
  
 
       
 
 
 
 
 
Programação 
 
13h30:  
Abertura: Pró-Reitoria, Direção e Coordenações de Curso; Comitê 
Gestor Local do Prosaude II e do ProPetSaúde  III   
 
PET Saúde Mental 
13:45 às 14:15h 
Apresentação do percurso geral da pesquisa-ação Saúde Mental e 
Atenção Básica: itinerários de cuidado e dos seus desdobramentos em 
projetos de intervenção. Contribuições à formação e desafios. 

 
PET Redes Reabilitação 
14:15 às 14:45h 
Apresentação dos pressupostos do pesquisa-ação Reabilitação e 
Atenção Básica: itinerários de cuidado e ações desenvolvidas. O 
território como cenários de aprendizagem. Contribuições à formação e 
desafios.   
  
14:45 às 15h30 
Roda de conversa com a avaliadora do Ministério da Saúde/ 
Secretaria da Gestão  do Trabalho e da Educação na Saúde.  
Profa Ana Cecília Sucupira 
 
 
 
Data e local  
3/11/2014 
PUC-SP/CAMPUS MONTE ALEGRE 
Prédio Bandeira de Melo (Prédio Novo) 
Auditório 333  
 
 
 

                        

FACHS, PROSAÚDE II, PROPETSAÚDE III da PUC-SP e da 
Supervisão Técnica de Saúde FÓ/Brasilândia convidam para o 

Seminário: 
 

Saúde mental, reabilitação e o cuidado no território: 
aprender com/no SUS 

 



1- Controle Social (Serviço Social): pesquisa e 16 Oficinas de formação envolvendo Conselhos 
gestores de 4 UBS 

2- Desenvolvimento de  projetos de articulação entre as unidades de saúde da Fó Brasilândia 
e a DERDIC e a Clínica Psicológica (acompanhamento de casos e matriciamento).  

3 - Educação Permanente: asssessoria para abordagem do cuidado em saúde à Adolescentes; 
Oficinas de Saúde mental e linha de cuidado álcool e outras drogas (UBS Sylmaria e Galvão) 3-
Discussão conjunta de casos e situações derivados da atenção básica com demandas de 
Reabilitação e Saúde Mental em articulação com a rede.  
Oficinas de formulação de projetos terapêuticos singulares; de articulação de redes e de 
aprimoramento das ações nos campo da Reabilitação e Saúde Mental. 
4. Seminários: Seminário de Metodologia de Formação e Trabalho em Saúde: Clínica Comum: a 
experiência da UNIFESP-BS na formação em saúde (31/03/14); Seminário de Crise como 
operador do trabalho terapêutico (PUC-SP) - 12/05 (13h30-17h); Seminário de Controle Social 
28/05 (manhã e tarde); Formação para o SUS na integração ensino-serviço em contextos 
críticos 18/09/2014  realizado na PUC-SP 
3- Seminário de ECOMAPAS  
5. Apoio à produção científica: produção de 3 artigos submetidos à Revista Interface com a 
participação dos preceptores; participação de profissionais da rede em congressos e encontros 
(IV Mostra Atenção Básica – Brasília; Congresso Brasileiro de Saúde Mental- Manaus; Rede 
Unida- Fortaleza; Encontro de Iniciação Cientifica da PUC-SP-Congresso Brasileiro de 
Fonoaudiologia, Seminário de Pesquisa da UNIFESP). 
Produção do e-book com experiências do Prosaúde (10 textos)  
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