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APRESENTAÇÃO 

Introdução: 

 
                O Programa de Extensão Universitária “Sistema de Saúde e Educação: estreitamento dos 

laços e ações conjuntas” (Laços e Ações) possui como proposta estabelecer parcerias da UFSJ com 

setores da saúde de São João Del Rei e região. A partir das disciplinas ministradas no Departamento de 

Psicologia da UFSJ1 surgiram debates e interesse dos alunos acerca das políticas públicas de saúde e, 
em relação à saúde mental, aos novos modelos de tratamento, principalmente a respeito do método 

desenvolvido por Nise da Silveira (cf. MELO, 2001). 

 No 2º semestre de 2005, foram efetuadas visitas ao CAPS de São João Del Rei, referentes à 

disciplina Estágio IV: instituições e empresas. Ao final do curso, os alunos confeccionaram relatórios 
embasados em leituras e debates referentes ao tema. No 1º semestre de 2006 as visitas ao CAPS 

continuaram a ocorrer, principalmente pelos alunos da disciplina Psicologia nas Instituições de Saúde. 

Em relação à disciplina Psicologia Hospitalar, foi efetuada entrevista com a única psicóloga identificada 

na época que atuava nessa área em São João Del Rei. 
 A partir desses movimentos iniciais referentes ao tema da saúde e da saúde mental, a 

Associação de Acadêmicos de Psicologia em Apoio Mútuo (APAM), organizou, nos dias 26 e 27 de maio 

de 2006, o seminário “Ampliando a Rede no Campo da Saúde Pública e Mental”, no qual participamos 

ministrando o curso “Arte e Saúde Mental”. Os alunos propuseram, então, que a Coordenação de 
Ensino do Departamento de Psicologia oferecesse no 2º semestre de 2006 a disciplina Psicologia e 

Sistema Único de Saúde, que foi ministrada paralelamente à disciplina Psicologia e Saúde Pública, 

presente no currículo regular da UFSJ. 

 O evidente interesse dos alunos pelos temas debatidos em tais disciplinas se refletiu nos 
seminários apresentados, que versaram sobre temas de suma importância para o campo da saúde, sendo, 

inclusive, efetuadas visitas aos órgãos e instituições pertinentes aos seguintes temas: Programa de Saúde 

da Família (PSF); Unidades Básicas de Saúde (UBS); Secretaria Municipal de Saúde; Conselho 

Municipal de Saúde (CMS); e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 
Além desses trabalhos, durante o curso de Psicologia e Saúde Pública, foi realizado um 

documentário, baseado em depoimentos de cidadãos sãojoanenses sobre questões acerca do Sistema 

                                              
1 As disciplinas ministradas no Departamento de Psicologia que dizem respeito à área da saúde foram as 

seguintes: 2º semestre de 2005 – Estágio IV: instituições e empresas; 1º semestre de 2006 – Psicologia 
Hospitalar; e Psicologia nas Instituições de Saúde; 2º semestre de 2006 – Estágio IV: instituições e 

empresas; Psicologia Comunitária; Psicologia e Sistema Único de Saúde; e Psicologia e Saúde Pública; 1º 

semestre de 2007 – Psicologia Social I; e Psicologia nas Instituições de Saúde; 2º semestre de 2008 – 

Psicologia nas Instituições de Saúde; e Psicologia e Saúde Pública; 1º e 2º semestres de 2009 e 1º 
semestre de 2010 – Psicologia nas Instituições de Saúde; Psicologia Comunitária; e Psicologia e Saúde 

Pública; 2º semestre de 2010 – Psicologia nas Instituições de Saúde; Psicologia e Saúde Pública; e Ações 

Intersetoriais em Saúde. 



Único de Saúde. Em suas respostas pôde-se notar a imagem que essas pessoas têm sobre a Saúde 

Pública. 

A partir dessa proposta, iniciamos, em 2007, um trabalho de extensão universitária. O projeto 

possuía, nessa época, duas vertentes: no CAPS de São João Del Rei; e no Instituto Nossa Senhora do 
Carmo, hospital da cidade de Barroso. No CAPS Del Rei foram implementadas quatro oficinas: 

cerâmica, teatro, música e futebol. Essas atividades visavam mobilizar usuários, familiares e equipe do 

CAPS para a principal função desse dispositivo: a reabilitação psicossocial dos usuários do serviço de 

saúde mental.  
 A reinserção social é possível não somente a partir da implementação de atividades com 

finalidade ocupacional e terapêutica, mas principalmente pela participação da comunidade. Através da 

interação comunitária podem ser quebrados preconceitos e reconstituídas as identidades. Com este 

intuito, as oficinas foram planejadas para que ocorressem, inicialmente, fora do CAPS, visando a 
mobilização de usuários e técnicos para o aspecto de trocas afetivas e sociais preconizadas pelo 

Ministério da Saúde para esse tipo de clientela, definindo, assim, um vetor psicossocial.  

Em 2007, apenas as oficinas de cerâmica e de música foram realizadas em espaços fora do 

CAPS, respectivamente no Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Têxtil e no Salão Paroquial da 
Igreja Dom Bosco. As outras duas atividades ocorreram dentro do CAPS, sendo que o teatro foi 

estabelecido nesse local por dificuldades com o transporte dos usuários, e o futebol permaneceu no 

CAPS com a finalidade de manter contato da equipe do projeto com a instituição, além de colaborar com 

a organização de aspectos físicos do CAPS. 
Com tais atividades, o projeto conquistou resultados significativos e, em 2008, teve como meta 

fortalecer as oficinas iniciadas. A oficina de teatro, por exemplo, além de manter as atividades dentro do 

CAPS, ampliou as ações ao criar um grupo fixo de três participantes, com ensaios semanais no Campus 

Santo Antônio da UFSJ. Esse grupo ensaiou um esquete teatral que foi apresentado em novembro de 
2008 no Salão de Peteca do Campus Dom Bosco da UFSJ. 

Em 2009, foram oferecidas as seguintes atividades: artes plásticas (com a participação de um 

oficineiro); teatro (no CAPS); e música (no teatro do Campus Dom Bosco da UFSJ). Foi, ainda, 

elaborado um projeto de programa de rádio. Nesse sentido, foi feita uma reunião com o Reitor Helvécio 
Luiz Reis e ficou acordado que o programa de rádio teria início em 2010, com transmissão pela Internet, 

passando, posteriormente, para a programação da Rádio Universitária. 

