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A formação e qualificação dos profissionais para as práticas integrais em saúde 
é um ponto crítico para a consolidação do SUS e a integração ensino-serviço é 
estratégica para transformar as práticas de ensino e cuidado em saúde.  
 

O projeto Saúde Mental na Roda é uma iniciativa em Educação Permanente 
(EP) do PRÓ-PET Saúde UFG/SMS Goiânia, que visa fortalecer a integralidade na 
formação e na atenção em saúde, através da criação de espaços de construção 
coletiva do conhecimento e de ações transformadoras sobre as práticas de 
acolhimento e apoio matricial em saúde/saúde mental, na rede SUS e na UFG.    
    
Objetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicosObjetivos específicos: : : :     
 
- Contribuir para o diagnóstico, a estruturação e integração das redes de saúde/saúde mental no 
SUS de Goiânia, fortalecendo os cuidados primários; 
-  Apoiar e instrumentalizar para as práticas da clínica ampliada (Acolhimento e Apoio Matricial) 
e sua inserção no cotidiano dos serviços de saúde/Saúde Mental do SUS e da UFG, em particular 
aqueles envolvidos no PRÓ-PET ESF-Saúde Mental; 
- Oportunizar a aproximação entre Unidades Acadêmicas e Programas de Promoção da 
Saúde/Saúde Mental (Programa Saudavelmente e Universidade Saudável), professores, alunos e 
servidores da UFG e parceiros da rede SUS/SMS Goiânia, visando favorecer a problematização e a 
co-responsabilização pela promoção e pelo cuidado da Saúde Mental do estudante da UFG; 
– Sensibilizar e instrumentalizar para o uso da metodologia problematizadora e favorecer sua 
inclusão nas práticas de ensino, promoção e cuidado em Saúde, na UFG e na rede SUS; 
- Produzir problematização e relatos de experiência do processo da educação permanente; 
- Incentivar a publicação e disseminação de experiências, ações e projetos.  

 

 
PúblicoPúblicoPúblicoPúblico----alvoalvoalvoalvo: : : :     
    

profissionais da rede SUS, professores e servidores da UFG integrantes do PRÓ-PET 
Saúde e colaboradores.    

 
Metodologia:Metodologia:Metodologia:Metodologia:    
        

A EP tem carga horária de 100h, distribuída em 8 módulos, desenvolvidos  
de março a novembro.  Serão oferecidas 2 turmas, uma em 2013 e outra em 2014.  

A EP é baseada na metodologia da problematização com o Arco de 
Maguerez, desenvolvida através de rodas de aprendizagem que acontecerão 
quinzenalmente, às quintas, das 18h30-22h.  

 Como parte das atividades práticas da EP, serão realizadas mensalmente, aos 
sábados, das 8-12h, as RODAS AMPLIADAS, abertas à participação de estudantes, 
professores e servidores da UFG, profissionais e usuários da rede SUS, visando o 
desenvolvimento de atividades de promoção e a educação em Saúde Mental. 
    
    



Conteúdo Programático:Conteúdo Programático:Conteúdo Programático:Conteúdo Programático:    
 

    
MÓDULOMÓDULOMÓDULOMÓDULO    CARGA CARGA CARGA CARGA     

HORÁRIAHORÁRIAHORÁRIAHORÁRIA    
DATASDATASDATASDATAS    
Turma 1 Turma 1 Turma 1 Turma 1     
(2013)(2013)(2013)(2013)    

DATASDATASDATASDATAS    
Turma 2 Turma 2 Turma 2 Turma 2     
(2014)(2014)(2014)(2014)    

ETAPAS DO ARCO DE MAGUEREZ                        ETAPAS DO ARCO DE MAGUEREZ                        ETAPAS DO ARCO DE MAGUEREZ                        ETAPAS DO ARCO DE MAGUEREZ                        
E E E E CONTEÚDOSCONTEÚDOSCONTEÚDOSCONTEÚDOS        

    
    
IIII    

 
7h 

 
14/03 (Qui) 
21/03 (Qui) 

 
06/03 (Qui) 
20/03 (Qui) 

- Acolhimento e apresentação da EP 
-Metodologias ativas de ensino-
aprendizagem: conceitos e práticas 

IIIIIIII    7h 04/04 (Qui) 
18/04 (Qui) 

10/04 (Qui) 
24/04 (Qui) 

Observação da realidade 
Práticas de acolhimento e apoio matricial 
na rede SUS e na UFG 

    
IIIIIIIIIIII    

 
4h 

 
09/05 (Qui) 

 
08/05 (Qui) 

Pontos-chave 
Necessidades e prioridades para o 
desenvolvimento da clínica ampliada na 
rede SUS e na UFG 

    
IVIVIVIV    

 
14h 

23/05(Qui) 
06/06 (Qui) 
20/06 (Qui) 
01/08 (Qui) 

15/05(Qui) 
29/05 (Qui) 
12/06 (Qui) 
26/06 (Qui) 

