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Apresentação e Cronograma 

A proposta do curso é oportunizar uma experiência renovadora e de 

atualização dos conceitos teóricos e práticos do trabalho em saúde mental, de modo a dar 

vitalidade, visibilidade e renovação ao trabalho realizado por profissionais de diferentes 

serviços públicos do Município de Ouro Preto/MG e estudantes de graduação e pós-

graduação da UFOP. A modalidade do curso é de atualização e aperfeiçoamento e é 

realizado por meio da parceria entre a Escola de Medicina da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP) e a Rede Intersetorial de Saúde Mental e Atenção Psicossocial de 

Ouro Preto / MG. 

O curso tem duração de 60 horas, totalmente realizadas na modalidade 

Educação à Distância (EaD), chamadas rodas formativas virtuais. São 5 rodas 

formativas virtuais com atividades de videoconferência, leitura e reflexão de texto, 

visualização de vídeos/filmes e atividade de expressão. Serão utilizados o site YouTube, 

para as videoconferências, e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) Google 

ClassRoom, para realização das atividades EaD. Em dezembro acontecerá os grupos 

virtuais de apresentação das atividades de expressão dos cursistas como finalização do 

curso e entrega dos certificados. 

O curso será realizado segundo o cronograma abaixo: 

Dia / Período 
Carga 

Horária 
Atividade Local Observações 

15/07/2020 
(quarta-

feira) 
19 às 21 h 2 h/dia 

 
1ª Roda 

Formativa Virtual 
A saúde mental 
na pandemia: 

saberes, 
práticas e 
política do 
cuidado.  

Palestrante:  
Profª. Dra. Ana 

Pitta 
(ABRASME) 

 

Site YouTube Br 
www.youtube.com  

E Google Classroom 
classroom.google.com 

 
 

O cursista 
deve assinar a 

lista de 
presença que 

estará na 
descrição do 

Vídeo no 
YouTube. E 

utilizar o 
Google 

Classroom 
para ler e 
postar sua 

atividade de 
expressão. 

http://www.youtube.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
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Atividades 
EaD em 

AVA 
9 h/mês 

Leitura e reflexão do texto 
Visualização de filme 

Atividade de Expressão 

19/08/2020 
(quarta-

feira) 

19 às 21 h 2 h/dia 

 
2ª Roda 

Formativa Virtual 
A saúde mental 
das Mulheres. 

Palestrante:  
Profª. Dra. 
Melissa de 

Oliveira 
(IBRM/RJ) 

 

Site YouTube Br 
www.youtube.com  

E Google Classroom 
classroom.google.com 

 

 O cursista 
deve assinar a 

lista de 
presença que 

estará na 
descrição do 

Vídeo no 
YouTube. E 

utilizar o 
Google 

Classroom 
para ler e 
postar sua 

atividade de 
expressão. 

Atividades 
EaD em 

AVA 
9 h/mês 

Leitura e reflexão do texto 
Visualização de filme 

Atividade de Expressão 

16/09/2020 
(quarta-

feira) 

19 às 21 h 2 h/dia 

 
3ª Roda 

Formativa Virtual 
Abordagens do 

suicídio: 
cuidado, 

acolhimento e 
prevenção. 
Palestrante: 

Profª. Dra. Ana 
Maria Feijoo 

(UERJ) 
 

Site YouTube Br 
www.youtube.com  

E Google Classroom 
classroom.google.com 

 

O cursista 
deve assinar a 

lista de 
presença que 

estará na 
descrição do 

Vídeo no 
YouTube. E 

utilizar o 
Google 

Classroom 
para ler e 
postar sua 

atividade de 
expressão. 

Atividades 
EaD em 

AVA 
9 h/mês 

Leitura e reflexão do texto 
Visualização de filme 

Atividade de Expressão 

21/10/2020 
(quarta - 

feira) 
19 às 21 h 2 h/dia 

 
4ª Roda 

Formativa 
Saúde mental 
das crianças e 
adolescentes: 

Site YouTube Br 
www.youtube.com  

E Google Classroom 
classroom.google.com 

 

O cursista 
deve assinar a 

lista de 
presença que 

estará na 
descrição do 

http://www.youtube.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://www.youtube.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
http://www.youtube.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
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cuidado e 
acolhimento. 
Palestrante: 
Profª. Dra. 

