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RESUMO 

O projeto tem como objetivo articular as ações entre os serviços e coordenadorias 
de saúde mental de São João Del Rei e de Barbacena, com a finalidade de 
diminuir o excessivo número de internações de pessoas da microrregião de São 
João Del Rei, notadamente deste município, em hospitais psiquiátricos de 
Barbacena. Para tanto, trabalharemos com métodos ativos de educação em 
saúde em atividades conjuntas com profissionais dos dois municípios: 
coordenadores dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS 1 e CAPS ad 1 de 
São João Del Rei; CAPS 3 e CAPS ad 3 de Barbacena), assim como com os 
coordenadores de saúde mental. As atividades serão desenvolvidas a partir dos 
princípios e diretrizes das Reformas Sanitária e Psiquiátrica. 

 

APRESENTAÇÃO 

Introdução: 
O projeto deste ano está articulado à proposta encaminhada no ano passado 
ao Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde 
GraduaSUS), do Ministério da Saúde, que integra ações dos cursos de 
psicologia, medicina e educação física. Uma das ações a ser desenvolvida, 
trata exatamente da articulação da microrregião de São João Del Rei com a 
macrorregião de Barbacena com objetivo de possibilitar maior resolutividade no 
campo da saúde mental. Além disso, as propostas do Laços e Ações já fazem 
parte do plano de trabalho do DPSIC desde 2007. Neste período, foram 
instituídos o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Intervenção em Saúde (NEPIS) e o 
Grupo Caminhos Junguianos, que articulam atividades de ensino, pesquisa e 
extensão. No âmbito do ensino, são oferecidas duas disciplinas obrigatórias 
(Psicologia e Saúde Pública; e Psicologia nas Instituições de Saúde), nas quais 
são debatidos diversos temas trabalhados tanto em pesquisas quanto na 
extensão. As atividades de pesquisa e de extensão possibilitam, ainda, a 
construção de disciplinas eletivas, como: Ações Intersetoriais em Saúde 
(2010.2) e Estudos sobre a Morte (2016.1). Em relação à pesquisa, são 
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pensados temas que surgem nas atividades de extensão que abordam 
questões de saúde coletiva, saúde mental, ações intersetoriais (principalmente 
com as artes e com a assistência social) e de cunho teórico e/ou metodológico 
(sendo privilegiados aspectos da psicologia analítica). Assim, foram 
desenvolvidos os seguintes projetos de iniciação científica: 

 A Relação da Arte com o Campo da Saúde Mental (2009-2011); 
 Promoção da Saúde: entre os estilos de vida e as ações intersetoriais 

(edital universal da FAPEMIG, em parceria com o Prof. João Leite 
Ferreira Neto da PUC-Minas) (2011-2013); 

 Os Argumentos Psicológicos Presentes na Teoria de Thomas Kuhn 
(2012-2013); 

 Arte e Psicoterapia: relações entre a arte abstrata e a psicologia 
analítica de Carl Gustav Jung (em parceria com o Museu de Imagens do 
Inconsciente) (2012-2013); 

 O Conceito de Inconsciente nos Diálogos Terapêutico e Científico entre 
Jung e Pauli (2013-2014); 

 As Definições de Família nas Políticas Públicas e nas Produções 
Acadêmicas no Brasil (2013-2014); 

 As Diferenças Metodológicas entre Ações de Inclusão Digital de 
Usuários de Serviços de Saúde Mental (2014-2015); 

 A Formação através do Trabalho no Campo da Saúde Mental: Casa das 
Palmeiras, um estudo de caso (2014-2015); 

 Configuração e Atuação das Equipes dos Centros de Testagem e 
Aconselhamento (CTA) em Minas Gerais (edital universal da FAPEMIG) 
(2014-2016); 

  Aspectos Quantitativos e Qualitativos do Número na Obra de C.G. Jung 
(2015-2016); 

 A Recepção e a Produção da Imagem de Nise da Silveira no Campo das 
Artes (2015-2016) (em andamento). 

