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Cenários de Prática Conveniados

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

     Secretaria Municipal de Saúde de Santos

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.
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Cenários de Prática Próprios

     UNIFESP

Descrição do Cenário de Prática Tipo

O campus Baixada Santista da UNIFESP, atualmente com 3
unidades em Santos, não dispõe de serviço de saúde-escola e desse
modo as ações de atenção à saúde são realizadas exclusivamente nos
cenários da rede de atenção psicossocial de nosso parceiro

atenção

Projeto Pedagógico

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

VAGAS

Área de Concentração: Atenção à Saúde Mental

Área Temática: Saúde Mental

Ano: 2015

Profissão Vagas Solicitadas

Psicologia 2

Serviço Social 2

Terapia Ocupacional 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, e iniciado no Brasil no final dos
anos 1970, influenciado por experiências desenvolvidas na Europa e nos EUA depois da SGMl, a
partir da crítica ao modelo clássico psiquiátrico do asilamento hospitalar.No Brasil, 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 de mobilização política em experiência 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, 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 âmbito do SUS expressa o atual momento da implantação
da política de saúde mental.Embora a expressiva modificação nas formas de financiamento, que
expressam a mudança do modelo (nos anos 1990 cerca 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 expressiva 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): A
existência de mais de 30 mil leitos psiquiátricos e de cerca de 10 mil moradores ocupando-os;
fragilidades no trabalho territorial e interprofissional; 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 de educação permanente sintonizados com os desafios da rede de atenção psicossocial.A
formação profissional tem sido um tema importante 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 história 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 levariam ao seu fechamento
(CAPISTRANO, KINOSHITA, 1992; NICÁCIO, 1994, 2003; NICÁCIO, 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),e instituiu 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 8 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, e para novas formas de protagonismo de usuários e
familiares.Embora a rede seja significativa(5 NAPS III,1 Seção de Reabilitação Psicossocial,1Seção
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;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 á 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.

Objetivos



Objetivo Geral

O objetivo da residência em rede de atenção psicossocial é formar profissionais
sintonizados com as necessidades do SUS e da Política Nacional de Saúde Mental e
preparados para produzir novas respostas aos desafios cotidianos dos serviços da rede de
atenção psicossocial.

Objetivos Específicos

1. 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. 2.Colocar à disposição dos residentes cenários de práticas que
apresentem os principais desafios da prática da atenção psicossocial, tendo as
necessidades dos usuários em seus cotidianos de vida como balizadores das ações; 3.
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; 4.Contribuir para o
aperfeiçoamento dos processos de trabalho das unidades que compõem a rede de
atenção psicossocial; 5.Contribuir com o aperfeiçoamento da política de saúde mental
do município;

Articulação com políticas de saúde pactuação com o gestor de saúde

Articulação com políticas de saúde

O Programa de Residência, por intermédio da parceria com a Secretaria Municipal de
Saúde de Santos, fará contínua 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 seu início, em 2006.Atualmente
existem os seguintes programas e projetos em parceria:Ações da da graduação na rede
de serviços ( Eixo Trabalho em Saúde), Estágios Básicos e Profissionalizantes,Projetos
de Extensão, Mestrado profissional, Residência Multiprofissional em Atenção à saúde,
PRO-SAÚDE/PET, incluindo 2 PEt Saúde Mental em 6 unidades(3 Especializadas e 3
UBS/USF), Curso de Especialização em Formação e Cuidado em Rede para 100
profissionais da rede de saúde.Todos os projetos em parceria procuram responder às
necessidades relativas à 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 e, neste sentido, tem buscado o apoio e a perceria
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 de SMS e favorecer o cuidado em rede, 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 campo uma Unidade de Saúde da
Família e um Núcleo de Atenção Psicossocial concomitante com o intuito de integrar as
práticas dos residentes às praticas 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 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 à saúde e com isso transforma a unidade que recebe os alunos em
mais produtora de conhecimento e práticas diferenciadas. Esta modalidade permite,
ainda, a inserção dos/as profissionais em formação na rede de atenção em 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 a garantir a continuidade e a integralidade da atenção à 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/à 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, é 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. É 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/às colegas, aos/às usuários/as dos serviços e à
instituição como um todo.

