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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 ideia de criação do programa surgiu nas disciplinas ministradas no 
Departamento de Psicologia da UFSJ1a partir de debates e do 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 (MELO, 2001). O programa Laços e Ações se 
insere no Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde (NEPIS), que se caracteriza pela estreita 
vinculação entre ensino, pesquisa e extensão. 
No âmbito do ensino, foram efetuadas, no 2º semestre de 2005, 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. 
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 matérias 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: Estratégia Saúde da Família 
(ESF); Unidades Básicas de Saúde (UBS); Secretaria Municipal de Saúde (SMS); Conselho Municipal de 
Saúde (CMS); e Centro de Atenção Psicossocial (CAPS). 

                                                 
1 As matérias 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; 1º e 2º semestres de 2011 – Psicologia nas Instituições de Saúde; e Psicologia e 
Saúde Pública; 1º e 2º semestre de 2012 - Psicologia nas Instituições de Saúde; Psicologia e Saúde 
Pública; Psicologia Social II e Teorias e Técnicas Grupais I.  



Além desses trabalhos, durante o curso de Psicologia e Saúde Pública, foi realizado um documentário, 
baseado em depoimentos de cidadãos sãojoanenses sobre questões relacionadas ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). Em suas respostas pôde-se notar a imagem que estas pessoas tinham 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. Em 2008, o projeto se expande, constituindo-se como um programa, 
passando a atuar em diversos campos da saúde: CAPS, CMS, CTA (Centro de Testagem e 
Aconselhamento) e ESF. Neste projeto abordaremos, prioritariamente, as atuações no CAPS e na ESF 
por se tratarem do foco deste subprograma, juntamente com o Centro de Referência da Assistência 
Social (CRAS). 
No CAPS del-Rei foram implementadas quatro oficinas: cerâmica, teatro, música e futebol. Estas 
atividades visavam mobilizar usuários, familiares e a 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, num espaço externo ao 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.  
Contudo, em 2007, apenas as oficinas de cerâmica e de música foram realizadas em espaços externos ao 
CAPS, respectivamente no Sindicato dos Trabalhadores da Indústria Têxtil e no Salão Paroquial da 
Igreja Dom Bosco. As outras duas atividades ocorriam dentro do CAPS, sendo que o teatro foi 
estabelecido neste local por dificuldades com o transporte dos usuários, e o futebol permaneceu no CAPS 
com a finalidade de manter o contato entre a equipe do projeto e 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). 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. Em relação à oficina de teatro, três estagiárias fizeram um curso na Cia. Teatral 
Manicômicos, no período de 2 de setembro a 14 de outubro de 2010. Contamos, também, com a 
participação do coordenador da companhia, Juliano Pereira, em uma oficina no CAPS. Quanto à oficina 
de música, além de estabelecermos parceria com o Conservatório, passamos a contar com a participação 
de alunos do curso de música da UFSJ e dois professores: Jayme Cabral Guimarães e Elenis Aparecida 
Sabino Guimarães. Em dezembro de 2011, a atividade de música passou a ser oferecida em parceria com 
a Orquestra Popular Livre (OPL), onde permanece até hoje. 
Em 2012, iniciamos o trabalho na ESF, com atuação de oito estagiários em dez equipes de saúde da 
família. A partir de demandas apresentadas pelas equipes das ESF, principalmente em relação ao 
excesso de medicação psiquiátrica receitada pelos médicos da atenção primária, além da evidente 
necessidade de acompanhamento da saúde física dos usuários do CAPS, como também as necessidades 
socioeconômicas, pensamos na articulação entre esses dois setores da saúde (CAPS e ESF) e destes com 
o CRAS. Essas articulações tornaram-se visíveis também no âmbito da pesquisa, principalmente a 
realizada nos anos de 2011 e 2012, intitulada “Promoção da Saúde: entre os estilos de vida e as ações 
intersetoriais”, financiada pela FAPEMIG.  
Além disso, no início de 2013 recebemos o convite para participar de reuniões na Secretaria Municipal 
de Assistência Social e na Secretaria Municipal de Saúde, com a finalidade de estabelecermos parcerias 
entre as secretarias supracitadas e o programa Laços e Ações. Essas reuniões ocorreram, 
respectivamente, nos dias 31 de janeiro e 05 de fevereiro. Nessas reuniões recebemos o respaldo 
institucional necessário para efetuar o presente projeto.  
 