 
As pesquisas, articuladas ao ensino e à extensão são aprofundadas no 
mestrado: 

 A Concepção dos Agentes Comunitários de Ressaquinha sobre o 
Próprio Trabalho, de Liliam das Graças Nascimento (2011); 

 Liberdade, Afetividade e Atividade: o tripé terapêutico de Nise da Silveira 
no discurso dos integrantes do Núcleo de Criação e Pesquisa Sapos e 
Afogados, de Patrícia Fonseca de Oliveira (2012); 

 Sistema Único de Assistência Social: perspectivas para o exercício 
profissional do psicólogo que trabalha no CRAS, de Bruno Ricardo 
Bérgamo Florentino (2013); 

 O Itinerário de Famílias no Sistema de Garantia de Direitos: uma análise 
do cumprimento de “Medida de Proteção”, de Deborah Akerman (2013); 

 Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Estratégia Saúde 
da Família e Educação Básica: como vai a intersetorialidade?, de 
Cristiane de Araújo Belo (2014); 

 As Políticas Públicas de Saúde Mental e o Cotidiano dos Serviços 
Substitutivos: um estudo sobre ideologia na Reforma Psiquiátrica 
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Brasileira, De Michelle de Almeida Cézar (2014); 
 Ser ou Não Ser? O suicídio como radicalização da não escolha em 

Sartre: um entrelaçamento entre filosofia e literatura, de Aracelly Galvino 
Alvarenga (2015); 

 Os Caminhos da Participação na Revista Saúde em Debate, de Talyta 
Resende de Oliveira (2015); 

 Família e Luta Antimanicomial: devires do cuidado de si e do outro em 
meio ao sofrimento psíquico, de Hilda Elaine Rodrigues (2015); 

 A Emergência do Sujeito na Psicanálise e as Instituições Disciplinares 
de Saúde, de Maria Alice Silveira (2015); 

 Reflexões acerca do Caráter Fetichista na Política Nacional de 
Promoção da Saúde, de Danilo Rodrigues de Matos (2015); 

 Os Efeitos da Teoria de William James sobre a Obra de C.G. Jung: a 
psicologia da experiência religiosa, de Pedro Henrique Costa de 
Resende (2016); 

 Considerações acerca do Conceito de Psiquificação e a Relação entre 
Mente e Corpo na Obra de Carl Gustav Jung, de Victor de Freitas 
Henriques (defesa no dia 23 de março de 2016); 

 A Construção da Psicologia Analítica a partir do Livro Símbolos da 
Transformação: o processo de escrever e reescrever uma psicologia, de 
Fábio Medeiros Massière (defesa dia 24 de março de 2016); 

 Articulação entre os Serviços de Atenção Básica em Saúde e o CAPS 
ad III no município de Barcena/MG, de Sanny Rhemann Baeta (defesa 
prevista para junho de 2016); 

 Os Processos Psicológicos que Afetam a Criação Científica à Luz da 
Psicologia Analítica, de Emerson Albino de Freitas Souza (defesa 
prevista para fevereiro de 2017); 

 Contribuições da Psicologia Junguiana para a Ressocialização das 
Psicoses, de Emanuel Simões (início em março de 2016); 

 Alquimia e Métodos Analíticos: uma análise das contribuições da 
alquimia para a prática da psicologia analítica, de Hudson Carvalho 
Ferreira (início em março de 2016); 

 Psicologia do Número Infinito: análise das influências arquetípicas na 
matemática transfinita de Georg Cantor, de Pablo Rwany Batista Ribeiro 
do Vale (início em março de 2016); 

 Repensando Lugares e Práticas: o ambulatório de saúde mental e a 
rede, de Ana Carolina Macedo de Araújo Rocha (início em março de 
2016); 

 A Atuação do Psicólogo na Saúde Pública: dificuldades e limitações a 
partir das novas políticas no campo da saúde, de Cecylia Moreira da 
Silva (início em março de 2016); 

 O Circo como Proposta de Transgressão do Cotidiano de uma 
Instituição de Saúde, de Luiza Fernandes Barros (início em março de 
2016); 