Pactuação com Gestor Local de Saúde

Nome Representante: Marcos Estevão Calvo
 Secretário municipal de SaúdeFunção Representante:

 Marcos Estevão CalvoNome Gestor Local:
 Função Gestor Local:

 25/09/2013Data de assinatura:
 termo de compromissoTipo de Documento:

Descrição do documento de pactuação:



Parcerias

A parceria se dará entre a UNIFESP- Campus Baixada Santista e a secretaria Municipal de Saúde. O
gestor local elaborou em setembro de 2013 o termo de compromisso, tendo respaldo do Conselho
Municipal de Saúde.

Diretrizes Pedagógicas

O primeiro princípio pedagógico que norteia o presente programa é 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. 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
(específica 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 principio 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 prática 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,
desenvolvimento dos preceptores envolvidos.

Processo seletivo



O Processo Seletivo Para o Programa de Residência em Rede de Atenção Psicossocial do Campus
Baixada Santista -UNIFESP- contempla, no âmbito da legislação vigente, um período de isenção de
taxa de inscrição, atenção a possíveis necessidades especiais dos candidatos, ciência da nota em cada
fase do processo e períodos de interposição de recursos. Igualmente, respeitando o princípio da
publicidade na administração pública, é realizada ampla divulgação: no Diário Oficial da União, sítios
da Internet, cartazes em instituições de ensino e de categorias profissionais das áreas contempladas.
Todo o processo de impressão,. guarda e distribuição de provas segue o sigilo cabido e as referencias
bibliográficas de base para estudo dos candidatos são divulgadas em http://www.proex.unifesp.br. As
áreas oferecidas, vagas e respectivas exigências até o momento foram: Psicologia (grau de psicólogo,
02 vagas), Serviço Social (graduação em Serviço Social, 02vagas) e Terapia Ocupacional (graduação
em Terapia Ocupacional, 02 vagas). Os candidatos selecionados atuam na Cidade de Santos, na
Baixada Santista. O processo avaliativo é dividido em duas fases: a) Prova Objetiva, com caráter
eliminatório e classificatório. Cada caderno consta de 50(cinquenta) questões de múltipla escolha,
subdivididas em: 30 (vinte) questões de núcleo comum (onde procura-se verificar habilidades de
cunho interprofissional) e 20 (trinta) questões específicas de cada área. b) Avaliação curricular e de
memorial e Arguição de Candidato (que poderá ser feita em entrevista grupal): com caráter
classificatório. Na análise do curriculum vitae e do memorial são avaliados: interesse na área de saúde
mental, desempenho durante a graduação (Análise do Histórico Escolar); Atividades de representação
estudantil; Iniciação e produção científicas: Monitorias; Participação em atividades extracurriculares
relacionadas ao ensino e estágios supervisionados; Participação em congressos e cursos de extensão;
Prêmios e distinções acadêmicas ;Atividades comunitárias, culturais e esportivas; Língua estrangeira.
Na Arguição do candidato considera-se a avaliação do interesse na instituição, no programa e
científico; avaliação da apresentação, fluência verbal, atitude, postura, objetividade e maturidade;
defesa coerente das informações apresentados no curriculum vitae e no memorial. Para composição da
nota final a prova objetiva terá peso 7 (sete) e a avaliação curricular/arguição do candidato terá peso
3(três).