Em 2010, mantivemos a atividade de artes plásticas no CAPS, tendo a participação de um 

oficineiro; a oficina de teatro também ocorreu no CAPS; ampliamos as atividades através de uma oficina 
de literatura, ocorrida no CAPS; e a atividade de música passou a acontecer no Conservatório Estadual 

de Música Padre José Maria Xavier. Fizemos a experiência de quatro programas de rádio na Internet 

(que recebeu o nome de Rádio Bom Dia Vietnã). Como a Rádio Universitária ainda não está em 

funcionamento e não temos equipamentos para desenvolvermos essa atividade, decidimos suspender 
temporariamente esse projeto.  

Em relação ao teatro, três estagiários fizeram um curso na Cia. Teatral Manicômicos, no 

período de dois de setembro de 2010 a 14 de outubro de 2010.  Contamos também com a participação de 

seu coordenador , Juliano Pereira, em uma oficina no CAPS.  
Além de estabelecermos parceria com o Conservatório Estadual de Música Padre José Maria 

Xavier, que passou a abrigar a oficina de música, para essa atividade passamos a contar com a 

participação de alunos do curso de música da UFSJ e de dois professores: Jayme Cabral Guimarães e 

Elenis Aparecida Sabino Guimarães. Dessa forma, para 2011, o professor Jayme Cabral Guimarães 
enviará um projeto de extensão específico para essa atividade. Dessa maneira, o Programa Laços e 

Ações exerce a função esperada de um Programa: fomentar novas iniciativas de extensão. 

Em 2010, passamos a desenvolver, ainda, ações no Centro de Testagem e Aconselhamento 

(CTA), no qual dois estagiários atuaram no aconselhamento pré-teste e pós-teste, assim como em 
atividades de grupo, de possíveis casos de tuberculose, hepatite B e C, sífilis e AIDS. 

Com o crescimento do Programa Laços e Ações, a ampliação de parcerias e a cada vez mais 

efetiva articulação entre ensino, pesquisa e extensão, tornou-se necessária a criação do Núcleo de 

Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde (NEPIS), como um grupo certificado no diretório de pesquisa 
do CNPq, e no qual o Programa Laços e Ações está atualmente inserido. Além da participação de Walter 

Melo (DPSIC-UFSJ), outros professores passaram a fazer parte do NEPIS: os já referidos Jayme Cabral 

Guimarães e Elenis Aparecida Sabino Guimarães (DMUSI-UFSJ), Marcelo Dalla Vecchia (CCO-UFSJ) 
e Adriana Kelly Santos (UFV). O NEPIS contará, também, com a participação de alunos do curso de 

Mestrado de Psicologia da UFSJ, de iniciação científica e do Programa de Extensão Laços e Ações. 

A vertente do projeto realizada em Barroso teve como meta a construção de conhecimento junto 

aos profissionais do SUS sobre as leis, regulamentações e diretrizes. A partir desse trabalho foi 
desenvolvido um questionário, a fim de avaliar qual o conhecimento dos trabalhadores do campo da 



saúde sobre o SUS e, com a análise de seus resultados, realizado um Seminário sobre a atuação desses 

profissionais e as maneiras possíveis de se conquistar aprimoramentos. 

O Seminário“Diálogos e Ações Conjuntas por um Atendimento Integral” foi realizado no 

Campus Dom Bosco da UFSJ em outubro de 2007, e teve a participação da comunidade acadêmica e de 
funcionários do serviço de saúde. O evento fomentou idéias e discussões acerca dos rumos deste 

programa, tais como: a mesa-redonda “Conselho Municipal de Saúde: perspectivas de atuação”, que 

contou com a presença de Antônio Claret de Souza, na época consultor do Conselho Municipal de Saúde 

e, atualmente, um de seus conselheiros; e a exibição do documentário realizado no ano de 2006 durante 
a disciplina Psicologia e Saúde Pública. 

A partir disso, foi discutida a importância da participação popular na construção do SUS e 

criada a proposta desse programa informar a população sobre questões referentes à saúde, 

principalmente no que diz respeito ao serviço de Saúde Mental e à função do Conselho Municipal de 
Saúde, para que esse possa atuar de maneira efetiva na garantia de seus direitos e deveres.  

Com o Seminário foi encerrado o trabalho junto aos profissionais do SUS da cidade de Barroso 

e, em 2008, a proposta do projeto foi de estabelecer parceria com o Conselho Municipal de Saúde de São 

João Del Rei. Esse trabalho foi efetivado com a participação da equipe do projeto nas reuniões 
ordinárias e extraordinárias do Conselho Municipal de Saúde. Foram feitas, também, entrevistas com 12 

conselheiros com a intenção de analisar a participação comunitária na construção do Sistema Único de 

Saúde no município. Com o objetivo de ampliar a participação popular no Conselho Municipal de Saúde, 

foi organizada uma reunião com outros projetos de extensão da UFSJ que promovem ações no campo da 
saúde (GT de Projetos de Extensão da UFSJ). Em 2009, foram feitas as transcrições das entrevistas e 

efetuada a entrevista devolutiva junto aos Conselheiros. A partir daí, foi criada uma comissão de alunos 

vinculados ao Programa Laços e Ações e de Conselheiros do CMS, a fim de organizar uma capacitação. 

Em 2010, além da participação da equipe do Programa Laços e Ações nas reuniões do CMS, 
organizamos a Capacitação dos Conselheiros. Essa foi aberta à comunidade e contou com a 

participação de pessoas de São João Del Rei, Resende Costa, Tiradentes, Ibituruna, Prados, Coronel 

Xavier Chaves e Barroso. Tais palestras foram filmadas, gravas em DVDs e distribuídas aos Conselhos 

Municipais participantes. Nas cinco palestras, tivemos a média de público de setenta e cinco 
participantes. As palestras foram as seguintes: 

 07/08 (manhã) – Maria Cecília de Souza Minayo (FIOCRUZ) – O SUS que Temos e o 

SUS que Queremos; 

 07/08 (tarde) - Marcelo Arinos (ESP-MG) – O Papel dos Conselhos quanto à 

Formação em Saúde; 

 14/08 – Ana Marta Lobosque (ESP-MG) – Saúde Mental no Âmbito do SUS; 

 21/08 – João Leite Ferreira Neto (PUC-MG) – SUS: histórias e desafios; 

 28/08 – Valdir de Castro Oliveira (FIOCRUZ) – Comunicação e Controle Social. 
Como ações complementares do Programa, organizamos, em 2007 e em 2008, atividades com 

os usuários, familiares e profissionais do CAPS Del Rei no Campus Dom Bosco da UFSJ.  