 Acompanhamento Terapêutico em Saúde Mental: analisando os 
dispositivos de tratamento, de Marcos Vinícius Thomaz (início em março 
de 2016). 
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Como atividades complementares, são organizados dois seminários temáticos: 
Saúde e Educação1; e Caminhos Junguianos2. Em setembro deste ano 
acontecerá o IX Seminário Saúde e Educação: universidade e formação de 
profissionais de novo tipo. O seminário faz parte das comemorações dos dez 
anos do NEPIS e serão convidados importantes profissionais e pesquisadores 
da área da saúde de diferentes instituições. Já foram convidados e 
confirmaram a presença: Marco Lucchesi (Universidade Federal do Rio de 
Janeiro/Academia Brasileira de Letras), Gina Ferreira (Secretaria Municipal de 
Saúde do Rio de Janeiro/Doutoranda da Universidade de Barcelona), Lula 
Wanderley (Espaço Aberto ao Tempo), Gladys Schincariol (Museu de Imagens 
do Inconsciente), João Leite Ferreira Neto (Pontifícia Universidade Católica de 
Minas Gerais), Roberto Berliner (Diretor do filme Nise – o coração da loucura), 
Ernesto Venturini (ex-representante da Organização Mundial de Saúde) e o 
grupo musical Harmonia Enlouquece. Além disso, o seminário vai reunir 
diversos alunos formados no curso de psicologia da UFSJ que participaram do 
NEPIS em atividades do Laços e Ações, de iniciações científicas e de 
mestrado. O NEPIS já conta com mais de cem alunos formados. Como 
atividade de preparação do seminário, foi montada uma força tarefa, com 
estagiários do NEPIS, para localizar os antigos alunos e fazer um levantamento 
das atividades desenvolvidas por eles após a formatura. Nesse sentido, 
teremos um quadro geral de parte dos egressos do curso de psicologia, ou 
seja, daqueles que passaram pelo NEPIS. Alguns desses alunos serão 
convidados a participar do seminário como palestrantes, ao lado dos 
profissionais e pesquisadores citados, e outros serão convidados para a 
sessão de comunicações orais. 
Ainda como atividades complementares oriundas de anos anteriores do projeto 
Laços e Ações, tivemos a presença de Ademir Pacelli Ferreira, coordenador da 
Residência de Psicologia da UERJ, ministrando palestra sobre esta atividade 
(2008); de Ernesto Venturini no I Ciclo de Intercâmbio Internacional do 
Mestrado de Psicologia da UFSJ (2010); de Alípio Sánchez Vidal da 
Universidade de Barcelona no III Ciclo de Intercâmbio Internacional do 
Mestrado de Psicologia da UFSJ (2011); de Iracema Polidoro do Movimento de 
Luta Antimanicomial no Seminário Interno do NEPIS (2016); capacitação de 
conselheiros de saúde do município de São João Del Rei e da região, com ciclo 
de palestras de Maria Cecília de Souza Minayo, Valdir Oliveira, ambos da 
Fundação Oswaldo Cruz, João Leite Ferreira Neto da PUC-Minas, Ana Marta 
Lobosque e Marcelo Arinos, ambos da Escola de Saúde Pública de Minas 
Gerais (2010); e rodas de conversa com conselheiros de saúde de São João 
Del Rei (2011). As palestras dos seminários, intercâmbios e capacitação foram 

                                                
1 O Seminário Saúde e Educação já teve oito edições, com os seguintes temas: De Médico, de Louco e de 
Todo Mundo um Pouco (2007); Quando Acabar o Maluco Sou Eu (2008); Que País É Este? (2009); 
Psicologia, Escola e Universidade (2010); Onde Há Obra, Não Há Loucura (2011); Mobilização, 
Cidadania e Participação Comunitária (2012); Reforma da Reforma? (2013); e Matriciamento, 
Intersetorialidade e Políticas Públicas (2014) (ocorrido na UERJ, em parceria com o Instituto de Medicina 
Social). 
2 O Seminário Caminhos Junguianos já teve duas edições: A Liberdade Ainda que Tardia (2013); e A 
Travessia do Sussuarão (2015), que contou com a participação do sociólogo Michel Maffesoli, professor 
emérito da Sorbonne/ França.   



 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - UFSJ 
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS - PROEX 

 

5 
 

filmadas, transcritas e transformadas em artigos. Desse trabalho, resultaram os 
seguintes livros, organizados pela equipe do NEPIS: 

 Coleção Saúde e Educação3: 
o nº 1 Quando Acabar o Maluco Sou Eu (2010); 
o nº 2 Que País É Este? (2011); 
o nº 3 Universidade e Sistema de Saúde: a democratização do 

conhecimento (2013); 
o nº 5 Mobilização, Cidadania e Participação Comunitária (2016). 