Avaliação discente

A avaliação dos residentes será processual, e se dará através da análise de seu percurso formativo,
envolvendo as seguintes dimensões: Envolvimento com o trabalho e disponibilidade para o trabalho
em equipe; Qualidade da reflexão crítica sobre a própria prática; Capacidade de análise das dinâmicas
institucionais e de produção de sentido no trabalho institucional; Disponibilidade de entrar em contato
com os usuários, desenvolvendo uma escuta e um olhar apurados para as necessidades e
potencialidades dos mesmos; Capacidade de articulação intersetorial, de trabalho territorial e em rede;
Capacidade de articulação entre a teoria e a prática; Criatividade e exercício da responsabilidade;
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 pró-ativos, centrados no residente e no desenvolvimento e/ou
aprimoramento da capacidade de auto-aprendizado. Serão respeitadas as experiências prévias 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 monitoramento e processos de
avaliação pactuados que garantam 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 avalia as competências compartilhadas: trabalho em equipe,



planejamento de ações, articulação, comunicação, vínculo, acolhimento, ética, resolutividade,
comprometimento e flexibilidade; e as competências essenciais, relacionadas aos conhecimentos e
práticas da área específica do residente.

Auto-avaliação do programa

A COREMU da Unifesp tem entre suas atribuições zelar pela manutenção do padrão da Residência
Multiprofissional na UNIFESP e rever periodicamente os Programas de Residência Multiprofissional
da UNIFESP, a fim de apreciar as alterações nos Programas existentes ou propostas de inclusão de
outras profissões, novos eixos temáticos, sugerindo as modificações necessárias para adequá-los aos
padrões de ensino da Instituição e à legislação vigente, ou mesmo extinguir eixos temáticos ou áreas
profissionais. Em âmbito local, na Comissão do Programa de Residência do Campus Baixada Santista,
estão previstas reuniões com as equipes, com o objetivo de planejar, acompanhar as atividades de
ensino e contribuir com 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 Conselho Municipal de Saúde.

Infra-estrutura

Instalações

O campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP – está
dividida em três Unidades, a saber: Unidade I - situada à Avenida Ana Costa n°
95,bairro Vila Mathias. Unidade II - situada à Avenida Saldanha da Gama, n° 89, bairro
Ponta da Praia, Unidade III - situada à Av. Ana Costa n° 178, bairro Vila Belmiro, e
Unidade Central - situada à Rua Silva Jardim, n° 133/136, bairro Vila Mathias, onde
está instalado o Restaurante Universitário e os diversos laboratórios de ensino, pesquisa
e extensão.

Salas

As aulas teóricas são realizadas em espaços especialmente destinados a este fim,
contando com a disponibilização de projetores multimídia, retro-projetores e projetores
de diapositivos.

Estudo

O campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
disponibiliza na Unidade - Silva Jardim, espaços dedicados à reflexão docente e
discente, convivência e interação.



Equipamentos

O campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP
disponibiliza em suas Unidades Laboratórios de informática com acesso à Banda Larga
para utilização de todos os docentes e discentes do campus.

Biblioteca e Periódicos

A Biblioteca do campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo -
UNIFESP, sediada na Unidade Silva Jardim - conta com um acervo de cerca de quinze
mil obras, além de espaço reservado para consulta e sistema de controle para eventuais
empréstimos, aos quais os residentes tem amplo acesso.

Corpo Docente-Assistencial

Núcleo Docente-Assistencial Estruturante

Docente CPF Formação / Titulação

Maria Ines Badaro
Moreira

01699242704 Mestrado - Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade /
Saúde Coletiva / 2003
Doutorado - Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade /
Saúde Coletiva / 2007
Graduação - Psicologia / 1993

Maria Ines Badaro
Moreira

01699242704 Mestrado - Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade /
Saúde Coletiva / 2003
Doutorado - Atenção Básica/Saúde da Família e Comunidade /
Saúde Coletiva / 2007
Graduação - Psicologia / 1993

Carla Bertuol 08696347803 Doutorado - psicologia:psicologia social / 2008
Mestrado - psicologia: psicologia social / 2003
Graduação - Psicologia / 1982

Fernando Sfair
Kinker

12599588847 Doutorado - ciências sociais / 2011
Mestrado - ciências sociais / 2007
Graduação - Terapia Ocupacional / 1988

Andrea Perosa Saigh
Jurdi

09222088832 Doutorado - Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano / 2010
Mestrado - Psicologia Escolar e Desenvolvimento Humano / 2004
Graduação - Terapia Ocupacional / 1986