Justificativa: 
 

O SUS parte de uma ampla conceituação de saúde que pressupõe as seguintes diretrizes: 1) a vinculação 
entre saúde coletiva e clínica, 2) a visão integral do sujeito e 3) as ações intersetoriais. Inicialmente 
trabalhamos estas questões através de oficinas com os usuários do CAPS. Nos anos anteriores foram 
trabalhadas as diretrizes 1 e 2 e, neste projeto, enfatizaremos a terceira diretriz, sem abandonar as 
anteriores.  
Em relação à vinculação entre saúde coletiva e clínica, podemos trabalhar, por exemplo, a noção de 
autonomia, entendida não como capacidade de se autodeterminar, mas como “capacidade da pessoa e 
da coletividade de lidar com as suas dependências” (CAMPOS, 2007, p. 61). Dessa maneira, são 
abandonadas referências externas aos sujeitos e aos grupos, como a noção de completo bem-estar 
proposto pela Organização Mundial de Saúde (OMS), sendo privilegiada a co-produção de autonomia, 
integrando, assim, aspectos clínicos ao arcabouço da saúde coletiva. 
Dessa maneira, temos uma concepção ampliada da integralidade em saúde, que deixa de ser vista 
apenas como um somatório multidisciplinar de aspectos biológicos, psicológicos e sociais, e passa a 
constituir uma imagem objetivo, que abrange uma série de valores no âmbito da saúde: “uma imagem 
objetivo não diz de uma vez por todas como a realidade deve ser. Ela traz consigo um grande número de 
possibilidades de realidades futuras, a serem criadas através de nossas lutas, que têm em comum a 
superação daqueles aspectos que se criticam na realidade atual (que almejamos transformar)” 
(MATTOS, 2001, p. 42). 
Esses dois aspectos (vinculação entre saúde coletiva e clínica, e visão integral) foram trabalhados nos 
anos anteriores do programa Laços e Ações. Neste ano, ampliaremos a perspectiva ao trabalhar também 
(e principalmente) a noção de intersetorialidade, através de ações entre o setor saúde (CAPS e ESF) e a 
assistência social (CRAS). 
As ações intersetoriais ocorrem em diversos níveis, desde planejamento em conjunto entre ministérios e 
secretarias (estaduais e municipais) até a prática dos agentes que atuam nos variados dispositivos. 
Podemos afirmar que as ações intersetoriais são propostas desde o início do SUS, dado que, em sua lei 
(8080/90), temos a saúde sendo determinada e condicionada por diversos fatores de outros setores: as 
ações intersetoriais “correspondem a uma relação reconhecida entre uma ou várias partes do setor 
saúde com uma ou várias partes de outro setor que se tenha formado para atuar em um tema visando a 
alcançar resultados de saúde (ou resultados intermediários de saúde) de uma maneira mais efetiva, 
eficiente ou sustentável do que poderia alcançar o setor saúde agindo por si só” (OMS, 1997 apud 
TEIXEIRA; PAIM, 2000, p. 64). 

 
 

 
Objetivos: 
 
Objetivo Geral: O Programa tem como objetivo o estreitamento dos laços e a implementação de ações 
conjuntas entre setores do sistema de saúde e de assistência social de São João del-Rei e a UFSJ. Através 
da interação com usuários e seus familiares, os profissionais do CAPS, das ESF e do CRAS (utilizando 
como estratégia o levantamento de demandas de saúde física dos usuários do CAPS e, também, o 
diagnóstico socioeconômico das famílias), busca-se efetuar um trabalho intersetorial que atenda à 
população em suas diversas necessidades em consonância com as diretrizes do SUS. 
 
