candidatos; 

B. Avaliação e arguição de currículo, de caráter eliminatório / classificatório, com ciência das notas 

auferidas em cada fase do processo e observação aos pedidos de interposição de recursos; 

C. Classificação, divulgação e matrícula dos candidatos, homologada pela COREMU, que 

preencherá as vagas, inclusive as ociosas, por ordem de classificação dos candidatos, em até 

60 (sessenta) dias após o início dos programas. 

 

 

9.8 – Avaliação discente 

 

A avaliação dos residentes será processual e se dará através da análise de seu percurso formativo, 

envolvendo as seguintes dimensões:  

a) Envolvimento com o trabalho e disponibilidade para o trabalho em equipe;  

b) Qualidade da reflexão crítica sobre a própria prática;  

c) Capacidade de análise das dinâmicas institucionais e de produção de sentido no trabalho 

institucional;  

d) Disponibilidade de entrar em contato com os usuários, desenvolvendo uma escuta e um olhar 

apurados para as necessidades e potencialidades dos mesmos;  

e) Capacidade de articulação intersetorial, de trabalho territorial e em rede;  

f) Capacidade de articulação entre a teoria e a prática;  

g) Criatividade e exercício da responsabilidade;  

h) Envolvimento na construção do SUS e da rede de atenção psicossocial;  

A metodologia de avaliação harmoniza-se com princípios da metodologia de ensino desenvolvida 

no Programa, com características de trabalho interprofissional sob a responsabilidade de docentes e 

preceptores, além dos profissionais de saúde das unidades onde ocorrerão as atividades práticas. Essas 

atividades deverão se fundamentar em métodos de aprendizagem proativos, centrados no residente e no 

desenvolvimento ou aprimoramento da capacidade de autoaprendizado. Serão respeitadas as 

experiências previas dos residentes, aumentando os níveis de complexidade do aprendizado 

gradativamente. Nesse contexto de metodologia de ensino, a avaliação está proposta num desenho 

dialogado e integrado de todos os atores envolvidos no processo de capacitação. Para tanto, haverá o 
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monitoramento dos processos de avaliação pactuados de modo a garantir uma avaliação formativa, 

dialógica e que envolva a participação da instituição formadora, coordenador e vice-coordenador do 

programa, preceptores, tutores, docentes, residentes e gestores locais. Semestralmente será utilizado um 

instrumento de avaliação de desempenho dos residentes, que avalie as competências compartilhadas: 

trabalho em equipe, planejamento de ações, articulação, comunicação, vínculo, acolhimento, ética, 

resolutividade, comprometimento e flexibilidade, bem como as competências essenciais relacionadas aos 

conhecimentos e práticas da área específica do residente. 

 

 

9.9 – Auto-avaliação do programa 

 

A COREMU-UNIFESP tem entre suas atribuições a função de zelar pela manutenção e revisão 

periódica do funcionamento e padrão de qualidade dos Programas de Residência Multiprofissional 

vinculados a ela, a fim de apreciar as propostas de alteração, inclusão ou exclusão de outras 

profissões ou eixos temáticos, sugerindo as modificações necessárias para adequá-los aos padrões 

de ensino da Instituição e a legislação vigente. Em âmbito local, a Coordenação do Programa prevê 

reuniões com as equipes, com o objetivo de planejar, acompanhar as atividades de ensino e contribuir 

para o aprimoramento dos serviços. Também serão realizados seminários internos anuais para 

avaliação do programa, contando com a participação de preceptores e residentes das áreas temáticas 

/ especialidades envolvidas, bem como representantes da Comissão de Integração Ensino-Serviço 

(CIES) da região e do Conselho Municipal de Saúde. 