Devemos destacar, também, os quatro seminários organizados pela equipe do Programa de 

Extensão: nos dias 20 e 21 de setembro de 2007, I Seminário Saúde e Educação: de médico, de louco e 
de todo mundo um pouco; nos dias 11, 12 e 13 de setembro de 2008, II Seminário Saúde e Educação: 

quando acabar o maluco sou eu; nos dias 02, 03, 04 e 05 de setembro de 2009, III Seminário Saúde e 

Educação: que país é este?; e durante toda a programação do grupo de estudos do NEPIS, culminando 
com um Encontro no dia 27 de agosto de 2010, o IV Seminário Saúde e Educação: psicologia, 

universidade e escola. Os quatro eventos tiveram ampla participação acadêmica e de pessoas de outros 

centros universitários. O IV Seminário Saúde e Educação: psicologia, universidade e escola contou com 

a seguinte programação:  

 05/04 – Mônica Soares Beato (CRP-MG) – Psicologia e Saúde Pública/Saúde Mental: 

um olhar a partir do CREPOP (Centro de Referência Técnica de Psicologia e Políticas 

Públicas);  

 12/04 – Maria das Graças Leite Vilella Dias (DPSIC-UFSJ) – Identificação e Laço 
Social;  

 26/04 – Éder Carneiro (DECIS-UFSJ) – Mundo Acadêmico e Lutas Sociais: a 
experiência do Núcleo de Investigação em Justiça Ambiental (NINJA);  

 10/05 – Maria Cleide Araújo (FMS-SJDR) – O Programa de Saúde Mental e o Papel 

da Referência, Jane Mara Santos Barbosa (DPSIC-UFSJ) – Psicanálise e Assistência 
Social: o papel do psicanalista no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e 

Roberto Calazans Pires Matos (DPSIC-UFSJ) – A Importância da Clínica em Serviços 

Substitutivos;  

 17/05 – Carlos Augusto Figueiredo (CAPS-SJDR) – O Uso de Psicofármacos na Saúde 



Mental e Rosângela M. de Almeida Camarano Leal (DPSIC-UFSJ) – A Saúde de Quem 

Cuida da Saúde Mental dos Outros;  

 24/05 – Bruno Ricardo B. Florentino (Mestrando em Psicologia-UFSJ) –Psicologia e 
assistência social: demarcações, justaposições e ponderações;  

 31/05 – Patrícia Fonseca de Oliveira (Mestranda em Psicologia-UFSJ) – Arte e Saúde 

Mental: reflexões mediadas pela afetividade;  

 07/06 – Rita Laura Avelino Cavalcante (DPSIC-UFSJ) – Políticas Públicas em 

Educação Rural;  

 21/06 – Adilson Siqueira (Teatro-UFSJ) – Performance e Interpretação Teatral: 
convergências e divergências;  

 06/08 – Maria Cecília de Souza Minayo (FIOCRUZ) – Conversando sobre 

Metodologia;  

 27/08 – Lílian Ulup (ABRAPSO-RJ) e Roberta Brasilino (ABRAPSO-RJ) – A Formação 

do Psicólogo Escolar nas Fronteiras da Psicologia e da Educação; Marilena Jamur 

(ABRAPSO-RJ) e Iara Farias (ABRAPSO-RJ) – O que Há de Excepcional na 
Educação? O Processo de Inclusão no Ensino Regular; Adriana Carrijo (ABRAPSO-

RJ) e Beatriz Sancovschi (ABRAPSO-RJ) – Déficit ou Diferença: re-tratando a 

medicalização da vida a partir de uma releitura das patologias da cognição; Marcelo 

Dalla Vecchia (CCO-UFSJ) – O Ensino de Psicologia na Formação de Médicos e 
Enfermeiros; Denise Alves Guimarães (CCO-UFSJ) – Educação e Emancipação em 

Ciências da Saúde; Clareci Silva Cardoso (CCO-UFSJ) – Inserção dos Programas 

Governamentais de Pesquisa e Extensão na UFSJ: PET Saúde e Tele Minas Saúde; 

Glória Maria Ferreira Ribeiro (DEFIS-UFSJ) – A Questão da Morte em “A Hora e a 
Vez de Augusto Matraga”; Maria Alice Silveira (Graduanda em Psicologia-NEPIS-

UFSJ) – Laços e Ações entre Saúde e Educação através do NEPIS; Os Nômades 

(Espaço Artaud) – peça teatral “O Universo das Coisas”; Harmonia Enlouquece 

(CPRJ) – apresentação musical no Espaço Cultural Manicômicos; 

 10/11 – João César de Freitas Fonseca (DPSIC-UFSJ) – Interfaces da Clínica da 

Atividade no Campo da Saúde; 

 24/11 – Mário Lúcio Passos (CTA-SJDR) - A experiência do Centro de Testagem e 
Aconselhamento de São João del Rei; 

 06/12 – Ernesto Venturini (ex-diretor do Departamento de Saúde Mental de Ímola-
Itália) – A Relação entre a Reforma Psiquiátrica na Itália e no Brasil. 

 

Todas essas palestras serão transformadas em artigos para compor mais um livro a ser 

publicado pela equipe do NEPIS. Esses encontros são de fundamental importância para a formação dos 
alunos que compõem nosso Núcleo de estudos. Gostaríamos de destacar, dentre todos os palestrantes, as 

participações de Maria Cecília de Souza Minayo e do psiquiatra italiano Ernesto Venturini, que muito 

nos honraram com suas presenças.  