Teorização 
Conceitos, experiências nacionais e 
ferramentas para a clínica ampliada em 
saúde/ saúde mental 

    
VVVV    

 
14h 
 

15/08 (Qui) 
29/08(Qui) 
12/09(Qui) 
26/09(Qui) 

07/08 (Qui) 
21/08(Qui) 
04/09(Qui) 
18/09(Qui) 

Hipóteses de solução 
Matriciamento de experiências locais 
(rede SUS e UFG) em acolhimento e 
apoio matricial em Saúde Mental 

    
    
    

    
VIVIVIVI    

 
24h 

presenciais 
 

06/04 (Sab) 
27/04 (Sab) 
25/05 (Sab) 
22/06 (Sab) 
24/08 (Sab) 
28/09 (Sab) 

29/03 (Sab) 
26/04 (Sab) 
31/05 (Sab) 
28/06 (Sab) 
30/08 (Sab) 
27/09 (Sab) 

 

Aplicação à realidade 
Rodas AmpRodas AmpRodas AmpRodas Ampliadas:liadas:liadas:liadas: promoção e educação 
em Saúde Mental para a comunidade 
UFG, profissionais e usuários da rede SUS 

 

     

6h não 
presenciais 

 

 

em função da data  
da roda ampliada         

 
Planejamento da roda ampliada 

    
    

VIIVIIVIIVII    

4h 
presenciais  

 
19/10 (Sab) 

 
11/10 (Sab) 

Aplicação à realidade 
Apresentação oral de relato de experiência 

e avaliação final da EP 
    10h não 

presenciais 
setembro- outubro Construção do relato oral de experiência  

VIIIVIIIVIIIVIII    10h não 
presenciais 

outubro-novembro Aplicação à realidade 
Produção de artigo de relato de 

experiência da EP 
    

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
    

100 horas100 horas100 horas100 horas    74 h presenciais 74 h presenciais 74 h presenciais 74 h presenciais (20 rodas)                  
++++    26 26 26 26 h não presenciais h não presenciais h não presenciais h não presenciais 

(desenvolvimento de produtos)    

Arco de Maguerez percorrido, sobre a Arco de Maguerez percorrido, sobre a Arco de Maguerez percorrido, sobre a Arco de Maguerez percorrido, sobre a 
clinica ampliada em Saúde/Saúde mental clinica ampliada em Saúde/Saúde mental clinica ampliada em Saúde/Saúde mental clinica ampliada em Saúde/Saúde mental 

na rede SUS e na UFGna rede SUS e na UFGna rede SUS e na UFGna rede SUS e na UFG    

    

Entre na rodaEntre na rodaEntre na rodaEntre na roda: : : :     

você é um presente importante!você é um presente importante!você é um presente importante!você é um presente importante!    
    



                                                                                                                                            PRÓPRÓPRÓPRÓ----PET Saúde UFG/ Secretaria de Saúde de GoiâniaPET Saúde UFG/ Secretaria de Saúde de GoiâniaPET Saúde UFG/ Secretaria de Saúde de GoiâniaPET Saúde UFG/ Secretaria de Saúde de Goiânia    2012201220122012----2014201420142014    
                                                                    Grupo tutorial Estratégia Saúde da Família Grupo tutorial Estratégia Saúde da Família Grupo tutorial Estratégia Saúde da Família Grupo tutorial Estratégia Saúde da Família ––––    Saúde MentalSaúde MentalSaúde MentalSaúde Mental    
                                Tutora: Profª  Camila Cardoso Caixeta (Fac.Tutora: Profª  Camila Cardoso Caixeta (Fac.Tutora: Profª  Camila Cardoso Caixeta (Fac.Tutora: Profª  Camila Cardoso Caixeta (Fac.    Enfermagem)Enfermagem)Enfermagem)Enfermagem)    

                                                

    

    

    

    
A educação é um ato de amor, por issoA educação é um ato de amor, por issoA educação é um ato de amor, por issoA educação é um ato de amor, por isso    um ato de coragem. um ato de coragem. um ato de coragem. um ato de coragem.     

Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode temer o debate, a análise da realidade. Não pode temer o debate, a análise da realidade.     

Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa.Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa.Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa.Não pode fugir à discussão criadora, sob pena de ser uma farsa.    
    

Paulo FreirePaulo FreirePaulo FreirePaulo Freire    

    

    

    

    

    

InformaçõesInformaçõesInformaçõesInformações::::    
    

UFGUFGUFGUFG    

Programa Saudavelmente (PROCOM) - fone: 32 09 62 43 

    
SSSSecretaria de Saúde ecretaria de Saúde ecretaria de Saúde ecretaria de Saúde de de de de GoiâniaGoiâniaGoiâniaGoiânia    

Centro de Formação em Saúde Pública – fone: 35 24 82 68 

          Coordenação de Saúde da Família (COESF) – fone: 35 24 15 60 


