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PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA  
PRÁTICAS E INOVAÇÃO EM SAÚDE MENTAL - PRISMAL 
Programa avaliado pela 157ª Reunião do CTC-ES/CAPES realizada no período de 24 a 26 de 
março de 2015 e publicada em 10 de abril de 2015. 
 
EDITAL nº 02/2016 
 
O Campus Garanhuns, unidade de ensino superior da Universidade de Pernambuco – UPE, na 
forma regimental torna público o presente Edital, estabelecendo as normas para o Processo de 
Seleção e Admissão 2016 de estudantes ao Programa de Mestrado Profissional em Psicologia -
 Práticas e Inovação em Saúde Mental - PRISMAL. 
 
1 – DA INSCRIÇÃO  
 
1.1. Exige-se do candidato, no ato da inscrição, documento comprobatório de conclusão ou de 
declaração de concludente de curso de graduação em qualquer nível superior devidamente 
reconhecido pelo MEC ou Conselho Estadual de Educação.   
 
1.2. A formalização da inscrição poderá ser feita pessoalmente na Secretaria do Mestrado 
(Anexo das Coordenações do Campus Garanhuns, por trás da lanchonete) ou pelos Correios, via 
SEDEX, enviado para o seguinte endereço: Secretaria do Mestrado Profissional em Psicologia 
(PRISMAL), Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105. Bairro São José, Garanhuns – Pernambuco, CEP 
55.294-902. 
 
1.3. O período de inscrição será de 18 de maio a 10 de junho de 2016 no horário das 14h às 
17h30min.  
 
1.4. O pagamento da inscrição, no valor de R$ 150,00, deverá ser efetuado por meio de depósito 
em conta – Banco do Brasil (001), Agência: 3234-4, Conta Corrente: 11.231-3 
 
2 – DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA PARA INSCRIÇÃO NO PROCESSO DE SELEÇÃO 
 
2.1. Ficha de inscrição preenchida, conforme modelo disponibilizado (ANEXO 01) deste Edital e 
na Secretaria do Mestrado Profissional Psicologia (PRISMAL).  
 
2.2. Original e cópia do diploma ou declaração de conclusão de curso, para profissionais. 
Documento comprobatório da Instituição de Ensino Superior, declarando a condição de 
concludente de curso reconhecido pelo MEC, até a data da matrícula publicada no Edital de 
seleção no Mestrado.  
 
2.3. Histórico escolar do curso de graduação.  
 
2.4. Originais e cópias dos documentos abaixo relacionados, para fins de autenticação por 
funcionário credenciado para tal, que ficarão sob a guarda da UPE.  
 
a) Cédula de Identidade (expedida pelas Secretarias de Segurança Pública ou de Defesa Social, 
Forças Armadas, pelo Ministério das Relações Exteriores, pela Polícia Militar ou Carteira de 
Identidade para Estrangeiros (RNE), por Órgãos de Conselhos de Classe, Carteira de Trabalho e 
Previdência Social ou Carteira Nacional de Habilitação, com fotografia, na forma da Lei nº 
9.503/97);  
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2.5. As cópias referidas nos itens 2.2, 2.3 e 2.4, deste Edital, serão confrontadas com os originais 
no ato da inscrição, para efeito de autenticação pela Secretaria do Mestrado.  
 
2.6. Uma foto 3 X 4.  
 
2.7. Curriculum na Plataforma Lattes comprovado e atualizado até abril de 2016, 
(http://lattes.cnpq.br/) e impresso a partir da referida Plataforma.  
 
2.8. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição, conforme item 1.4 deste edital.  
 
2.9. O candidato impossibilitado de comparecer ao local de inscrição poderá enviar os 
documentos pelos correios via SEDEX, com cópia autenticada em Cartório de todos os 
documentos exigidos neste edital desde que postada até o último dia de inscrição, postagens 
após esta data não serão aceitas. 
   
2.10. O candidato com documentação incompleta terá sua inscrição recusada. 
  
2.11. A documentação apresentada presencialmente na Secretaria do Mestrado deverá ser 
entregue para conferência com os originais, e em seguida colocada em envelope lacrado com 
etiqueta de identificação e assinado no lacre pelo candidato, até o dia 10 de junho de 2016, ou 
enviada de acordo com o item. 2.9 do presente Edital, desde que postada até o último dia de 
inscrição, para o seguinte endereço: UPE – CAMPUS GARANHUNS - Secretaria do Mestrado 
Profissional Psicologia (PRISMAL), Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105. Bairro São José, 
Garanhuns – Pernambuco, CEP 55.294-902. 
 