Objetivos específicos:  

 
• reformular as oficinas no CAPS criando um espaço para realização de diferentes atividades livres; 
• fortalecer a oficina de música, realizada na OPL, como um dispositivo de atenção psicossocial, 

principalmente voltado para os usuários do CAPS que receberam alta do serviço e, por isso, não 
contam com nenhum tipo de assistência, além da medicamentosa; 

• implantar atividades de capacitação para atendimento de usuários de saúde mental junto às equipes 
das ESF  e nos CRAS de São João del-Rei; 

• elaborar um questionário que contemple os fatores possíveis relativos à saúde física e à condição 
socioeconômica dos usuários do CAPS e de suas famílias; 

• efetuar entrevistas com cento e quinze usuários do CAPS, residentes em São João del-Rei; 
• realizar no dia 28 de  junho, o VII Seminário Saúde e Educação: reforma da reforma?; 
• realizar nos dias 15 e 16 de março, um seminário interno do NEPIS para apresentação e preparação 

de artigos referentes aos resultados já alcançados nos estágios e nas pesquisas, com os seguintes 
convidados: Roberto Pires Calazans Matos e Fuad Kyrillos Neto, professores do Departamento de 



Psicologia da UFSJ; 
• realizar no dia 8 de novembro um encontro do NEPIS com a rede de saúde municipal e seus 

funcionários, com o objetivo de efetuar uma devolutiva a respeito do trabalho desenvolvido nos 
dispositivos de saúde; 

• lançar os seguintes livros referentes aos Seminários Saúde e Educação: “Que país é Este?”; e  
“Mobilização, Cidadania e Participação Comunitária” ; 

• lançar o livro “O SUS como Proposta de Inclusão Social”, sobre a capacitação dos conselheiros 
municipais de saúde; 

• apresentar trabalhos sobre os resultados obtidos pelo Programa de Extensão na Semana de Extensão 
da UFSJ em 2013; 

• apresentar os trabalhos realizados na Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) e 
outros congressos relacionados à área de saúde coletiva ou psicologia social; 

• elaborar relatório final. 
 

 
 

Resultados Esperados: 
 
• fortalecer a oficina realizada no CAPS; 
• fortalecer a oficina de música na OPL e incentivar a apresentação dos usuários em público; 
• iniciar a parceria com as ESF e os CRAS, por meio do apoio na implementação de ações 

comunitárias; 
• realizar capacitação com as equipes das ESF e dos CRAS, buscando modificar a forma como os 

profissionais concebem e agem diante de um usuário de saúde mental; 
• identificar, a partir das entrevistas, os usuários do CAPS que têm necessidade de atendimento de 

doenças de caráter físico, assim como fazer o diagnóstico socioeconômico; 
• vincular esses usuários do CAPS identificados as ESF e aos programas do CRAS; 
• realizar nos dias 15 e 16 de março, um seminário interno do NEPIS para apresentação e preparação 

de artigos referentes aos resultados já alcançados nos estágios e nas pesquisas; 
• realizar,  no dia 28 de junho, o VII Seminário de Saúde e Educação: reforma da reforma?; 
• realizar no dia 8 de novembro um encontro do NEPIS com a rede de saúde municipal e seus 

funcionários; 
• lançar os livros “Que país é Este?”; “Mobilização, Cidadania e Participação Comunitária” e o “O 

SUS como Proposta de Inclusão Social”; 
• elaborar pelo menos um artigo científico sobre as  atividades desenvolvidas; 
• elaborar relatório final. 
 
 
Fundamentação teórica:  
 
O Programa de Extensão Universitária “Sistema de Saúde e Educação: estreitamento dos laços e ações 
conjuntas” (Laços e Ações) terá, em seu subprograma “Ações Integradas entre o CAPS, a ESF e o CRAS”, 
como fundamentos conceituais as noções de matriciamento e de intersetorialidade. A noção de matriciamento 
será importante na relação entre o CAPS e a ESF, enquanto a intersetorialidade permitirá a compreensão 
acerca da vinculação entre o CAPS e o CRAS. 
Algumas das principais pesquisas acerca do SUS abordam o tema a partir de um recorte que privilegia as 
práticas e tenta traçar paralelos com as diretrizes de universalidade, integralidade e equanimidade. Os 
pesquisadores do Instituto de Medicina Social (IMS) da UERJ, por exemplo, pesquisam 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. Então, trabalharemos da mesma forma 
com as noções de matriciamento e de integralidade. 
O matriciamento ou apoio matricial se caracteriza como uma nova modalidade de se produzir saúde em 
que mais de uma equipe compartilha as ações, através de uma proposta pedagógico-terapêutica 
(CHIAVERINI et al., 2011). As ações desenvolvidas na ESF, por exemplo, se caracterizaram 