Luciana Surjus  
(UNIFESP/SP) 

 

Vídeo no 
YouTube. E 

utilizar o 
Google 

Classroom 
para ler e 
postar sua 

atividade de 
expressão. 

Atividades 
EaD em 

AVA 
9 h/mês 

Leitura e reflexão do texto 
Visualização de filme 

Atividade de Expressão 

18/11/2020 
(terça 
feira) 

19 às 21 h 2 h/dia 

 
5ª Roda 

Formativa 
Racismo e 

Saúde Mental: 
direitos e 

enfrentamentos. 
Palestrante: 
Profª. Dra. 

Priscila Xavier 
Scudder 
(UFR/MT) 

 

Site YouTube Br 
www.youtube.com  

E Google Classroom 
classroom.google.com 

 

O cursista 
deve assinar a 

lista de 
presença que 

estará na 
descrição do 

Vídeo no 
YouTube. E 

utilizar o 
Google 

Classroom 
para ler e 
postar sua 

atividade de 
expressão. 

Atividades 
EaD em 

AVA 
9 h/mês 

Leitura e reflexão do texto 
Visualização de filme 

Atividade de Expressão 

16/12/2020 
(quarta 
feira) 

Vespertino 
(13 – 18 h) 

 
5 h/dia 

 
Grupos virtuais 

de apresentação 
das atividades de 

expressão dos 
cursistas e 

Enceramento do 
curso com 

entrega dos 
certificados. 

 

Aplicativo Whatsapp 

O cursista 
deve escolher 
uma de suas 
atividades de 
expressão e 
apresentar. 

 

http://www.youtube.com/
https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/
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Todas as datas, horários e recursos tecnológicos do curso são passíveis de 

alteração segundo a necessidade dos convidados e cursistas. Havendo alterações todos 

os participantes serão antecipadamente comunicados.  

Os participantes do curso serão avaliados segundo os seguintes critérios: 1. 

Participação nas rodas formativas virtuais por meio de lista de presença (75% de 

presença obrigatória); 2. Envio das atividades de expressão no AVA (obrigatório envio de 

pelo menos 3 atividades de expressão); 4. Apresentação de atividade de expressão em 

grupo virtual (obrigatório). 

As atividades de expressão do curso poderão contemplar diferentes formatos, 

entre eles: artigos científicos, construção de diário clínico, projetos de intervenção, 

portfólios técnico-reflexivo, intervenção ou performance artística-cultural, obras de arte e 

exposições, organização de eventos, gravação de vídeos, blogs ou qualquer outra forma 

criativa que o cursista puder utilizar. A finalidade das atividades de expressão do curso é 

estimular os participantes a utilizarem os conhecimentos e experiências compartilhadas 

ao longo do curso para expressar suas emoções e conhecimentos diante de situações 

vivenciadas em seus locais de trabalho, casas e territórios. 

As inscrições do curso serão realizadas exclusivamente por formulário 

eletrônico enviado na forma de convite aos profissionais e estudantes indicados pela 

Rede Intersetorial de Saúde Mental e Atenção Psicossocial. Outras pessoas poderão ser 

convidadas conforme disponibilidade das vagas. 

Não há possibilidade de substituição de participantes durante o curso e o 

certificado só será entregue aos participantes que cumprirem todas as atividades 

obrigatórias do curso. Por isso, recomendamos que todos os procedimentos para 

participação nas videoconferências e realização das atividades EaD sejam feitas 

antecipadamente de modo a garantir a participação integral no curso. 

Reiteramos que a realização do curso é uma forma de enfrentamento e 

acolhimento durante a pandemia da COVID-19, por isso, acreditamos que juntos e 

através desse curso, podemos sustentar a Rede Intersetorial de Saúde Mental e Atenção 

Psicossocial de Ouro Preto – MG.  