2.12. Não serão aceitos envelopes que não estejam lacrados ou sem a etiqueta de identificação 
colada (ANEXO 02). Na etiqueta, assinada pelo candidato, deverá constar: nome do candidato, 
e-mail, telefone e assinatura. 
 
2.13. A avaliação da documentação entregue pelo candidato constitui etapa eliminatória do 
processo seletivo.  
 
2.14. O candidato somente poderá inscrever-se para uma única linha de pesquisa (ANEXO 03).  
 
2.15. Não haverá ressarcimento de qualquer despesa realizada pelo candidato na formalização 
do seu processo de candidatura.  
 
2.16. Os candidatos não selecionados terão o prazo de 30 (trinta) dias, a partir da divulgação do 
resultado final, para a retirada dos documentos apresentados. Após esse prazo tais documentos 
serão fragmentados para destinação à reciclagem. 
 
2.17. Ao efetuar a inscrição, o candidato estará automaticamente aquiescendo às disposições 
contidas no presente Edital.  

2.18. A Coordenação do programa divulgará a relação das inscrições homologadas na data 
definida no item 5 deste edital.  
 
3 – DO PROCESSO DE SELEÇÃO  
 
A seleção será realizada por membros do corpo docente sob a supervisão da Coordenação e/ou 
Vice coordenação do Mestrado e compreenderá as seguintes etapas:  
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3.1. ETAPA 1 - Inscrição no Programa de Mestrado Profissional em Psicologia – Práticas e 
Inovação em Saúde Mental, na forma dos itens 1 e 2 do presente Edital, divulgação das 
inscrições homologadas e análise, de caráter eliminatório, conforme o estabelecido nos 
referidos itens.  
 
3.2. ETAPA 2 – Elaboração presencial do Relato de Experiência Acadêmica/Profissional 
articulado com as referências bibliográficas indicadas neste Edital (ANEXO 04) relacionado com 
a Linha de Pesquisa escolhida pelo candidato e  as referências bibliográficas comuns a todas as 
linhas. Etapa eliminatória.   
 
3.2.1. Os critérios de correção do Relato de Experiência Acadêmica/Profissional são os seguintes:  
 
a) capacidade de articulação teórico-empírica;  
 
b) capacidade de elaborar e defender um argumento, de forma coerente, com consistência 
teórica, criatividade e abordagem crítica;  
 
c) demonstração de conhecimento acerca das referências bibliográficas indicadas;  
 
d) redação clara, objetiva, correta e consistente.  
 
3.2.2. - Somente terão acesso ao local das provas os candidatos portadores de documento de 
identificação (com foto). Aqueles que não estiverem com a documentação de identificação não 
poderão realizar a prova e serão eliminados do processo seletivo.  
 
3.2.3. Não será permitida qualquer forma de comunicação do candidato, exceto com os fiscais 
da Seleção, sendo vedada a utilização de telefones celulares ou qualquer outro aparelho de 
transmissão e recepção de dados.  
 
3.2.4 - A correção do Relato de experiência profissional caberá à Comissão de Seleção composta 
para o Processo seletivo.  
 
3.2.5. A avaliação terá duração de 3h, o candidato deve está no local com antecedência mínima 
de 30min. Só serão aceitos os relatos escritos com caneta na cor azul ou preta. 
 
3.2.6. Esta etapa é eliminatória e tem peso 3 (três) para efeito de classificação na Seleção.  
 
3.3. ETAPA 3 – Prova de língua estrangeira nos idiomas inglês, francês ou espanhol sobre um 
texto apresentado no idioma de escolhido na ficha de inscrição. O candidato deverá responder 
as questões na língua portuguesa. Será permitido o uso de dicionário individualmente. Etapa 
classificatória. Peso 1. 
Observação: Só serão corrigidas as provas de idiomas dos candidatos aprovados na etapa 2 - 
Elaboração presencial do Relato de Experiência Acadêmica/Profissional que é de caráter 
eliminatório. 
 
3.4 - ETAPA 4 - Entrevista para averiguar a consistência do candidato sobre o relato de 
experiência acadêmico/profissional apresentado e a linha de pesquisa escolhida. Etapa 
eliminatória. Peso 2. 
 