De agosto de 2008 a julho de 2009, efetuamos um Projeto de Pesquisa para avaliar o impacto 
da vertente do Programa de Extensão que atua no CAPS Del Rei, junto aos usuários, familiares e 

profissionais do CAPS, assim como com alunos e professores do Campus Dom Bosco da UFSJ. Esse 

Projeto de Iniciação Científica foi financiado pelo CNPq. Ainda em relação à iniciação científica, foi 

efetuado, de março de 2009 a fevereiro de 2010, o projeto A Relação da Arte com o Campo da Saúde 
Mental: mapa da Região Sudeste, com financiamento da FAPEMIG; de agosto de 2009 a julho de 2010, 

o projeto A Relação da Arte com o Campo da Saúde Mental: mapa da Região Sul, com financiamento do 

CNPq; e iniciamos em agosto de 2010, com previsão de término para julho de 2011, os projetos A 

Relação da Arte com o Campo da Saúde Mental: mapa da Região Nordeste, financiado pelo CNPq, e A 
Relação da Arte com o Campo da Saúde Mental: mapas das Regiões Centro-Oeste e Norte, no programa 

PIIC-CNPq. 

Em 2010, foi aprovado, em Edital Universal da FAPEMIG, o projeto de pesquisa Promoção da 

Saúde: entre os estilos de vida e as ações intersetoriais, vinculado ao projeto Promoção da Saúde e 
Processos de Subjetivação, coordenado pelo Prof. Dr. João Leite Ferreira Neto (PUC-MG). Esse projeto 

nasceu de questionamentos surgidos nas reuniões do Programa Laços e Ações e estão sendo levadas à 

sala de aula na disciplina eletiva Ações Intersetoriais em Saúde. Foram aprovados, também, dois 

projetos de Iniciação Científica para o período de março de 2011 a fevereiro de 2012, ambos com 
financiamento da FAPEMIG. Os projetos são intitulados: A promoção da saúde através de ações 

intersetoriais; e As diversas noções de promoção da saúde e suas articulações com as políticas públicas. 

Dessa maneira, podemos dizer que o Programa “Sistema de Saúde e Educação: estreitamento 

dos laços e ações conjuntas” (Laços e Ações) se caracteriza pela efetiva integração de ensino, pesquisa e 



extensão, possuindo relevância social no setor saúde da cidade de São João Del Rei, atuando junto a 

usuários e profissionais do campo da saúde mental, ao Centro de Testagem e Aconselhamento, como 

também junto ao Conselho Municipal de Saúde. 

 
 

Justificativa: 

 

Ao elaborar um levantamento histórico da implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil, 

Eugênio Vilaça Mendes (1999) afirma que as reformas sociais democráticas são lentas, não sendo 
possível, então, esperar a estruturação do sistema de saúde no país a partir de rápidas mudanças. O 

processo social deve ser abordado em sua complexidade, levando-se em consideração a diversidade de 

interesses que se apresenta num determinado campo. 

 Nesse sentido, pode-se considerar que o SUS possui três dimensões: política, ideológica e 
tecnológica. A dimensão política é constituída por diferentes atores sociais com projetos divergentes 

para o campo da saúde, muitas vezes contrários. A dimensão ideológica configura-se como mudanças de 

caráter cultural que, pouco a pouco, transformam as mentalidades2. A dimensão tecnológica deve estar 

coerente com os pressupostos das duas dimensões anteriores, produzindo e utilizando conhecimentos e 
técnicas (cf. MENDES, 1999).  

 Os embates travados pelo movimento de reforma sanitária no Brasil nas dimensões política, 

ideológica e tecnológica, constituem a base para a processual construção do SUS no país. Ocorreu, 

assim, uma gradual transição do sanitarismo campanhista ao sistema público de saúde, passando pelo 
modelo médico-assistencial privatista (cf. MENDES, 1999). A tabela abaixo resume as propostas dos três 

modelos:  

Concepções do Sistema de Saúde 

Modelo Sanitarista 

Campanhista 

Modelo Médico-Assistencial 

Privatista 

Reforma Sanitária Brasileira 

início do século XX até 1965 1965 até o final da década de 

1980 

final da década de 1980 em 

diante 

economia de monocultura 
cafeeira 

ditadura militar; processo de 
industrialização 

fim da ditadura militar e 
proposta de crescimento 

econômico e distribuição de 

renda 

ações de saneamento de 

inspiração militar, combatendo 
doenças de massa 

ações sobre o corpo do 

trabalhador mantendo-o 
produtivo 

ações descentralizadas, 

universalização, integralidade, 
eqüidade, participação 

comunitária 

concepção de saúde 

fundamentada na teoria dos 

germes 

criação do INPS: cobertura 

previdenciária; privilégio da 

prática médica curativa 
individual; capitalização da 

medicina 

ampla concepção de saúde, 

determinada por fatores como 

alimentação, moradia, trabalho, 
lazer etc. 

 

 Como podemos observar, a criação do SUS acompanha o processo de abertura política do país. 

Os debates suscitados pelo movimento sanitarista em muito contribuíram na elaboração dos textos 

concernentes à saúde que resultaram na Constituição de 1988, na qual se afirma: “a saúde é direito de 
todos e dever do Estado” (art. 196). Neste sentido, o SUS é concebido como um processo social em 

construção, que não se iniciou em 1988, com a promulgação da Constituição, e nem terminou em 1990, 

                                              
2 De acordo com Fernand Braudel, “nada há mais importante, no centro da realidade social, do que essa 

viva e íntima oposição, infinitamente repetida, entre o instante e o tempo lento no decorrer” (1972, p. 10). 
A partir desta perspectiva, temos três modalidades de tempo: a curta duração (que trata dos eventos 

voláteis); a média duração (que aborda os acontecimentos econômicos e sociais); e a longa duração (que 

se pauta por questões geográficas e de estruturas mentais). 



com a aprovação da Lei nº 8.080 (Lei do SUS).  

 A Constituição determina a criação de um sistema único de saúde, implementando uma rede 

regionalizada e hierarquizada, com as seguintes diretrizes: “I – descentralização, com direção única em 

cada esfera de governo; II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; III – participação da comunidade” (art. 198). A Lei 8.080/90 

consolida a proposição constitucional acerca da saúde, estabelecendo os princípios e as diretrizes do 

SUS. 

 A Lei do SUS amplia a concepção de saúde, que deixa de ser mera remoção de sintomas. Viver 
de maneira saudável, de acordo com a Lei do SUS, depende de fatores determinantes da saúde, tais 

como: alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, 

lazer e acesso aos bens e serviços essenciais. Ainda de acordo com a Lei do SUS, “os níveis de saúde da 

população expressam a organização social e econômica do País” (art. 3º). A partir desse 
posicionamento muda-se toda a política privatista em relação à saúde que caracterizou as ações 

anteriores, principalmente na década de 1970. A saúde passa a ser afirmada, então, como um direito 

fundamental do cidadão, sendo dever do Estado prover as condições necessárias para que a população, 

de maneira universal, equânime e integral, possa viver de maneira saudável (cf. PINHEIRO & MATTOS, 
2001). 