Preceptores

Preceptor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Eliana Rocha
De Lima

07512600372 Especialização - Atenção
Básica/Saúde da Família e
Comunidade / Saúde Coletiva /
2007
Graduação - Psicologia / 1983

Psicologia 16

Lumena Celi
Teixeira

02321373822 Mestrado - Atenção
Básica/Saúde da Família e
Comunidade / Saúde Coletiva /
2001

Psicologia 16



Especialização - Atenção
Básica/Saúde da Família e
Comunidade / Saúde Coletiva /
1996
Graduação - Psicologia / 1983

Simone De
Sousa
Bernardino
Ronchetti

07013646881 Graduação - Psicologia / 1990 Psicologia 16

Claudia
Rodrigues
Monteiro
Bezerra

12696261830 Graduação - Terapia
Ocupacional / 1991

Terapia Ocupacional 24

Neuza
Aparecida
Nascimento
Gonzaga

64186997853 Especialização - Atenção
Básica/Saúde da Família e
Comunidade / Saúde Coletiva /
1997
Mestrado - Atenção
Básica/Saúde da Família e
Comunidade / Saúde Coletiva /
2012
Graduação - Terapia
Ocupacional / 1975

Terapia Ocupacional 24

Milene
Aparecida
Ramalho

06222568823 Graduação - Serviço Social /
1987

Serviço Social 24

Tutores

Tutor CPF Formação / Titulação Área Profissão
Carga
Horária
Semanal

Andrea
Perosa
Saigh
Jurdi

09222088832 Doutorado - Psicologia Escolar e
Desenvolvimento Humano / 2010
Mestrado - Psicologia Escolar e
Desenvolvimento Humano / 2004
Graduação - Terapia Ocupacional /
1986

Terapia Ocupacional 4

Fernando
Sfair
Kinker

12599588847 Doutorado - ciências sociais / 2011
Mestrado - ciências sociais / 2007
Graduação - Terapia Ocupacional /
1988

Terapia Ocupacional 4

Viviane
Santalucia
Maximino

04160039820 Doutorado - Saúde Mental / 1997
Especialização - Práxis artistica e
práxis terapêutica / 2002
Graduação - Terapia Ocupacional /
1981

Terapia Ocupacional 4

Carla
Bertuol

08696347803 Doutorado - psicologia:psicologia
social / 2008
Mestrado - psicologia: psicologia
social / 2003
Graduação - Psicologia / 1982

Psicologia 4

Maria
Ines
Badaro
Moreira

01699242704 Mestrado - Atenção Básica/Saúde
da Família e Comunidade / Saúde
Coletiva / 2003
Doutorado - Atenção Básica/Saúde
da Família e Comunidade / Saúde
Coletiva / 2007
Graduação - Psicologia / 1993

Psicologia 4

Fabricio
Gobetti
Leonardi

22439605832 Mestrado - Atenção Básica/Saúde
da Família e Comunidade / Saúde
Coletiva / 2012

Serviço Social 4



Especialização - Saúde Mental /
2010
Graduação - Serviço Social / 2006

Docentes

Eixo Transversal do Programa

Docente CPF Formação / Titulação
Carga
Horária
Semanal

Andrea
Perosa
Saigh Jurdi

09222088832 Doutorado - Psicologia Escolar e
Desenvolvimento Humano / 2010
Mestrado - Psicologia Escolar e
Desenvolvimento Humano / 2004
Graduação - Terapia Ocupacional / 1986

1

Angela
Aparecida
Capozzolo

05257525879 Doutorado - Atenção Básica/Saúde da
Família e Comunidade / Saúde Coletiva /
2003
Mestrado - Atenção Básica/Saúde da
Família e Comunidade / Saúde Coletiva /
1997
Especialização em Formato de Residência
- Atenção Básica/Saúde da Família e
Comunidade / Saúde Coletiva / 1984
Graduação - Medicina / 1981

1

Carla
Bertuol

08696347803 Doutorado - psicologia:psicologia social /
2008
Mestrado - psicologia: psicologia social /
2003
Graduação - Psicologia / 1982