3.5. ETAPA 5 – Análise do currículo Lattes comprovado. Etapa classificatória. Peso 1. (BAREMA – 
ANEXO 05) 
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3.5.1. Na análise dos documentos e relato de experiência serão atribuídas notas de 0 (zero) a 10 
(dez) e será exigida nota mínima 7 (sete) para aprovação. 
4. ADMISSÃO:  
 
4.1.  A admissão ao Programa de Programa de Mestrado Profissional em Psicologia – Práticas e 
Inovação em Saúde Mental da UPE – Garanhuns dependerá, além da aprovação, da classificação 
do candidato em número correspondente à quantidade de vagas oferecidas.  
 
4.2.  São oferecidas 15 vagas para o Programa de Mestrado Profissional em Psicologia – Práticas 
e Inovação em Saúde Mental da UPE – Garanhuns da UPE, as quais não serão necessariamente 
preenchidas, a critério da Coordenação e do Colegiado do Mestrado.  
 
5. DOS PRAZOS E DA TRAMITAÇÃO DO RESULTADO PARA A SELEÇÃO DATA E HORA 

DATAS ETAPA CARÁTER 

18 de maio de 2016 
Etapa 1 – Divulgação do Edital de seleção no site da UPE – Garanhuns 
(www.upe.br/garanhuns) 

De 18 de maio a 10 de junho de 2016 
Inscrição na Secretaria do PRISMAL - Campus 
Garanhuns, com todos os documentos exigidos (ver 
item 2). Horário: das 14h às 17h30min 

Eliminatória 

17 de junho de 2016 
Divulgação das inscrições homologadas no site do Mestrado 
(www.upe.br/garanhuns).  

21 de junho de 2016 

Etapa 2 – Elaboração presencial do Relato de 
Experiência Profissional articulado com a Linha de 
Pesquisa escolhida pelo candidato, relacionado com as 
referências bibliográficas indicadas neste Edital 
(ANEXO 04).  
Horário: Das 8h às 12h, Campus Garanhuns-PE. 

Eliminatória 

21 de junho de 2016 

Etapa 3 - Prova de língua estrangeira nos idiomas 
inglês, francês ou espanhol sobre um texto 
apresentado no idioma de escolhido na ficha de 
inscrição. Conforme o item 3.4 deste edital. Horário: 
Das 14h às 16h, Campus Garanhuns-PE. 

Classificatória 

29 de junho de 2016 
Divulgação dos candidatos aptos a participar da etapa de Entrevista com 
respectivo cronograma no mural da Unidade de Garanhuns e pelo site: 
(www.upe.br/garanhuns). 

30 de junho de 2016 
Prazo para recurso 
Local: Secretaria do Mestrado das 14h às 17h30min 

04 a 06 de julho de 2016 
Etapa 4 – Entrevista de acordo com o cronograma 
divulgado no mural da Unidade de Garanhuns e site: 
www.upe.br/garanhuns 

Eliminatória 

07 de julho de 2016 
Divulgação dos resultados da Entrevista  no mural da 
Unidade de Garanhuns e site: www.upe.br/garanhuns 

------------------ 

08 de julho de 2016 
Prazo para Recurso. 
Local: Secretaria do Mestrado das 14h às 17h30min 

11 e 12 de julho de 2016 Etapa 5 – Análise do currículo Lattes comprovado.  Classificatória 

13 de julho de 2016 
Divulgação do Resultado Final da Seleção, nos murais da 
Secretaria do Mestrado e no Site da UPE – Garanhuns 
(www.upe.br/garanhuns) 

------------ 

01 a 05 de agosto de 2016 
Matrículas na Secretaria do Mestrado na UPE – 
Garanhuns.  Local: Secretaria do Mestrado das 14h às 
17h30min 

------------ 

11 de agosto de 2016 INÍCIO DAS AULAS ---------- 

http://www.upe.br/
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O diploma ou a declaração de conclusão de curso deverá ser entregue no ato da matrícula na 
secretaria do Mestrado. 
 
6 - DO LOCAL DAS INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES 
 
Secretaria do Mestrado Profissional Psicologia (PRISMAL), Rua Capitão Pedro Rodrigues, 105. 
Bairro São José, Garanhuns – Pernambuco, CEP 55.294-902. Mais informações pelo telefone: 
(87) 3761-8226, das 14h às 17h30min ou pelo endereço eletrônico: www.upe.br/garanhuns 
 
7 - RECURSOS: 
 
Os recursos deverão ser apresentados à Secretaria do mestrado em formulário próprio, 
conforme calendário de seleção. Os recursos serão julgados pela Comissão de Seleção. A 
comissão se reserva ao direito de não fornecer feedbacks acerca do desempenho dos 
candidatos.  
 