 Coleção Caminhos Junguianos: 
o nº 1 A Liberdade Ainda que Tardia (2015); 
o nº 2 A Travessia do Sussuarão (2016). 

 
O presente projeto faz parte, portanto, de atividades organizadas de maneira 
orgânica e que são reconhecidas pela comunidade acadêmica. Esse 
reconhecimento pode ser ilustrado pela aprovação, neste ano, do GT 
Epistemologia e Interfaces da Psicologia Analítica, pela ANPEPP, com 
coordenação do Grupo Caminhos Junguianos da UFSJ, e pelos prêmios 
recebidos nas semanas de extensão e de iniciação científica da UFSJ: 

 Extensão: 
o Menção Honrosa em 2008, 2009 e 2014; 
o Destaque em 2010, 2012 e 2015. 

 Iniciação Científica: 
o Menção Honrosa em 2012; 
o Destaque em 2014. 

Justificativa: 
O campo da saúde mental no Brasil é marcado pelo escândalo da segregação 
através de degradantes internações em macro hospitais psiquiátricos, como o 
Hospital do Juquery (SP), a Colônia Juliano Moreira e o Centro Psiquiátrico Pedro 
II (RJ), e os hospitais de Barbacena (MG). Mas o campo da saúde mental no 
Brasil é marcado, também, por movimentos de transformação dessa absurda 
realidade e de criação de novas formas de cuidado, como os trabalhos 
desenvolvidos por Ulysses Pernambucano, Osório Cesar, Nise da Silveira, 
Oswaldo dos Santos e Luiz Cerqueira, assim como pelo Movimento de Reforma 
Psiquiátrico, iniciado no final dos anos 1970. A Reforma Psiquiátrica Brasileira é 
reconhecida internacionalmente, sendo referida pela Organização Mundial da 
Saúde (OMS) como das mais exitosas. 
Atualmente, no entanto, vemos um movimento contrário à Reforma Psiquiátrica, 
que pode ser identificado através da nomeação do atual coordenador federal de 
saúde mental, ex-diretor da Casa de Saúde Dr. Eiras, considerado o maior 
hospital psiquiátrico da América Latina e que mantinha centenas de internos nas 
piores situações possíveis, no discurso biologicista da Sociedade Brasileira de 
Psiquiatria e nas práticas cotidianas dos dispositivos de tratamento, notadamente 
dos CAPS, com excesso de utilização de medicações, equipe centrada no 
profissional médico e excesso de internações. 

                                                
3 O nº 4 da Coleção, Brinquedos que Contam Histórias, não foi organizado pela equipe do NEPIS, mas 
pela Prof. Maria de Fátima Aranha Queiroz e Melo, coordenadora da Brinquedoteca da UFSJ. A equipe 
do NEPIS ficou responsável pela parte gráfica, diagramação e correção dos textos. 
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No caso específico de São João Del Rei, contamos com um CAPS 1 e, em 2015, 
foi inaugurado o CAPS ad 1. O CAPS 1 está em processo de recadastramento, 
devendo passar a CAPS 2, o que implica em receber mais verba federal e ampliar 
a equipe. Essas ações estão sendo desenvolvidas pelo Coordenador de Saúde 
Mental, Filippe de Mello Lopes, nomeado em 2015, que, durante a graduação de 
psicologia, compôs a equipe do NEPIS em atividades de extensão e de iniciação 
científica. Como parte dessas ações, verificamos o excessivo número de 
internações efetuadas pelos dispositivos de saúde mental de São João Del Rei em 
hospitais psiquiátricos de Barbacena (referência para esse tipo de intervenção). 
Em reuniões com profissionais e gestores dos dois municípios, pensamos em 
projeto que abordasse as diretrizes da Reformas e Psiquiátrica, seus aspectos 
teóricos e maneiras de identificar os motivos desse excesso de internações 
(atualmente, a microrregião de São João Del Rei é a que mais solicita internações 
psiquiátricas). Como parte dessas internações se dá de maneira compulsória, ou 
seja, determinada por juiz, serão, num segundo momento, organizadas atividades 
entre os gestores dos dois municípios e os representantes do poder judiciários 
(promotores e juiz). 
Objetivos: 
 
Objetivo Geral: 
Diminuir o número de internações psiquiátricas da microrregião de São João Del 
Rei em hospitais psiquiátricos de Barbacena. 
 