1

Carlos
Roberto De
Castro E
Silva

08507692800 Graduação - Outros / Filosogia / 1997
Doutorado - Atenção Básica/Saúde da
Família e Comunidade / Saúde Coletiva /
2004
Mestrado - Atenção Básica/Saúde da
Família e Comunidade / Saúde Coletiva /
1998
Graduação - Psicologia / 1990

1

Fernando
De Almeida
Silveira

08224016811 Mestrado - Epistemologia / 2001
Pós-Doutorado - Saúde Mental / 2008
Doutorado - Saúde Mental / 2005
Graduação - Psicologia / 1998

1

Fernando
Sfair
Kinker

12599588847 Doutorado - ciências sociais / 2011
Mestrado - ciências sociais / 2007
Graduação - Terapia Ocupacional / 1988

1

Juarez
Pereira
Furtado

52968421620 Doutorado - Atenção Básica/Saúde da
Família e Comunidade / Saúde Coletiva /
2001
Mestrado - Educação Motora / 1995
Graduação - Fisioterapia / 1985

1

Maria Ines
Badaro
Moreira

01699242704 Mestrado - Atenção Básica/Saúde da
Família e Comunidade / Saúde Coletiva /
2003
Doutorado - Atenção Básica/Saúde da
Família e Comunidade / Saúde Coletiva /
2007
Graduação - Psicologia / 1993

1

Mauricio
Lourencao
Garcia

05551092836 Doutorado - Atenção Básica/Saúde da
Família e Comunidade / Saúde Coletiva /
2004

1



Mestrado - Atenção Básica/Saúde da
Família e Comunidade / Saúde Coletiva /
1996
Graduação - Psicologia / 1984

Rosilda
Mendes

00561619808 Doutorado - Atenção Básica/Saúde da
Família e Comunidade / Saúde Coletiva /
2000
Mestrado - Atenção Básica/Saúde da
Família e Comunidade / Saúde Coletiva /
1994
Graduação - Outros / Ciências Biológicas
/ 1979

1

Viviane
Santalucia
Maximino

04160039820 Doutorado - Saúde Mental / 1997
Especialização - Práxis artistica e práxis
terapêutica / 2002
Graduação - Terapia Ocupacional / 1981

1

Eixo Transversal da Área de Concentração

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Concentração

Carga
Horária
Semanal

Andrea
Perosa
Saigh Jurdi

09222088832 Doutorado - Psicologia
Escolar e
Desenvolvimento
Humano / 2010
Mestrado - Psicologia
Escolar e
Desenvolvimento
Humano / 2004
Graduação - Terapia
Ocupacional / 1986

Atenção à Saúde
Mental

1

Carla
Bertuol

08696347803 Doutorado -
psicologia:psicologia
social / 2008
Mestrado - psicologia:
psicologia social /
2003
Graduação -
Psicologia / 1982

Atenção à Saúde
Mental

1

Carlos
Roberto De
Castro E
Silva

08507692800 Graduação - Outros /
Filosogia / 1997
Doutorado - Atenção
Básica/Saúde da
Família e Comunidade
/ Saúde Coletiva /
2004
Mestrado - Atenção
Básica/Saúde da
Família e Comunidade
/ Saúde Coletiva /
1998
Graduação -
Psicologia / 1990

Atenção à Saúde
Mental

1

Fernando
De Almeida
Silveira

08224016811 Mestrado -
Epistemologia / 2001
Pós-Doutorado -
Saúde Mental / 2008
Doutorado - Saúde
Mental / 2005
Graduação -
Psicologia / 1998

Atenção à Saúde
Mental

1

Fernando
Sfair

12599588847 Doutorado - ciências
sociais / 2011

Atenção à Saúde
Mental

1



Kinker Mestrado - ciências
sociais / 2007
Graduação - Terapia
Ocupacional / 1988

Juarez
Pereira
Furtado

52968421620 Doutorado - Atenção
Básica/Saúde da
Família e Comunidade
/ Saúde Coletiva /
2001
Mestrado - Educação
Motora / 1995
Graduação -
Fisioterapia / 1985