 De forma coerente com a visão de saúde instaurada, as disposições encontradas na Lei nº 8.142 

de 20 de dezembro de 1990, prevêem a participação da comunidade na gestão e no controle dos Serviços 

Públicos de Saúde. O controle social está regulamentado em todas as esferas de gestão do SUS, 
operando a partir das Conferências (Nacional, Estaduais e Municipais) de Saúde e dos Conselhos 

(Nacional, Estaduais, Municipais e locais) de Saúde.  

Segundo a referida Lei, o Conselho de Saúde constitui-se como um colegiado deliberativo e 

permanente do Sistema Único de Saúde, atuando na formulação e proposição de estratégias, assim como 
no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros.  

Os interesses dos usuários do SUS são protegidos pela composição dos Conselhos, que contam 

com 50% das possíveis cadeiras de conselheiro. Por ser de caráter deliberativo, as decisões do Conselho 

são obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada esfera de governo, num 
prazo máximo de trinta dias. Caso as decisões não sejam efetivadas os conselheiros podem recorrer ao 

Ministério Público. 

As questões referentes ao manejo dos recursos, estrutura e acesso aos serviços de saúde são 

pauta de discussão dos Conselhos Municipais de Saúde, sendo de sua competência mobilizar e articular 
a sociedade, de maneira contínua, na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam o SUS e no 

controle social deste sistema.  

Está prevista, ainda, a articulação do Conselho com a educação, nas formas de promoção de 

ações de informação, comunicação e divulgação das funções e competências do Conselho de Saúde.  
As ações de informação e formação para o controle social do sistema de saúde são propostas do 

presente Programa de Extensão Universitária. As ações a serem implementadas estão em conformidade 

com diversos tópicos da Resolução 333/03, como pode ser demonstrado, no quadro abaixo, pela Quinta 

Diretriz em seus incisos XX a XXII, que indica as competências dos Conselhos Municipais de Saúde: 

 

XX – Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área de 

saúde pertinentes ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde – SUS. 

XXI – Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde e divulgar as 

funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões por todos os meios de 

comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das reuniões. 

XXII – Apoiar e promover a educação para o controle social. Constarão do conteúdo 

programático os fundamentos teóricos da saúde, a situação epidemiológica, a organização do SUS, a 

situação real de funcionamento dos serviços do SUS, as atividades e competências do Conselho de 

Saúde, bem como a Legislação do SUS, suas políticas de saúde, orçamento e financiamento.  

 

A articulação e a efetivação de ações entre áreas de vida pública e social, tais como saúde, 



educação, lazer e trabalho, apontam para a construção de um nível de bem estar da população. Nesse 

sentido, não é absurdo afirmar que a maneira como um país trata as pessoas que necessitam de cuidados 

no campo da saúde e, notadamente, no campo da saúde mental, é um dos principais indicativos da 

organização ou desorganização social. 
 Podemos observar que, a partir da abertura política, surgiu o Movimento dos Trabalhadores da 

Saúde Mental (MTSM), em total consonância com os pressupostos do movimento de reforma sanitária. 

Nesse sentido, foi promovido, em 1978, o I Congresso Nacional de Trabalhadores da Saúde Mental, 

denunciando na mídia os maus-tratos aos quais os doentes mentais eram submetidos nos hospitais 
psiquiátricos. Embasados nos estudos de Erving Goffman, Michel Foucault, Ronald Laing, François 

Tosquelles, Alfredo Moffat e, principalmente, Franco Basaglia, os profissionais brasileiros se mobilizam 

para efetuar mudanças técnicas, administrativas, terapêuticas e políticas no campo da saúde mental. A 

eles se juntam familiares e usuários de serviços de saúde mental e criam o movimento de reforma 
psiquiátrica brasileira. 

 Esse movimento começa a ganhar corpo em conferências e debates políticos, como o I Encontro 

de Coordenadores de Saúde Mental da Região Sudeste, ocorrido no Espírito Santo em setembro de 1985 

e, no mesmo ano, o debate Psiquiatria e Cidadania, ocorrido na OAB/RJ. Em 1986 acontece a VIII 
Conferência Nacional de Saúde e, como desdobramento, ocorre na UFRJ o I Encontro Estadual de 

Saúde Mental do Rio de Janeiro. Em 1987 acontecem a I Conferência Estadual de Saúde Mental do Rio 

de Janeiro, o II Encontro de Coordenadores de Saúde Mental da Região Sudeste, em Barbacena, e, 

principalmente, a I Conferência Nacional de Saúde Mental. O ano de 1987 é importante, também, por 
dois motivos: ocorre, em Bauru, o II Congresso de Trabalhadores de Saúde Mental e a criação, em São 

Paulo, do primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

 Todos esses debates ocorreram no cenário da elaboração da Constituição de 1988. No ano 

seguinte, o então deputado federal Paulo Delgado propõe o projeto de lei nº 3.657, que dispõe sobre três 
pontos: “a extinção progressiva dos manicômios”, “sua substituição por outros recursos assistenciais” e 

“regulamenta a internação psiquiátrica compulsória”3. O projeto de lei somente foi sancionado em 

2001, sofrendo algumas alterações. Mesmo com toda essa demora, a proposta cumpriu o papel de 

suscitar amplos debates, garantindo que as novas propostas de assistência à saúde mental constituíssem 
um campo de trabalho bastante diversificado, tendo como paradigma a atenção psicossocial. Nas últimas 

décadas surgiram propostas no campo da saúde mental que tentam romper com a lógica manicomial 

centrada na internação psiquiátrica.  

 A chamada Lei Paulo Delgado, nº 10.216 de 06/04/01, regulamenta a desativação progressiva 
de leitos psiquiátricos e sua substituição por atendimentos que não desvinculem o sujeito em tratamento 

de seus laços sociais e familiares. A Lei Paulo Delgado “dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais”. 