Objetivos Específicos: 

 Através dos arquivos do CAPS 3 e do CAPS ad 3 de Barbacena, identificar 
os casos de internação de pessoas oriundas da microrregião de São João 
Del Rei de outubro 2012 (quando foi inaugurado o CAPS ad 3 de 
Barbacena) a maio de 2016 (quando será efetuado o levantamento); 

 Através de leituras dos prontuários, identificar os motivos das internações; 
 Através de atividades de educação em saúde com profissionais e gestores 

de saúde mental dos dois municípios, debater o contexto dessas 
internações e pensar novas possibilidades de intervenção que levem em 
consideração os aspectos jurídicos, técnicos, epistemológicos e culturais 
da Reforma Psiquiátrica; 

 Através de atividades de educação em saúde com gestores de saúde 
mental dos dois municípios e representantes do poder judiciário, debater 
o contexto das internações compulsórias e pensar novas possibilidades 
de intervenção que levem em consideração os aspectos jurídicos, técnicos, 
epistemológicos e culturais da Reforma Psiquiátrica. 

Resultados Esperados: 
Com este projeto, espera-se que ocorra uma diminuição das internações 
psiquiátricas da microrregião de São João Del Rei em hospitais psiquiátricos de 
Barbacena. Além disso, espera-se a consolidação das diretrizes das Reformas 
Sanitária e Psiquiátrica junto aos profissionais e gestores de saúde mental dos 
dois municípios, assim como dos representantes do poder judiciário. Com isso, 
espera-se contribuir na construção de uma cultura antimanicomial. 
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Fundamentação teórica: 
As atividades de educação em saúde terão como base os princípios e diretrizes 
das Reformas Sanitária e Psiquiátrica. Teremos dois livros de referência: O que é 
o SUS?, de Jairnilson Paim (2009); e Saúde Mental e Atenção Psicossocial, de 
Paulo Amarante (2007). O primeiro livro aborda os princípios finalísticos do SUS 
(universalização, integralidade e equidade) e suas diretrizes estratégicas 
(descentralização, regionalização, hierarquização e participação social). O 
segundo livro aponta quadro dimensões da Reforma Psiquiátrica: jurídico-política, 
teórico-conceitual, técnico-assistencial e sociocultural. Levando em consideração 
esses aspectos apresentados pelos dois autores, temos a base para trabalhar a 
criação de outras formas de cuidado no campo da saúde mental que prescinde 
das internações (ou que, pelo menos, as diminua). Pois, se o sistema de saúde é 
para todos, sendo dever do Estado; se a pessoa deve ser vista em sua totalidade, 
levando em consideração aspectos biológicos, psicológicos, mas também 
socioculturais; se o atendimento não pode se basear em nenhuma forma de 
preconceito e os menos favorecidos devem receber mais atenção; se as ações 
comunitárias devem ser privilegiadas em relação às ações hospitalares, por 
exemplo; e se a participação social deve ser estimulada, há que se repensar a 
prática de se internar de maneira excessiva, modo de atuação anterior ao SUS e à 
Reforma Psiquiátrica. 
Levando em consideração as quatro dimensões da Reforma Psiquiátrica acima 
citadas, as ações de educação em saúde estarão pautadas: 

 na legislação que concerne ao SUS e à política de saúde mental: 
o artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988, Lei 8080/90, 

notadamente o seu artigo 3º (Lei do SUS), Lei 10.216/01 (Lei Paulo 
Delgado), Portaria 336/02 (que regulamenta os CAPS); 

 na base conceitual da Reforma Psiquiátrica: 
o reabilitação psicossocial (Pitta, 1996), clínica ampliada (Campos, 

2003; Winograd & Vilhena, 2014), cidadania (Tundis & Costa, 1994; 
DaMatta, 1997; Carvalho, 2009; Pinky & Pinsky, 2014) e território 
(Santos, 2005; 2012); 

 nos modos de fazer que embasam as práticas em um CAPS: 
o as técnicas grupais (Pichon-Rivière, 1988; Melo, 2013), a 

abordagem à família (Costa, 2004; Acosta & Vitale, 2010; 
Rodrigues, 2015), a organização de oficinas (Silveira, 1981; 1992); 

 nos debates com a sociedade: 
o a criação de atividades culturais (Silveira, 1981; 1992; Wanderley, 

2002; Amarante, 2008; Melo & Ferreira, 2011; Ferreira & Jacó-
Vilela, 2012); a participação social (Lobosque, 2013; Resende, 
2015). 