8- DO RESULTADO: 
 
Os resultados de todas as etapas do Processo Seletivo e o Resultado Final serão divulgados 
exclusivamente no quadro de avisos da secretaria do Mestrado e no site da UPE- Campus 
Garanhuns: www.upe.br/garanhuns. Não serão enviados resultados das avaliações por meio de 
correio eletrônico nem serão os mesmos comunicados por telefone. 
 
9- DOS CASOS OMISSOS: 
 
Os casos omissos serão encaminhados à Comissão de seleção que exalará parecer sobre o 
assunto.  
 
Garanhuns, 18 de maio de 2016. 
 
Prof. Dr. Henrique Figueiredo Carneiro 
    Coordenador do PRISMAL 
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ANEXO 01 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO – 2016 
 
DADOS GERAIS 

Nome Completo: 
 

 

Sexo: 
(   ) Feminino 
(   ) Masculino 

Nascimento (data/local): 

RG/órgão emissor: Data de emissão: 

CPF: 

Endereço: 
 

CEP: Cidade: UF: 

Fone: Residência:(    ) Celular:(    ) 

E-mail: 

FORMAÇÃO ACADÊMICA E ATUAÇÃO PROFISSIONAL: 

Cursos de graduação: 

Instituição da graduação: 

Ano de conclusão: 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

INSTITUIÇÃO/ÓRGÃO: 

 

CARGO: 

ADMISSÃO: _____/_____/_______ 

TEMPO TOTAL DE EXPERIÊNCIA NA ÁREA (em anos e meses): 

 

LINHA DE PESQUISA NA QUAL DESEJA SE INSERIR (ANEXO 03): 

(    ) PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA INTERVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL 
(    ) PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA PROMOÇÃO EM SAÚDE MENTAL 
(    ) PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA PREVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL 

IDIOMA PARA PROVA DE LÍNGUA ESTRANGEIRA: 

(    ) INGLÊS (    ) ESPANHOL (    ) FRANCÊS 

Declaro ter conhecimento das normas estabelecidas para a seleção de candidatos ao Programa de 
Mestrado Profissional em Psicologia Práticas e Inovação em Saúde Mental, da UPE – Campus 
Garanhuns, e aceito submeter-me a elas. 

 
Garanhuns, ____/_____/2016. 
 
 
 

____________________________________________________ 
                                                              Assinatura do/a candidato/a 
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ANEXO 02 

 
ETIQUETA LACRE PARA ENVELOPES DAS INSCRIÇÕES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA 
PRÁTICAS E INOVAÇÃO EM SAÚDE MENTAL - PRISMAL 

NOME DO/A CANDIDATO/A: 
 

E-MAIL:  

 

TELEFONES PARA CONTATO: 

 

ASSINATURA: 
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ANEXO 03 
 

LINHAS DE PESQUISA DO PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM PSICOLOGIA 
PRÁTICAS E INOVAÇÃO EM SAÚDE MENTAL – PRISMAL 

 
 

 PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA INTERVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL 
 

As práticas e a inovação em projetos e protocolos de intervenção voltados para o 
acompanhamento e o tratamento do sujeito em condição de sofrimento psíquico e com 
transtornos mentais. A intervenção multiprofissional e o projeto terapêutico singular. As 
intervenções individuais, grupais, sociais e multivariadas.  
 
Docentes da Linha: 
 
 
Dr. Henrique Figueiredo Carneiro - CV: http://lattes.cnpq.br/3235805127730480 
Projeto de Pesquisa: Práticas de Inovação e Intervenção Psicossocial: visa a construção de 
protocolos e releituras de modelos de intervenção psicossocial aplicados nas instituições que 
cuidam direto ou indiretamente na atenção ao sofrimento psíquico do sujeito e da família, na 
perspectiva psicanalítica. 
 