Atenção à Saúde
Mental

1

Maria Ines
Badaro
Moreira

01699242704 Mestrado - Atenção
Básica/Saúde da
Família e Comunidade
/ Saúde Coletiva /
2003
Doutorado - Atenção
Básica/Saúde da
Família e Comunidade
/ Saúde Coletiva /
2007
Graduação -
Psicologia / 1993

Atenção à Saúde
Mental

1

Mauricio
Lourencao
Garcia

05551092836 Doutorado - Atenção
Básica/Saúde da
Família e Comunidade
/ Saúde Coletiva /
2004
Mestrado - Atenção
Básica/Saúde da
Família e Comunidade
/ Saúde Coletiva /
1996
Graduação -
Psicologia / 1984

Atenção à Saúde
Mental

1

Viviane
Santalucia
Maximino

04160039820 Doutorado - Saúde
Mental / 1997
Especialização - Práxis
artistica e práxis
terapêutica / 2002
Graduação - Terapia
Ocupacional / 1981

Atenção à Saúde
Mental

1

Eixo Específico de Área Profissional

Docente CPF
Formação /
Titulação

Área de
Profissional

Carga
Horária
Semanal

Andrea
Perosa
Saigh Jurdi

09222088832 Doutorado - Psicologia
Escolar e
Desenvolvimento
Humano / 2010
Mestrado - Psicologia
Escolar e
Desenvolvimento
Humano / 2004
Graduação - Terapia
Ocupacional / 1986

Terapia
Ocupacional

4

Fernando
Sfair
Kinker

12599588847 Doutorado - ciências
sociais / 2011
Mestrado - ciências
sociais / 2007

Terapia
Ocupacional

4



Graduação - Terapia
Ocupacional / 1988

Viviane
Santalucia
Maximino

04160039820 Doutorado - Saúde
Mental / 1997
Especialização - Práxis
artistica e práxis
terapêutica / 2002
Graduação - Terapia
Ocupacional / 1981

Terapia
Ocupacional

4

Carla
Bertuol

08696347803 Doutorado -
psicologia:psicologia
social / 2008
Mestrado - psicologia:
psicologia social / 2003
Graduação - Psicologia
/ 1982

Psicologia 4

Carlos
Roberto De
Castro E
Silva

08507692800 Graduação - Outros / /
1997
Doutorado - Atenção
Básica/Saúde da
Família e Comunidade /
Saúde Coletiva / 2004
Mestrado - Atenção
Básica/Saúde da
Família e Comunidade /
Saúde Coletiva / 1998
Graduação - Psicologia
/ 1990

Psicologia 4

Fernando
De Almeida
Silveira

08224016811 Mestrado -
Epistemologia / 2001
Pós-Doutorado - Saúde
Mental / 2008
Doutorado - Saúde
Mental / 2005
Graduação - Psicologia
/ 1998

Psicologia 4

Maria Ines
Badaro
Moreira

01699242704 Mestrado - Atenção
Básica/Saúde da
Família e Comunidade /
Saúde Coletiva / 2003
Doutorado - Atenção
Básica/Saúde da
Família e Comunidade /
Saúde Coletiva / 2007
Graduação - Psicologia
/ 1993

Psicologia 4

Mauricio
Lourencao
Garcia

05551092836 Doutorado - Atenção
Básica/Saúde da
Família e Comunidade /
Saúde Coletiva / 2004
Mestrado - Atenção
Básica/Saúde da
Família e Comunidade /
Saúde Coletiva / 1996
Graduação - Psicologia
/ 1984

Psicologia 4

Matriz Curricular

1 Semestre



Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Módulo Introdução ao TCC Teórica ou teórica-prática 10

Modulo Interdiciplinaridade e redes de atenção
psicossocial

Teórica ou teórica-prática 70

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Módulo Histórico da Reforma Psiquiátrica e estratégias
da Atenção psicossocial em saúde mental