 

 

9.10 – Infra-estrutura 

 

9.10.1 – Instalações 

 

A UNIFESP, Campus Baixada Santista, possui várias unidades. Três deles, atualmente, 

recebem atividades dos Programas de Residência Multiprofissional, com espaços destinados ao 

desenvolvimento das práticas docente, discente e técnico-administrativa, assim como a promoção da 

reflexão, convivência e interação de sua comunidade acadêmica, todas distribuídas na cidade 

metropolitana de Santos, a saber:  
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A. Unidade I (R. Quinze de Novembro, 195 - Centro) = abrigará a secretaria dos Programas em 

Residência Multiprofissional em Atenção Psicossocial e Ortopedia e Traumatologia, bem como 

Programas de Pós Graduação Stricto Sensu: Programa de Pós Graduação Interdisciplinar em 

Ciências da Saúde; Programa de Pós Graduação de Ensino em Ciências da Saúde – 

Modalidade Profissional; Programa de Pós-Graduação em Alimentos, Nutrição e Saúde e as 

Engenharias do Instituto do Mar; 

 

B. Edifício Acadêmico II (Rua Carvalho de Mendonça, 144 - Encruzilhada) = local em que está 

estruturado o Instituto do Mar. Lá se concentram o Bacharelado Interdisciplinar em Ciência e 

Tecnologia do Mar, as Engenharias da área do Mar, a Secretaria de Graduação para atender 

às demandas deste curso, a Biblioteca e o Departamento de Ciências do Mar; 

 

C. Edifício Acadêmico I "Profª. Mariângela de Araújo Gama Duarte" (Rua Silva Jardim, 136 - 

Vila Mathias) = inaugurado em 2012. No prédio concentram-se a Direção do Campus, 6 

Departamentos, Secretaria Universitária, Biblioteca, Apoio Pedagógico, NAE; Laboratórios de 

Informática, Pesquisa e de Graduação; Comunicação; Núcleo de Apoio Estudantil e 22 salas 

de aula. 

 

 

9.10.2 – Salas 

 

As aulas teóricas ou teórico-práticas são realizadas em espaços especialmente destinados a 

este fim, contando com a disponibilização de equipamento de som, projetores multimídia e de 

diapositivos. 

 

 

9.10.3 – Estudo 

 

A UNIFESP, Campus Baixada Santista, disponibiliza diversos centros de apoio estudantil para 

a realização de pesquisa, ensino e extensão, bem como suporte às atividades discentes: salas de 



19 
 

estudo e orientação, coletiva e individualizada, com agendamento; serviço de apoio pedagógico, social, 

médico e psicológico ao estudante; laboratórios de informática, de acesso livre e dedicado (salas de 

aula informatizada); laboratórios de estudo, desenvolvimento e experimentação profissional 

(Cineantropometria, Corpo e Arte, Epidemiologia Nutricional, Exercícios Terapêuticos, Motricidade 

Humana, Recursos Manuais e Físicos [Eletroterapia], Recursos Terapêuticos, Sensibilidades, etc.); 

sala de videoconferência, dentre outros já referidos anteriormente. 

 

 

9.10.4 – Equipamentos 

 

A UNIFESP, Campus Baixada Santista, possui equipamentos de informática com acesso à 

banda larga em suas bibliotecas e laboratórios de informática, com acesso livre aos seus docentes e 

discentes. Além disto, as salas de aula normalmente são dotadas da infraestrutura audiovisual que 

permite potencializar a experiência de ensino-aprendizagem. 

 

 

9.10.5 – Biblioteca e Periódicos 

 

A UNIFESP, Campus Baixada Santista, possui biblioteca com acervo físico de cerca de 15 mil 

exemplares. Ademais, possibilita a pesquisa em terminais para consulta, espaço de estudo em grupo e 

individual, além de empréstimo domiciliar. A biblioteca oferece orientação à pesquisa no catálogo do 

acervo a diversas bases de dados, bem como levantamento bibliográfico e padronização de normas 

ABNT e Vancouver. O usuário tem a comodidade de solicitar livros a outra Biblioteca da UNIFESP, com 

retirada remota, através de solicitação via e-mail. O usuário da biblioteca também tem acesso ao 

COMUT, um programa de comutação bibliográfica que permite a solicitação de cópias de periódicos, 

teses, anais de congresso, relatórios técnicos e partes de documentos que se encontrem em 

bibliotecas da rede Comut. Os usuários da Biblioteca também dispõem de seu acesso online a 

publicações de revistas científicas, nacionais e internacionais. 

 

9.11 – Corpo Docente-Assistencial 

 

9.11.1 – Núcleo Docente-Assistencial Estruturante – NDAE 
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Coordenação do Programa, Representante da Coordenação de saúde mental da SMS, 

Representante da Coordenadoria de formação da SMS, Preceptores e Tutores regularmente 

cadastrados no Programa fazem parte do Núcleo Docente-Assistencial Estruturante (NDAE). 