METODOLOGIA 
O NEPIS conta com sala própria em um dos prédios do Departamento de 
Psicologia, com dois computadores e material de escritório. Além disso, o 
coordenador do projeto possui sala no LAPIP. Este laboratório possui ampla sala 
de reunião. Para desenvolver as atividades de educação em saúde, a partir de 
metodologias ativas, contares com experiência própria do coordenador do projeto, 
auxílio de professores do DEMED, que participarão do PET-Saúde Redes (projeto 
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integrado a esta proposta) e referências bibliográficas, como Minayo (2009; 2010), 
Afonso (2010a; 2010b) e Afonso & Abade (2008). 

 
DIRETRIZES DA EXTENSÃO 

Interação Dialógica: Todas as atividades serão debatidas entre a equipe do 
NEPIS e do PET-Saúde GraduaSUS, assim como as atividades de educação em 
saúde estarão baseadas em metodologias ativas. Além disso, a própria demanda 
do projeto surgiu a partir de diálogos prévios com a Coordenação de Saúde 
Mental de São João Del Rei e com profissionais e gestores de saúde mental de 
Barbacena. 
 
Interdisciplinaridade: A equipe de trabalho do NEPIS conta com professores de 
diversas áreas: psicologia, filosofia, música e matemática; com alunos de 
psicologia e de medicina; a equipe do PET-Saúde GraduaSUS conta com 
professores, alunos e profissionais de psicologia, educação, medicina e 
enfermagem; e a equipe de profissionais e gestores dos dois municípios conta 
com psicólogos, enfermeiros e assistente social. 
 
Indissociabilidade Ensino-Pesquisa-Extensão: este tópico foi descrito de 
maneiro pormenorizada na introdução deste projeto. 
 
Impacto na Formação do Estudante: as atividades desenvolvidas no NEPIS, 
notadamente o projeto de extensão Laços e Ações, são reconhecidas pelo 
impacto causado na formação dos alunos, sendo este o tema do seminário 
Saúde e Educação deste ano. Em relação ao projeto deste, espera-se que o 
bolsista desenvolva conhecimentos e habilidades referentes ao trabalho em 
equipe, às diretrizes das Reformas Sanitária e Psiquiátrica, às técnicas grupais e 
à educação em saúde. 
 
Impacto e Transformação Social: além do impacto na formação do aluno, 
espera-se que os profissionais e gestores de saúde mental tenham maior solidez 
acerca das diretrizes e base epistêmica das Reformas Sanitária e Psiquiátrica, 
assim como maior proximidade e capacidade de diálogo com os representantes 
do poder judiciário. Espera-se, ainda, maior articulação entre os serviços de 
saúde mental da microrregião de São João Del Rei e da macrorregião de 
Barbacena, garantindo melhor atendimento aos usuários do campo da saúde 
mental. 

 
PÚBLICO-ALVO: 
Identificamos dois públicos beneficiados pelo 
projeto: 

 usuários de serviços de saúde mental de 
São João Del Rei e região; 

 profissionais e gestores de saúde mental de 
São João Del Rei e de Barbacena. 

 
 

PÚBLICO ATINGIDO: 
Cerca de 300 usuários do 
CAPS 1 de São João Del 
Rei; 
Cerca de 80 usuários do 
CAPS ad 1 de São João Del 
Rei; 
1 profissional e 4 gestores 
do município de Barbacena; 
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4 gestores do município de 
São João Del Rei. 
 
Totalizando cerca de 390 
pessoas. 