Teórica ou teórica-prática 112

Módulo Atenção Psicossocial Prática 806

Eixo Específico de Área Profissional

Psicologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Módulo Sofrimento Psíquico e Atenção
Psicossocial

Teórica ou teórica-prática 90

Módulo Atenção Psicossocial Prática 346

Terapia Ocupacional

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Módulo Atenção Psicossocial Prática 346

Módulo Sofrimento Psíquico e Atenção
Psicossocial

Teórica ou teórica-prática 90

Serviço Social

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Módulo Atenção Psicossocial Prática 346

Módulo Sofrimento Psíquico e Atenção
Psicossocial

Teórica ou teórica-prática 90

2 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Módulo Planejamento do TCC Teórica ou teórica-prática 10

Módulo Reabilitação Psicossocial Teórica ou teórica-prática 30

Eixo Transversal da Área de Concentração



Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Módulo Práticas Territoriais Prática 576

Módulo Redes de atenção e de sociabilidade: o trabalho
territorial

Teórica ou teórica-prática 100

Eixo Específico de Área Profissional

Serviço Social

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Módulo Atenção Psicossocial e o uso de
drogas

Teórica ou teórica-prática 40

Módulo Atenção Psicossocial Prática 576

Módulo Atenção Psicossocial e a
Infância

Teórica ou teórica-prática 40

Módulo Sofrimento Psíquico e Atenção
Psicossocial

Teórica ou teórica-prática 50

Módulo Orientação de TCC Teórica ou teórica-prática 20

Psicologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Módulo Sofrimento Psíquico e Atenção
Psicossocial

Teórica ou teórica-prática 50

Módulo Atenção psicossocial e a
Infância

Teórica ou teórica-prática 40

Módulo Atenção Psicossocial Prática 576

Módulo Orientação do TCC Teórica ou teórica-prática 20

Módulo Atenção psicossocial e o uso de
drogas

Teórica ou teórica-prática 40

Terapia Ocupacional

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Módulo Atenção Psicossocial e a
Infância

Teórica ou teórica-prática 40

Módulo Atenção Psicossocial Prática 576

Módulo Sofrimento Psíquico e Atenção
Psicossocial

Teórica ou teórica-prática 50

Módulo Orientação de TCC Teórica ou teórica-prática 20

Módulo Atenção Psicossocial e o uso de
drogas

Teórica ou teórica-prática 40

3 Semestre



Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Módulo Reabilitação Psicossocial Teórica ou teórica-prática 40

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Módulo Redes de atenção e de sociabilidade: o trabalho
territorial

Teórica ou teórica-prática 100

Modulo Praticas Territoriais Prática 576

Eixo Específico de Área Profissional

Serviço Social

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Módulo Atenção Psicossocial e o uso de
drogas

Teórica ou teórica-prática 40

Módulo Atenção Psicossocial Prática 576

Módulo Atenção Psicossocial e a
Infância

Teórica ou teórica-prática 40

Módulo Sofrimento Psíquico e Atenção
Psicossocial

Teórica ou teórica-prática 50

Módulo Orientação de TCC Teórica ou teórica-prática 20

Psicologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Módulo Sofrimento Psíquico e Atenção
Psicossocial

Teórica ou teórica-prática 50

Módulo Atenção psicossocial e a
Infância

Teórica ou teórica-prática 40

Módulo Atenção Psicossocial Prática 576

Módulo Orientação do TCC Teórica ou teórica-prática 20

Módulo Atenção psicossocial e o uso de
drogas

Teórica ou teórica-prática 40

Terapia Ocupacional

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Módulo Atenção Psicossocial e a
Infância

Teórica ou teórica-prática 40

Módulo Atenção Psicossocial Prática 576

Módulo Sofrimento Psíquico e Atenção
Psicossocial

Teórica ou teórica-prática 50



Módulo Orientação de TCC Teórica ou teórica-prática 20

Módulo Atenção Psicossocial e o uso de
drogas

Teórica ou teórica-prática 40

4 Semestre

Eixo Transversal do Programa

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Módulo Reabilitação Psicossocial Teórica ou teórica-prática 40