 

9.11.2 – Preceptoria 

 

A. Marta Priolli de Oliveira 

Especialista – Psicologia 

B. Nathalia Barros de Andrade 

Especialista – Terapia Ocupacional 

C. Jessica Silva Gottschalk 

Mestre – Psicologia 

D. Mariana Manteucci 

Especialista– Psicologia 

E. Ana Maria Caramanos  

Especialista – Psicologia  

F. Audra Liz Magalhães Abad 

Mestrado – Serviço Social 

G. Letícia da Mota Neri 

Mestrado – Terapia Ocupacional  

H. Rosana Guarnieri 

Mestrado - Psicologia 

 

9.11.3 – Tutoria 

 

A. Andrea Perosa Saigh Jurdi 

Graduação – Terapia Ocupacional / 1986 

Mestrado – Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano / 2004  

Doutorado – Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano / 2010 

 

B. Carla Bertuol 

Graduação – Psicologia / 1982 
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Mestrado – Psicologia Social / 2003 

Doutorado – Psicologia Social / 2008 

 

C. Fabrício Gobetti Leonardi 

Graduação: Serviço Social 

Mestrado – Atenção Básica / Saúde da Família e Comunidade / Saúde Coletiva / 2012 

 

D. Fernando Sfair Kinker 

Graduação – Terapia Ocupacional / 1988 

Mestrado – Ciências Sociais / 2007 

Doutorado – Ciências Sociais / 2011 

 

E. Maria Inês Badaró Moreira 

Graduação – Psicologia / 1993 

Mestrado – Atenção Básica / Saúde da Família e Comunidade / Saúde Coletiva / 2003 

Doutorado – Atenção Básica / Saúde da Família e Comunidade / Saúde Coletiva / 2007 

 

F. Wagner Yoshizaki Oda 

Graduação – Terapia Ocupacional /2004 

Mestrado – Saúde Coletiva /2019  

 

9.11.4 – Docentes 

9.11.4.1 – EixoTransversal do Programa / Eixo Transversal da Área de Concentração / Eixo 

Específico da Área Profissional 

 

A. Andrea Perosa Saigh Jurdi 

Graduação – Terapia Ocupacional / 1986 

Mestrado – Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano / 2004  

Doutorado – Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano / 2010 

 

B. Carla Bertuol 

Graduação – Psicologia / 1982 
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Mestrado – Psicologia Social / 2003 

Doutorado – Psicologia Social / 2008 

 

C. Carlos Roberto de Castro e Silva (convidado) 

Graduação – Psicologia / 1990 

Graduação – Filosofia / 1997 

Mestrado – Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade / Saúde Coletiva / 1998 

Doutorado – Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade / Saúde Coletiva / 2004 

 

D. Fernando Sfair Kinker 

Graduação – Terapia Ocupacional / 1988 

Mestrado – Ciências Sociais / 2007 

Doutorado – Ciências Sociais / 2011 

 

E. Maria Inês Badaró Moreira 

Graduação – Psicologia / 1993 

Mestrado – Atenção Básica / Saúde da Família e Comunidade / Saúde Coletiva / 2003 

Doutorado – Atenção Básica / Saúde da Família e Comunidade / Saúde Coletiva / 2007 

 

F. Mauricio Lourenção Garcia (convidado) 

Graduação – Psicologia / 1984 

Mestrado – Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade / Saúde Coletiva / 1996 

Doutorado – Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade / Saúde Coletiva / 2004 

 

G. Roberto Tykanori Kinoshita  

Graduação – Medicina / 1983 

Especialização Residência Médica/Psiquiatria 1986 

Doutorado – Saúde Coletiva / 2001 
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9.12 – Matriz curricular 

 

 

 

9.13 – Semana Padrão 
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 MANHÃ (5 horas) TARDE (5 horas) NOITE (1 a 2 horas) 

SEG 

Atenção Psicossocial ou 

Práticas Territoriais  

(P / TP) 

Nuclear da área profissional / 

de concentração  

(T) 

Estudo dirigido 

(T) 

TER 

Atenção Psicossocial ou 

Práticas Territoriais  

(P / TP) 

Atenção Psicossocial ou 

Práticas Territoriais (P / TP) 