O termo proteção que se encontra no texto da lei deve ser enfatizado e analisado de maneira 
minuciosa. Uma primeira pergunta se faz necessária: do que as pessoas portadoras de transtornos 

mentais devem ser protegidas? Para responder essa pergunta, o artigo 2º parece-nos fundamental, pois 

em seus nove itens regulamenta as seguintes questões:  

 acesso ao melhor tipo de tratamento;  
 oferta de tratamento humanitário e respeitoso;  

 afastamento de qualquer abuso e exploração;  

 sigilo;  

 esclarecimento médico sobre a internação involuntária;  
 acesso aos meios de comunicação;  

 informações sobre a doença e o tratamento;  

 acesso aos meios de tratamento menos invasivos;  

 tratamento em serviços comunitários. 
 

A ênfase apresentada pelos direitos acima citados encontra-se no tratamento que se pauta pelos 

melhores métodos disponíveis, que estipulam um vetor comunitário. Dessa forma, pretende-se evitar o 

isolamento historicamente constituído pelas práticas asilares. Outro ponto de relevância está no acesso 
às informações quanto ao tipo de tratamento indicado, rompendo com o drástico silenciamento imposto 

                                              
3 Existem três tipos de internação: a voluntária (que ocorre por determinação médica com a concordância 

da pessoa a ser internada); a involuntária (que ocorre por determinação médica sem a concordância da 

pessoa a ser internada); e a internação compulsória (que ocorre por determinação do juiz para que se 
proceda a internação de uma determinada pessoa). Nesse ponto, parece ocorrer um erro de nomenclatura 

por parte do deputado ao propor a regulamentação da internação compulsória, quando a proposta, em 

verdade, deveria se referir à internação involuntária. 



aos doentes mentais. 

Podemos concluir que a proteção a qual as equipes de saúde devem oferecer ao doente mental se 

dá em relação a algumas práticas do próprio campo da saúde mental. Nesse sentido, podemos destacar 

os itens que abordam a necessidade de se oferecer tratamento humanitário e respeitoso, de o doente 
mental ser protegido de abusos e explorações, assim como o item que enfatiza que o tratamento deve ser 

o menos invasivo possível. A esses três itens junta-se o argumento utilizado por Paulo Delgado quando 

redigiu o projeto que deu origem à Lei 10.216: o modelo centrado nas internações psiquiátricas mostrou-

se, ao longo dos anos, como ineficaz na recuperação do doente mental. 
Em total coerência com os direitos apresentados, o artigo 4º dispõe sobre a indicação de 

internação psiquiátrica que somente deve ocorrer quando todos os recursos comunitários se esgotarem, 

pois, de acordo com o parágrafo 1º, “o tratamento visará, como finalidade permanente, à reinserção 

social do paciente em seu meio”. 
Pretende-se, dessa forma, ultrapassar o regime de cidadania de exceção e alcançar o estatuto 

de cidadania plena. Para tanto, além de se criar novos dispositivos de tratamento, como os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS), com os quais se pretende contrapor ao modelo hospitalocêntrico e à 

lógica manicomial, devem ser debatidos temas e implementados trabalhos ligados à moradia, ao 
trabalho e às atividades culturais, sendo o último tópico o tema privilegiado no presente projeto. 

Nesse sentido, torna-se essencial problematizar a articulação do serviço público de Saúde 

Mental com o universo de serviços, e com a totalidade do SUS. Dessa forma, o aprimoramento do 

controle social do próprio Sistema Único de Saúde deve ser ponto de reflexão, a partir do 
questionamento e do debate de temas referentes à atuação efetiva e plena do Conselho Municipal de 

Saúde, tendo, como segundo foco deste programa, o favorecimento de uma implicação direta da 

comunidade neste controle. 

No caso específico de São João Del Rei, o CAPS funciona como uma espécie de ambulatório, 
quando deveria ser um dispositivo territorializado e de reabilitação psicossocial; e o Conselho 

Municipal de Saúde simplesmente homologa as decisões governamentais, quando deveria ser um 

colegiado deliberativo, de fiscalização, garantido pela participação comunitária. 

Como o Programa tem alcançado os objetivos propostos, no ano de 2011 pretende-se continuar 
as atividades realizadas no CAPS, de forma que as oficinas atuais sejam mantidas, à Capacitação dos 

Conselheiros de Saúde e às atividades educativas e grupais realizadas no CTA. Isso demonstra a 

relevância do Programa, o qual tem atingido o objetivo de promover a reinserção social, pois esta 

somente ocorre efetivamente com a participação da comunidade.  
 

 

Objetivos: 

 

Objetivo Geral 

O Programa tem como objetivo o estreitamento dos laços e a implementação de ações conjuntas entre 

setores do sistema de saúde de São João Del Rei e a UFSJ, através da interação com usuários e 

profissionais do CAPS (utilizando como estratégia a criação de oficinas) e do CTA (com a participação 

de estagiários no pré e pós-teste, assim como em atividades de grupo de possíveis portadores de hepatite 
B e C, tuberculose e DSTs), além do fortalecimento da participação comunitária na construção do SUS 

(atividades do Programa desenvolvidas junto ao Conselho Municipal de Saúde). 

 

Objetivos Específicos 

 dar continuidade às oficinas realizadas no CAPS Del Rei; 
 incentivar a participação de professores de Letras, Artes Aplicadas e Teatro na organização das 

oficinas realizadas no CAPS; 

 participar nas reuniões mensais do Conselho Municipal de Saúde; 

 dar continuidade à capacitação dos conselheiros do Conselho Municipal de Saúde; 
 lançar os livros decorrentes dos seminários de 2006, 2008 e 2009, referentes aos Encontros de Arte 

& Saúde Mental, que terão por título “A Sabedoria que a Gente Não Sabe”; de 2009, “Que país é 

Este?”; da Coleção “Academia em Cordel”, com texto do Prof. Dr. João César de Freitas Fonseca; 

da capacitação dos conselheiros de saúde, com o título provisório de “O SUS como Proposta de 
Inclusão Social”; 

 organizar o cronograma de atividades do Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde 

(NEPIS), com a participação de alunos do Programa Laços e Ações, da iniciação científica sobre A 

Relação da Arte com o Campo da Saúde Mental, da iniciação científica sobre Promoção da Saúde: 
entre os estilos de vida e as ações intersetoriais, de alunos do curso de Mestrado em Psicologia da 

UFSJ, dos professores Marcelo Dalla Vechia (CCO-UFSJ), Jayme Cabral Guimarães (DMUSI-



UFSJ), Elenis Aparecida Sabino Guimarães (DMUSI-UFSJ), Adriana Kelly Santos (UFV), assim 

como de professores e alunos do Núcleo de Estudos em Psicologia e Saúde Pública, da PUC-MG, 

coordenado pelo Prof. Dr. João Leite Ferreira Neto;   

 realizar, no dia 27 de agosto, o V Seminário Saúde e Educação: a construção social da loucura; 
 dar continuidade às ações desenvolvidas no CTA; 

 apresentar trabalhos sobre os resultados obtidos pelo Programa de Extensão na semana de extensão 

da UFSJ em 2011; 

 elaborar relatório final. 
 