historicamente por práticas de cunho ambulatorial, realizadas em contexto clínico individual. O debate 
suscitado no campo da psicologia comunitária situa tais práticas como, fundamentalmente, de psicologia 
“na” comunidade, contrariando os enfoques de psicologia “da” comunidade e de psicologia social 
comunitária. Estas enfatizariam a inserção do psicólogo nos serviços assistenciais públicos e a 
incorporação do acúmulo da psicologia social crítica latinoamericana (CAMPOS, 1996). Alguma 
composição tem sido vista como desejável entre as práticas clínicas e psicossociais neste campo, não se 
tratando, assim, de substituir a prática clínica pela comunitária. Podemos dizer que o apoio matricial se 
insere nesse contexto de interação de práticas clínicas e comunitárias. 
O apoio matricial tem se estruturado, no Brasil, como cuidado colaborativo entre, essencialmente, os 
CAPS e as ESF. Nesse caso, as ESF se constituiriam como o dispositivo privilegiado na organização do 
sistema de saúde brasileiro. Sendo assim, a adesão ao tratamento, a inserção na sociedade e os cuidados 
clínicos de usuários dos CAPS se dariam nas ESF (CHIAVERINI et al, 2011). No presente programa 
privilegiaremos os cuidados clínicos dos usuários do CAPS de São João del-Rei (que deveriam ocorrer 
nas ESF). 
A intersetorialidade, por sua vez, se caracteriza pelas ações conjuntas entre profissionais de setores 
diferentes. Neste projeto, o matriciamento se fará entre profissionais de mais de um dispositivo de saúde 
(CAPS e ESF), e a intersetorialidade acontecerá entre profissionais do CAPS (setor saúde) e do CRAS 
(setor de assistência social). A intersetorialidade favorece a ampliação da noção de saúde, pois trabalha 
com determinantes e condicionantes, extras ao setor saúde. 
Enquanto o matriciamento favorecerá uma melhoria no atendimento dos usuários do CAPS, a 
intersetorialidade possibilitará a promoção da saúde. A intersetorialidade está diretamente ligada a uma 
concepção ampliada de saúde, que se volta para ações de qualidade de vida, promovendo, assim, a saúde 
(MOYSÉS, MOYSÉS e KREMPEL, 2004). 
 

 
METODOLOGIA 

Para elaborarmos o presente projeto efetuamos as seguintes tarefas: em novembro de 2012 realizamos o 
levantamento dos usuários do CAPS residentes em São João del-Rei; em janeiro de 2013 participamos de 
reuniões nas Secretarias de Assistência Social e de Saúde, nas quais o programa de extensão foi 
apresentado e feito o acordo de colaboração com as secretarias, ficando a cargo da Secretaria de 
Assistência Social a cessão do carro para a realização das entrevistas. 
Inicialmente, faremos o contato com os serviços de saúde e assistência social (10 ESF e 3 CRAS), para 
apresentar a proposta. Em seguida, organizaremos oficinas de capacitação sobre matriciamento e 
intersetorialidade para os profissionais dos serviços de saúde e de assistência social. Na terceira etapa, 
será efetuada a capacitação. Na quarta etapa, será elaborado o roteiro de entrevistas visando levantar 
as necessidades de saúde física e socioeconômica dos usuários do CAPS. Em seguida, realizaremos 
entrevistas e faremos a análise delas, com o objetivo de identificar os aspectos propostos. Finalmente, 
efetuaremos a vinculação dos usuários do CAPS as ESF e aos CRAS. 
Todo esse trabalho será facilitado pelo fato de já contarmos com oito estagiários de psicologia, 
vinculados as ESF, três junto às equipes dos CRAS e nove no CAPS. A partir da inserção dos estagiários 
nos três tipos de instituições, serão efetuados os contatos com as equipes. Então, será organizada a 
capacitação, de maneira participativa, pois contaremos com membros das equipes de ESF e dos CRAS 
no levantamento dos temas a serem discutidos. A capacitação seguirá o método das rodas de conversa 
(AFONSO, 2008). O roteiro de entrevista será elaborado com a colaboração de um médico clínico geral 
e de uma assistente social, ambos da rede pública de saúde. A entrevista será aberta e semidirigida, e a 
análise do discurso será efetuada a partir do referencial teórico de Michel Foucault (1996). A partir da 
análise, faremos a vinculação nas ESF e nos CRAS dos usuários do CAPS que necessitarem de 
atendimento médico e de auxílios socioeconômicos, respectivamente. 