 
PLANO DE TRABALHO DO (S) BOLSISTAS 

Bolsista 1: 
 efetuar leituras concernentes ao projeto; 
 levantar bibliografia complementar em revistas indexadas no Qualis 

Capes; 
 organizar, em conjunto com a equipe do PET-Saúde GraduaSUS, a 

reunião de apresentação da proposta de trabalho para os profissionais e 
gestores de saúde mental de São João Del Rei e de Barbacena; 

 identificar nos arquivos do CAPS 3 e do CAPS ad 3 de Barbacena os 
casos de internação de pessoas oriundas da microrregião de São João 
Del Rei de outubro 2012 (quando foi inaugurado o CAPS ad 3) a maio de 
2016 (quando será efetuado o levantamento); 

 identificar, através de leituras dos prontuários, os motivos das internações; 
 pesquisar, junto com o coordenador do projeto e com a equipe do PET-

Saúde GraduaSUS, metodologias ativas adequadas ao trabalho de 
educação em saúde; 

 organizar, junto com o coordenador do projeto e com a equipe do PET-
Saúde GraduaSUS, as atividades de educação em saúde com os 
profissionais e gestores de saúde mental de São João e de Barbacena; 

 organizar, junto com o coordenador do projeto e com a equipe do PET-
Saúde GraduaSUS, as atividades de educação em saúde com os 
gestores de saúde mental de São João e de Barbacena e representantes 
do poder judiciário; 

 participar das atividades de educação em saúde com profissionais e 
gestores de saúde mental dos dois municípios, auxiliando no debate sobre 
o contexto das internações e na elaboração de intervenções que levem em 
consideração os aspectos jurídicos, técnicos, epistemológicos e culturais 
da Reforma Psiquiátrica; 

 participar das atividades de educação em saúde com gestores de saúde 
mental dos dois municípios e representantes do poder judiciário, auxiliando 
no debate sobre o contexto das internações compulsórias e na elaboração 
de intervenções que levem em consideração os aspectos jurídicos, 
técnicos, epistemológicos e culturais da Reforma Psiquiátrica; 

 elaboração de relatórios quinzenais sobre as atividades desenvolvidas; 
 participação em supervisão semanal com o coordenador do projeto; 
 elaboração de relatório final. 
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ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO 
Do programa/projeto:  
O principal indicador de avaliação do projeto será o índice de internações de 
pessoas oriundas da microrregião de São João Del Rei em hospitais 
psiquiátricos de Barbacena. Espera-se uma drástica diminuição desse índice. 
Além disso, os profissionais e gestores de saúde mental de São João Del Rei e 
de Barbacena farão relatórios mensais de atividade e de avaliação das ações 
desenvolvidas.  
 
Do bolsista: 
O bolsista terá avaliação continuada, através de supervisões semanais e de 
elaboração de relatórios quinzenais. 

 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO – PROJETO/PROGRAMA 2016 /2017 

 
Atividades 

Mês 
abril maio jun jul ago set out nov dez jan fev mar 

efetuar leituras 
concernentes ao 
projeto 

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

levantar bibliografia 
complementar 

X X X X X X X X     

Organizar a reunião 
de apresentação da 
proposta de trabalho 

X            

identificar os casos 
de internação de 
pessoas oriundas da 
microrregião de São 
João Del Rei 

 X X          

Identificar os motivos 
das internações 

 X X          

Pesquisar 
metodologias ativas 
adequadas ao 
trabalho de 
educação em saúde 

X X X X         

Organizar as 
atividades de 
educação em saúde  

  X X X        

Efetivar as 
atividades de 
educação em saúde 

   X X X X X X    

elaboração de 
relatórios quinzenais 
sobre as atividades 
desenvolvidas 

X X X X X X X X X X X  

participação em X X X X X X X X X X X X 
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supervisão semanal 
com o coordenador 
do projeto 
elaboração de 
relatório final 

           X 

 
OUTRAS INSTITUIÇÕES PARTÍCIPES: 
Secretaria Municipal de São de São João Del Rei: participação de Filippe de Melo 
Lopes (Coordenador de Saude Mental), Gleice Noronha Dias (Psicóloga, 
funcionaria da Secretaria), de Luiza Marilac (Gerente do CAPS 1) e Regina 
Bagnolli (Gerente do CAPS ad 1) nas atividades de educação em saúde; 
 
Secretaria Municipal de Saúde de Barbacena: participação de Enoque Alves de 
Siqueira (Gerente do CAPS ad 3), Flávia Denise Barbosa Vasques Silva 
(Coordenadora de Saúde Mental), Leandra Mara de Vilhena Melo Vidal (Gerente 
de Serviço Residencial Terapêutico), Regina Célia Rodrigues Monteiro (Gerente 
de CAPS III) e Sanny Rhemann Baeta (Psicóloga III - Referência Técnica em 
Serviço Residencial Terapêutico). 
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