Resultados Esperados: 

 

 fortalecer as oficinas implementadas no CAPS; 

 dar autonomia às oficinas que ocorrem no CAPS, em relação ao Programa Laços e Ações; 
 dar suporte à oficina de música que já ocorre no Conservatório Estadual de Música Padre José 

Maria Xavier; 

 passar a coordenação da oficina de música para o Prof. Jayme Cabral Guimarães (DMUSI-UFSJ); 

 passar a coordenação da oficina de teatro para um profissional da área; 
 passar a coordenação da oficina de literatura para um  profissional da área; 

 passar a coordenação da oficina de artes plásticas para um profissional da área; 

 realizar no segundo semestre a segunda etapa da capacitação dos conselheiros do Conselho 

Municipal de Saúde; 
 lançar os livros decorrentes dos seminários de 2006, 2008 e 2009, referentes aos Encontros de Arte 

& Saúde Mental, que terá por título “A Sabedoria que a Gente Não Sabe” (no dia 29 de abril na 

UFSJ e, no Rio de Janeiro, dia 18 de maio - Dia Nacional da Luta Antimanicomial); de 2009, “Que 

país é Este?” (dia 27 de agosto); lançamento da Coleção “Academia em Cordel”, com texto do Prof. 
Dr. João César de Freitas Fonseca (dia 27 de agosto); e da capacitação dos conselheiros de saúde, 

com o título provisório de “O SUS como Proposta de Inclusão Social” (na última semana de 

novembro); 

 realizar quatro reuniões do NEPIS; 
 realizar, no dia 27 de agosto, o V Seminário de Saúde e Educação: a construção social da loucura; 

 incentivar a parceria entre o CTA e o CAPS, para que a equipe do CTA desenvolva atividades 

educativas com os usuários de serviços de saúde mental. 

 
O Programa encontra-se em seu quinto ano de existência, sendo que ao longo de seu 

desenvolvimento tem-se observado resultados significativos, o que justifica sua continuidade. Assim, 

além dos resultados já obtidos, pretende-se envolver a comunidade nas atividades do Programa, para 

que ocorra realmente a reinserção social que é proposta pelo mesmo, de forma que isto possibilite que o 
CAPS passe a ser um dispositivo territorializado e de reabilitação psicossocial, que o CTA amplie suas 

ações e o Conselho Municipal de Saúde assuma o caráter deliberativo e de fiscalização, garantido pela 

participação comunitária.  

Além disso, com relação à comunidade acadêmica, o Programa tem conseguido seu intento de atrelar 
ensino, pesquisa e extensão. 

 

Fundamentação teórica:  

 

O Programa de Extensão Universitária “Sistema de Saúde e Educação: estreitamento dos laços e 
ações conjuntas” possui como fundamentos conceituais a noção de integralidade em saúde coletiva e, no 

campo da saúde mental, o paradigma da reabilitação psicossocial.  

                  A base do trabalho, tanto no Conselho Municipal de Saúde quanto no CAPS, é a educação 

continuada, utilizando como estratégias de trabalho a observação-participante, no primeiro caso, e as oficinas 
de livre expressão, no segundo caso. 

                Algumas das principais pesquisas acerca do Sistema Único de Saúde abordam o tema a partir de um 

recorte que privilegia as práticas e tenta traçar paralelos com as diretrizes de universalidade, integralidade e 
equanimidade. O Instituto de Medicina Social (IMS) da UERJ, por exemplo, pesquisa a diretriz da 

integralidade, perguntando aos profissionais da saúde o que entendem por essa noção. Parte-se, assim, do 

pressuposto de que a integralidade não possui um sentido estrito, mas sentidos. Dessa forma, a noção de 

integralidade é tratada como um valor: “a integralidade não é apenas uma diretriz do SUS definida 
constitucionalmente. (...). Ela tenta falar de um conjunto de valores pelos quais vale lutar, pois se relacionam a 

um ideal de uma sociedade mais justa e mais solidária” (MATTOS, 2001, p. 41).  

 Esse tipo de abordagem trata a diretriz integralidade como uma imagem objetivo, como um 



sistema de valores desejáveis pelos quais devemos lutar por alcançar. Partiremos dessa concepção de 

que não existe um sentido único para definir as diretrizes da Lei do SUS, mas, devido a verificação de 

que grande parte dos profissionais da saúde e população não possuem um arcabouço teórico-conceitual-

metodológico que estabeleça uma cultura de assistência universal, integral e equânime, pensamos em um 
trabalho que identifique as fraquezas conceituais e organizacionais do Conselho Municipal de Saúde e 

estimule o debate aberto. Podemos, assim, intervir junto à comunidade, incentivando a atuação efetiva 

desse conselho deliberativo. 

        Em relação ao campo da saúde mental, inserido no SUS, trabalharemos com o enfoque iniciado no 
Brasil por Osório César e desenvolvido por Nise da Silveira: utilizar oficinas de livre expressão, enfatizando o 

trabalho cultural de mudanças de mentalidade. A utilização de atividades como a pintura, o teatro e a música, 

por exemplo, pode potencializar as relações dentro do CAPS e, principalmente, as interações dos usuários e 

técnicos do serviço com a comunidade em geral, uma vez que os assuntos referentes à saúde mental não 
podem ficar restritos às ações dos profissionais no esforço para remover sintomas, pois a abrangência da 

abordagem de reabilitação psicossocial faz com que os campos de debate sejam de médico, de louco e de todo 

mundo um pouco (cf. BEZERRA, 1994). 