 
 

PÚBLICO-ALVO: 
 
Usuários do CAPS, equipes de saúde das ESF e CRAS de São João del-Rei. PÚBLICO ATINGIDO: 
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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 em torno do programa. Outra 
maneira de acompanhamento e avaliação será feita por meio do estudo e discussão de textos referentes 
aos temas de relevância para realização do trabalho. 
Em relação ao CAPS del-Rei e à oficina de música, também 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. Estes aspectos poderão ser observados através dos 
relatórios semanais confeccionados pelos alunos referentes às atividades por eles desenvolvidas. 
No que se refere as ESF, avaliaremos o tipo de vínculo estabelecido entre a equipe do projeto, 
principalmente dos estagiários ligados as ESF, e a coordenação de atenção primária do município, que 
está convidada a participar de algumas reuniões do Programa. Além disso, teremos como principal 
indicador, o acompanhamento médico e/ou dentário oferecido. 
Em relação ao CRAS, avaliaremos, também, o vínculo estabelecido entre a equipe do serviço e os 
estagiários, e, principalmente, a inserção dos usuários do CAPS nos projetos do CRAS, como, por 
exemplo, o programa bolsa família. 
 

 
 Dos estudantes: 

 
O acompanhamento e a avaliação dos alunos serão realizados, semanalmente, durante a supervisão. 
Nesse momento, serão abordados assuntos referentes às atividades desenvolvidas e seguirá a orientação 
conforme a demanda dos alunos. Os bolsistas e estagiários têm, também, como tarefa, a elaboração de 
relatórios de cada atividade desenvolvida. 
Também serão lidos e comentados textos que abordem a temática do Programa e, a partir disso, 
pretende-se elaborar resumos para apresentações em congressos.  
Estarão envolvidos no Programa os alunos de mestrado Mayara Pacheco Coelho, Danilo Rodrigues de 
Matos e Filippe de Mello Lopes, que irão colaborar no acompanhamento das atividades desenvolvidas 
pelos estagiários. 

 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

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

desenvolver a oficina de atividades livres no 
CAPS 

x x x x x x x x x x x x 

fortalecer a oficina de música na OPL x x x x x x x x x x x x 

implantar as atividades de capacitação junto as 
ESF e aos CRAS 

x x x x         

construir, aplicar e analisar o questionário    x x x x x x     

desenvolver as atividades de inserção de usuários 
do CAPS junto as ESF e aos CRAS  

     x x x x x x x 

organizar as reuniões do Núcleo de Estudo, 
Pesquisa e Intervenção em Saúde (NEPIS) 

x        x    

organizar o VII Seminário Saúde e Educação    x         

lançar os livros “Que País É Este?”, 
“Mobilização, Cidadania e Participação 
Comunitária”e “O SUS como Proposta de 
Inclusão Social” 

x   x     x    

elaborar artigo científico           x x 

elaborar relatório final            x 

 
OUTRAS INSTITUIÇÕES PARTÍCIPES: 
 
• Centro de Atenção Psicossocial del-Rei (CAPS) 
• Espaço Artaud 
• Orquestra Popular Livre (OPL) 



• Estratégia Saúde da Família de São João del-Rei (ESF) 
• Secretaria Municipal de Saúde de São João del-Rei (SMS) 
• Secretaria de Assistência Social (SAS) 
• Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) 
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