Eixo Transversal da Área de Concentração

Atividade Tipo Atividade Carga Horária

Dispositivos em saude mental Teórica ou teórica-prática 100

Modulo Praticas Territoriais Prática 576

Eixo Específico de Área Profissional

Psicologia

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Módulo Sofrimento Psíquico e Atenção
Psicossocial

Teórica ou teórica-prática 100

Módulo Atenção Psicossocial Prática 576

Módulo Orientação do TCC Teórica ou teórica-prática 50

Terapia Ocupacional

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Módulo Atenção Psicossocial Prática 576

Módulo Sofrimento Psíquico e Atenção
Psicossocial

Teórica ou teórica-prática 100

Módulo Orientação de TCC Teórica ou teórica-prática 50

Serviço Social

Atividade Tipo Atividade Carga
Horária

Módulo Atenção Psicossocial Prática 576

Módulo Sofrimento Psíquico e Atenção
Psicossocial

Teórica ou teórica-prática 100

Módulo Orientação de TCC Teórica ou teórica-prática 50

Semana Padrão



Dia Manhã Tarde Noite

Segunda: Prática na rede de Atenção Psicossocial Prática na rede de Atenção Psicossocial

Terça: Prática na rede de Atenção Psicossocial Prática na rede de Atenção Psicossocial

Quarta: Prática na rede de Atenção Psicossocial Prática na rede de Atenção Psicossocial

Quinta: Prática na rede de Atenção Psicossocial Prática na rede de Atenção Psicossocial

Sexta: Atividade teórica ou Teórico-Prática Atividade teórica ou Teórico-Prática

Sábado:

Domingo:

Perfil do Egresso

Perfil Geral dos Egressos

Profissionais preparados para o trabalho em equipe interprofissional, para atuar rede de atenção
psicossocial, com consciência crítica-reflexiva sobre o processo saúde-adoecimento-cuidado e
capacidade para utilizar o conhecimento acadêmico nas práticas nos serviços de saúde, visando a
integralidade na atenção à saúde, em consonância com os princípios e diretrizes do SUS.

Perfil(is) Geral(is) dos Egressos da(s) Área(s) de Concentração

Atenção à Saúde Mental

Profissionais preparados para o trabalho em equipe interprofissional, para atuar rede de
atenção psicossocial, com consciência crítica-reflexiva sobre o processo
saúde-adoecimento-cuidado e capacidade para utilizar o conhecimento acadêmico nas
práticas nos serviços de saúde, visando a integralidade na atenção à saúde, em
consonância com os princípios e diretrizes do SUS.

Perfis Específicos dos Egressos das Áreas Profissionais

Atenção à Saúde Mental

Área Profissional Decrição

Psicologia O egresso da área de Psicologia deve contemplar em sua atuação
as necessidades dos indivíduos no que tange à ampliação dos
laços sociais, das formas de expressão e resignificação do
sofrimento, da produção de subjetividade a partir da
transformação das relações 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, 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 as usuários, considerando
suas necessidades reais e seus desejos. Deve, desta forma,
exercer o papel de referência 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 solidária. 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 à
ampliação das trocas sociais, ao aumento do poder de
contratualidade e à transformação das cenas que geram a
exclusão e a invalidação. Sua ação deve contribuir para 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 âmbitos 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 solidária. Da mesma forma, espera-se que o assistente
social 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.

Terapia Ocupacional O egresso da área de Terapia Ocupacional deve contemplar as



necessidades dos indivíduos no que tange à 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 é
um aspecto importante da ação do T.O., no sentido de buscar
ampliar as experiências dos usuários nos territórios de
existência, resignificando seu lugar social. Espera-se que o T.O
exerça a função de referência 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 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.

Outras Informações

Tipo do Programa : Multiprofissional
 2015Ano de Criação:

 24Duração do curso em meses:
 60Carga horária semanal do curso:

 0Número de profissionais formados:

Residentes do processo

Número Atual de Residentes : 0

Não existe residente para esse processo
Voltar