 

 

METODOLOGIA 

Serão realizadas, com os usuários do CAPS, e no espaço físico do mesmo, as oficinas de 
pinturas, desenhos, teatro e literatura. Um componente da equipe ficará com a função específica de 

levar a discussão sobre a importância das oficinas realizadas no CAPS para profissionais de Artes 

Aplicadas, de Teatro e de Letras.  A oficina de música passará a ser coordenada pelo Prof. Jayme 

Cabral Guimarães, em parceria com a equipe do Programa Laços e Ações.  
Com relação ao Conselho Municipal de Saúde do município, o trabalho será desenvolvido a 

partir do acompanhamento das reuniões mensais. E, no segundo semestre, daremos continuidade à 

capacitação dos conselheiros, iniciada em 2010. Esse ano, a capacitação terá como base a troca de 

experiências entre conselheiros, com a proposta de organização de um encontro de Conselhos 
Municipais de Saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de São João Del-Rei e a 

Secretaria Estadual de Sasúde de Minas Gerais. A organização desse evento contará com a 

participação dos bolsistas do programa Laços e Ações, dos Conselheiros de Saúde e da mestranda de 

Psicologia da UFSJ, Déborah Akerman. 
No CTA, as supervisões semanais em campo de trabalho com o psicólogo Mário Lúcio e as 

supervisões quinzenais com o professor Walter Melo na UFSJ possibilitarão a organização dos estudos 

e atividades a serem desenvolvidos e a programação de estudos, facilitando, dessa forma, a vinculação 

entre teoria e prática. 
As atividades artístico-acadêmicas (programação de estudos do NEPIS; V Seminário Saúde e 

Educação), assim como os livros a serem editados, possibilitam a ampliação dos debates na 

comunidade acadêmica e com a população em geral. 

Todos os integrantes envolvidos no programa Laços e ações se comprometem a fazer 
relatórios semanais de atividades. 

 

 

 
 

. 

 

 

 

PÚBLICO-ALVO: 
Descrever o público beneficiado pelo programa/projeto.  

 

Usuários, familiares e profissionais do CAPS Del Rei; membros do 
Conselho Municipal de Saúde; e população atendida no CTA. 

 

 

PÚBLICO 

ATINGIDO: 

Número de pessoas 

atendidas. 
1000 

 

 

 

 

ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 

 Do programa/projeto:  

O Programa de Extensão será acompanhado e avaliado semanalmente em reuniões e supervisão 



de equipe em que se discutirá o que ocorre nas atividades desenvolvidas no CAPS Del Rei, no Conselho 

Municipal de Saúde e no Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). Outra maneira de 

acompanhamento e avaliação será através do grupo de estudo desenvolvido pelo NEPIS (Núcleo de 

Pesquisa e Intervenção em Saúde), em que serão discutidos textos que versem sobre a temática do 
Programa.   

Em relação ao CMS, o principal indicador será a observação, das reunião reuniões ordinárias e 

extraordinárias, a fim de averiguar se de fato ocorrerá a passagem de uma simples homologação das 

propostas governamentais para o cumprimento da função deliberativa que se espera do CMS, 
principalmente após a capacitação.  

No que se refere ao CAPS Del Rei, temos como indicador a observação que buscará averiguar 

se de fato ocorrerá a passagem de uma proposta de recuperação da saúde para ações comunitárias de 

prevenção e de promoção da saúde. Esses aspectos poderão ser observados através dos relatórios 
semanais confeccionados pelos alunos referentes às atividades por eles acompanhadas. 

Em relação ao CTA, utilizaremos como forma de avaliação verificar se ocorreu um aumento dos 

estudantes da UFSJ nas palestras e aconcelhamentos promovidos pelo serviço, dado que se trata de uma 

população com maior possibilidade de divulgação de informações, além de constituir uma grande 
parcela da população sexualmente ativa. 

  

 

 Dos estudantes:  
 

O acompanhamento e a avaliação dos alunos serão realizados, semanalmente, durante o grupo 

de estudo, bem como da supervisão. No grupo de estudo serão lidos e comentados textos que abordem a 

temática do Programa e, a partir disso, pretende-se elaborar textos para apresentações em Congressos. 
Já na supervisão, serão abordados assuntos referentes às atividades desenvolvidas e seguirá a 

orientação conforme a demanda dos alunos. 

 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

 Mês 

Atividades 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

passar a coordenação das oficinas de teatro, 

artes plásticas e literatura para profissionais das 
respectivas áreas 

X X X X X X X X X X X X 

passar a coordenação da oficina de música, que 

se realiza no  Conservatório Estadual de Música 

Padre José Maria Xavier, para o Prof. Jayme 

Cabral Guimarães (DMUSI-UFSJ) 

X            

participar das reuniões mensais do Conselho 
Municipal de Saúde 

X X X X X X X X X X X X 

realizar a segunda etapa da capacitação dos 

conselheiros do Conselho Municipal de Saúde 
    X X X X     

Desenvolver atividades no Centro de Testagem e 

Aconselhamento (CTA) 
X X X X X X X X X   X 

lançar os livros A Sabedoria que a Gente Não 

Sabe; Que País É Este?; Academia em Cordel; e 
O SUS como Proposta de Inclusão Social 

 X   X    X    

manter reuniões regulares entre as equipes do 

projeto Promoção da Saúde: entre os estilos de 

vida e as ações intersetoriais e a equipe do 

projeto coordenado pelo Prof. Dr. João Leite 
Ferreira Neto (PUC-MG) nomeado “Promoção 

da Saúde e Processos de Subjetivação” 

X X X  X X X X X    

organizar as reuniões do Núcleo de Estudo, 

Pesquisa e Intervenção em Saúde (NEPIS) 
X  X   X  X     

organizar o V Seminário Saúde e Educação: a 
construção social da loucura 

    X        

apresentar, pelo menos, dois trabalhos em 

congressos 
    X   X     



enviar para publicação, pelo menos, dois artigos       X  X    
elaborar relatório final            X 

 

OUTRAS INSTITUIÇÕES PARTÍCIPES: 

Centro de Atenção Psicossocial Del Rei 
Conselho Municipal de Saúde de São João Del Rei 

Secretaria Municipal de Saúde de São João Del-Rei 

Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais 

PUC-MG  
Espaço Artaud 

CRP-MG 

Conservatório Estadual de Música Padre José Maria Xavier 

CTA 
DMUSI-UFSJ 

CCO-UFSJ 

UFV 
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