------------------ OU 

Aula teórica COREMU (T) 

Estudo dirigido 

(T) 

QUA 

Atenção Psicossocial ou 

Práticas Territoriais  

(P / TP) 

Atenção Psicossocial ou 

Práticas Territoriais (P / TP) 

------------------ OU 

Aula teórica COREMU (T) 

Estudo dirigido 

(T) 

QUI 

Atenção Psicossocial ou 

Práticas Territoriais  

(P / TP) 

Atenção Psicossocial ou 

Práticas Territoriais (P / TP) 

------------------ OU 

Aula teórica local (T) 

Estudo dirigido 

(T) 

SEX 

Atenção Psicossocial ou 

Práticas Territoriais  

(P / TP) 

Atenção Psicossocial ou 

Práticas Territoriais (P / TP) 

Estudo dirigido 

(T) 

SAB 

DOM 

EVENTUAL: Plantão ou campanha (P) 

EVENTUAL: Estudo dirigido (T) 

 

IMPORTANTE: 

a) Os encontros das Áreas Nuclear / de Concentração são realizados quinzenal e alternadamente; 

b) O Estudo dirigido poderá ser uma atividade teórica (T, como leitura, etc.) ou teórico-prática (TP, como estudo de 

caso, reunião clínica, etc.), dependendo da necessidade / viabilidade no serviço parceiro. 

 

9.14 – Perfil do egresso 
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9.14.1 – Perfil geral do egresso 

 

O Programa de Residência Multiprofissional em Rede de Atenção Psicossocial tem como objetivo 

preparar profissionais para o trabalho em equipe interprofissional, de modo a propiciar a atuação na Rede 

de Saúde Mental com consciência crítica-reflexiva, acerca do processo saúde-adoecimento-cuidado, 

desenvolvendo e capacidade de utilização do conhecimento acadêmico nas práticas dos serviços de saúde, 

visando a integralidade na Atenção à Saúde, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS. 

 

 

9.14.2 – Perfil geral do egresso da Área de Concentração 

 

Área 

Profissional 
Descrição 

Psicologia 

O egresso da área de Psicologia deve contemplar, em sua atuação, as necessidades dos 

indivíduos no que tange a ampliação dos laços sociais, das formas de expressão e ressignificação 

do sofrimento, da produção de subjetividade a partir da transformação das redes sociais. Nesse 

sentido, a abordagem do psicólogo deve se dar nos contextos reais de vida dos usuários, através 

da mediação das relações desenvolvidas nos espaços de vida, buscando ampliá-los. A atuação 

do psicólogo então se dá numa perspectiva interdisciplinar, através do trabalho em equipe, tendo 

como lócus de intervenção o território existencial, seus lugares e suas relações. Espera-se que o 

psicólogo atue junte à equipe em intervenções territoriais e intersetoriais, buscando ampliar os 

recursos e os atores envolvidos, de forma a contribuir para a transformação das cenas sociais que 

geram a exclusão e a invalidação e para a ampliação do poder de contratualidade dos usuários. A 

participação do psicólogo nos processos de acolhimento, na realização de grupos em conjunto 

com os demais profissionais, na realização de atendimentos domiciliares, nas reuniões de equipe, 

também se faz necessário. O psicólogo, como os demais membros da equipe, deve focar sua 

ação na construção de projetos terapêuticos singulares junto aos usuários, considerando suas 

necessidades reais e seus desejos. Deve, desta forma, exercer o papel de referencia terapêutica 

de um conjunto de usuários, desenvolver junto à equipe ações de reabilitação psicossocial, 

contribuindo para ampliar os repertórios de ação e os lugares sociais ocupados pelos usuários 

dos Serviços. Espera-se, ainda, que o psicólogo apoie, incentive e desenvolva junto aos usuários 

ações no campo da inserção no trabalho, na perspectiva da economia solidaria. Da mesma forma, 

espera-se que o psicólogo esteja apto para atuar em grupos sociais distintos, como: adultos com 

sofrimento psíquico grave, crianças e adolescentes e pessoas com transtornos decorrentes do 

uso de drogas, considerando as necessidades e as singularidades de cada grupo e de cada 

usuário. 

Serviço  

Social 

O egresso da área de Serviço Social deve contemplar, em sua atuação, as necessidades dos 

indivíduos no que tange a ampliação das trocas sociais, ao aumento do poder de contratualidade 

e a transformação das cenas que geram a exclusão e a invalidação. Sua ação deve contribuir para 
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a ampliação dos laços sociais e a produção de novos lugares sociais aos usuários dos Serviços, 

novas subjetividades, novos valores e papéis sociais, novas formas de viver a cidadania, novas 

formas de viver a vida. Cabe ainda ao assistente social, em conjunto com a equipe e numa 

perspectiva interdisciplinar, participar dos processos de acolhimento, realizar atendimentos 

individuais e grupais, promover ações de reabilitação psicossocial, nos ambitos da cidade, da 

residência, do trabalho. Espera-se que o assistente social exerça o papel de referência 

terapêutica de um conjunto de usuários, contribuindo para a produção de projetos terapêuticos 

singulares que considerem as necessidades e os desejos dos usuários, e que sejam 

confeccionados junto deles, para que possam ser os protagonistas de seu processo de mudança, 

e das mudanças sociais que são necessárias para que isso ocorra. Espera-se ainda que o 

assistente social desenvolva junto à equipe intervenções territorial e intersetoriais, de forma a 

ampliar as alianças e os atores envolvidos em projetos que possam modificar o imaginário social 

referente à loucura, e ampliar os espaços sociais a serem ocupados pelos usuários. Os 

atendimentos domiciliares e o atendimento familiar também devem compor o arco de ações do 

assistente social, numa perspectiva interdisciplinar e de trabalho em equipe. Espera-se que o 

assistente social apoie, incentive e desenvolva junto aos usuários ações no campo da inserção no 

trabalho, na perspectiva da economia solidaria. Da mesma forma, espera-se que o assistente 

social esteja apto a atuar em grupos sociais distintos como: adultos com sofrimento psíquico 

grave, crianças e adolescentes e pessoas com transtornos decorrentes do uso de drogas, 

considerando as necessidades e as singularidades de cada grupo e de cada usuário. 

Terapia 

Ocupacional 

O egresso da área de Terapia Ocupacional deve contemplar as necessidades dos indivíduos no 

que tange a ampliação dos repertórios de ação, enriquecendo-se a vida cotidiana através da 

multiplicação das experiências e das trocas sociais. Nesse sentido, concebe-se o uso da atividade 

como um elemento importante que deve ser dar nos contextos reais de vida. A atuação do 

Terapeuta Ocupacional deve se dar através da construção coletiva, junto à equipe e aos usuários, 

de projetos terapêuticos singulares, que contemplem as necessidades e os desejos destes 

últimos. Espera-se ainda que o Terapeuta Ocupacional participe das ações de acolhimento, do 

desenvolvimento de grupos terapêuticos, atendimentos individuais, e realize intervenções nos 

territórios, fomentando ações intersetoriais, de forma a contribuir para a modificação dos 

contextos que geram a exclusão e a invalidação e para o aumento do poder de contratualidade 

dos usuários. A participação nos projetos de reabilitação psicossocial também representam um 

aspecto importante da ação do T.O., no sentido de buscar e ampliar as experiências dos usuários 

nos territórios de existência, resignificando seu lugar social. Espera-se que o T.O exerça a função 

de referenda terapêutica de um conjunto de usuários, realize atendimentos domiciliares, 

considere o trabalho com Famílias como essencial para os processos terapêuticos, produzindo 

assim novas perspectivas de vida e novas possibilidades de relações sociais aos usuários dos 

Serviços, e que apoie, incentive e desenvolva junto aos usuários ações no campo da inserção no 

trabalho, na perspectiva da economia solidária. Da mesma forma, espera-se que o Terapeuta 

Ocupacional esteja apto a atuar em grupos sociais distintos como: adultos com sofrimento 

psíquico grave, crianças e adolescentes e pessoas com transtornos decorrentes do uso de 

drogas, considerando as necessidades e as singularidades de cada grupo e de cada usuário. 

 

 

9.15 – Outras Informações 
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Tipo do Programa      Multiprofissional 

Ano de criação       2015 

Duração do curso em meses   24 

Carga horária semanal do curso  60 
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10 – ANEXOS 

 

10.1 – Ofícios de pactuação de interesse junto ao Gestor Local de Saúde  
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