Dr. Jean-Luc Gaspard -  
Projeto de Pesquisa: Fanatisme : cliniques de la croyance et de l’idéal dans leurs formes 
radicales - Santé Mental - Consequências das modalidades atuais de declínio da crença (ruína 
do Outro), do mal-estar inédito introduzido pelo discurso da ciência, do desenvolvimento 
especular do cientificismo (paixão moderna pela verdade e confissão, busca da previsibilidade 
absoluta), os fanatismos parecem constituir, novamente, um problema para muitos sujeitos 
confrontados ao real do mundo e à proletarização generalizada. Diante disso, como de fato 
responde nossa modernidade ao declínio da autoridade e do pai na sociedade e, de modo mais 
amplo, ao simbólico, sem a necessidade de recorrer às novas ideologias conservadoras, a 
posições moralistas ou fundamentalistas, ou mesmo a um ativismo radical? 
 
Dr. João Ricard Pereira da Silva - CV: http://lattes.cnpq.br/6080430520952585 
Projeto de Pesquisa: Práticas de promoção e inovação na atenção das vulnerabilidades sociais e 
gênero na produção de sofrimento: pesquisa voltada para uma proposta de promoção das 
informações sobre vulnerabilidades sociais e gênero associados à produção de sofrimento. 
 
Dra. Marta Gerez Ambertín - CV: http://lattes.cnpq.br/9518902138060833  
Projeto de Pesquisa: Culpa, responsabilidad y castigo en el discurso jurídico y psicoanalítico: A 
culpa enlaçada ao sacrifício é estudada como movimento da pulsão de morte articulado com o 
Supereu. Esse estudo é realizado a partir das intervenções com adolescentes e diversas cidades 
da Argentina com a colaboração do prof. Henrique Figueiredo Carneiro, da Universidade de 
Pernambuco. 
 
Dra. Patrícia de Oliveira Lira - CV: http://lattes.cnpq.br/5177404064409827  
Projeto de Pesquisa: Estéticas de subjetivação contemporâneas, sofrimento psíquico e 
Psicanálise: perspectivas de intervenção. Este projeto tem o objetivo de cartografar os novos 
modos de subjetivação e os avatares do mal-estar contemporâneo a fim de desenvolver, numa 

http://www.upe.br/
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perspectiva freudolacaniana, estilos de intervenção clínica nos diversos dispositivos da saúde 
mental coletiva. 
 
 

 PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA PREVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL 
 
As práticas e a inovação em projetos e protocolos de prevenção voltados para o cuidado da 
saúde mental e da redução de danos do cidadão, nas dimensões sociais e institucionais na 
educação, na saúde e na comunidade. Envolve informação científica e recomendações 
normativas de mudanças de hábitos, bem como a orientação e considerações quanto aos 
fatores históricos, sociais, culturais e familiares na dimensão macrodiscursiva, e quanto aos 
fatores biológicos, genéticos e psicológicos do cidadão em condição de sofrimento psíquico 
presentes na dimensão microdiscursiva. 
 
Docentes da Linha: 
 
Me. Ana Maria de Santana - CV: http://lattes.cnpq.br/0535411679998122 
Projeto de Pesquisa: Práxis Psicológica e Demandas Em Saúde Mental: Objetiva avaliar, 
sistematicamente, sobre práxis psicológica e demandas no atendimento psicológico, assinalando 
suas interfaces na promoção do cuidado em saúde mental. Tem como propósito, ainda, servir 
como meio significativo de problematização e de revelação do saber/ofício do psicólogo frente 
as demandas por cuidado no âmbitos de saúde; Referendar, criticamente, sobre Diretrizes da 
Política Nacional de Saúde Mental como dispositivo para as estratégias de atenção psicológica 
junto ao ator social em situação de crise. 
 
Dr. José Antonio Spencer Hartmann Junior - CV: http://lattes.cnpq.br/4119168082525851 
Projeto de Pesquisa: Depressão em Idosos Institucionalizados: características clínicas, aspectos 
psicossociais e qualidade de vida: Pesquisa aplicada às Instituições com abrigo de longa 
permanência para idosos. A depressão é estudada como uma das principais causas de 
diagnóstico psicológico na terceira idade e o estudo visa ampliar o horizonte de causas e efeitos 
sociais, familiares e a qualidade de vida que enfrentam.  
 
Dr. Luciano da Fonseca Lins - CV: http://lattes.cnpq.br/9147115426330013  
Projeto de Pesquisa - Desenvolvimento Humano e Religiosidade: Uma Abordagem Integrada e 
sua Importância para a Saúde Mental: Aborda a importância da religiosidade como metáforas, 
nas quais apontam os mitos e símbolos como diálogos com a Realidade Inefável e que estão 
presentes na alma humana coo portares de sentido e significado, estando no contexto para 
além da religião organizada (Espiritualidade). Desta forma os símbolos religiosos são 
privilegiados em criar metáforas que se abrem para outros níveis do Existencial e para a 
realidade Única. A questão colocada é como os impactos dos mitos arquetípicos podem 
confluírem no buscante, no encontro terapêutico através dos símbolos e mitos arquetípicos? 
 

 PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA PROMOÇÃO EM SAÚDE MENTAL 
 
As práticas e a inovação em projetos e protocolos de promoção voltados para as diversas 
dimensões de atuação em saúde mental, construídas a partir de dados epidemiológicos, de 
pesquisas qualitativas e quantitativas com a finalidade de proporcionar a qualidade de vida ao 
cidadão, à família e ao profissional da saúde mental.  

 
Docentes da Linha: 
 
Dr. Antônio Pereira Filho - CV: http://lattes.cnpq.br/1687140974197600  

http://www.upe.br/
http://lattes.cnpq.br/0535411679998122
http://lattes.cnpq.br/4119168082525851
http://lattes.cnpq.br/9147115426330013
http://lattes.cnpq.br/1687140974197600
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Projeto de Pesquisa: Práticas de promoção e inovação de saúde mental no espaço da família: a 
pesquisa visa uma releitura das práticas profissionais em saúde mental realizadas com a família, 
envolvendo psicólogos e profissionais atuantes, através da apresentação de novos modelos que 
enfatizem a realidade social e política da região e do país que contribuem para produção de 
sofrimento. 
 
Dra. Claudimara Chisté Santos - CV: http://lattes.cnpq.br/3789493569425093  
Projeto de Pesquisa: Práticas de Promoção em Saúde Mental no Campo Relacional do Idoso: 
Este projeto visa a aprimorar, adequar e criar estratégias de promoção de saúde no campo 
relacional de pessoas em situação de envelhecimento. Parte-se do pressuposto de que a 
percepção de satisfação social que se possui ao longo da vida, e mais especialmente no 
envelhecimento, tem relação com agravos à saúde como depressão, declínio cognitivo e 
suicídio. 
 
Dr. Fabio Rocha Formiga - CV: http://lattes.cnpq.br/9356882101653526  
Projeto de Pesquisa: Práticas de educação continuada para o uso de Psicofármacos: 
implementam práticas de educação continuada voltadas para profissionais de saúde mental no 
âmbito da utilização de psicofármacos/substâncias psicoativas e seus efeitos sobre o 
comportamento. Desta forma, este projeto abre uma nova perspectiva de intervenção pelos 
profissionais de saúde mental sobre ações de prevenção, aconselhamento e tratamento dos 
transtornos mentais.  
 
Me. Wanessa da Silva Gomes - CV: http://lattes.cnpq.br/9895881544702888  
Projeto de Pesquisa: Práticas de matriciamento e saúde mental: o projeto cuida da interface 
com as instituições de saúde em geral e a capacidade de absorção do cidadão em sofrimento 
psíquico nas redes de Atenção à saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.upe.br/
http://lattes.cnpq.br/3789493569425093
http://lattes.cnpq.br/9356882101653526
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ANEXO 04 
 
 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
 
Referências comuns a todas as linhas: 
 

1. Arendt, Hannah. Ação. In A condição humana. Tradução: Roberto Raposo, revisão 

técnica: Adriano Correia. – 1ª edição – Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010. 

2. Campos, Gastão Wagner de Sousa Campos. Saúde Paideia. São Paulo: Editora Hucitec, 
2003. 

 
 
Referências específicas por linhas: 
 
PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA INTERVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL: 

 
1. Guattari, Félix. Suely Rolnik. Micropolíticas: cartografias do desejo. – 12. Ed. – 

Petrópolis/RJ: Vozes, 2013. 
 

2. Leandro, Mardem, Couto, Daniela Paula do, & Lanna, Maria dos Anjos Lara e. (2013). Da 
realidade psíquica ao laço social: a função de mediação do conceito de fantasia. 
Cadernos de psicanálise (Rio de Janeiro), 35(28), 27-48. Recuperado em 17 de maio de 
2016, de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-
62952013000100002&lng=pt&tlng=pt. 

 
 
 
PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA PREVENÇÃO EM SAÚDE MENTAL: 
 

1. Campbell, Joseph. As transformações do mito através do tempo. Numa Perspectiva da 
abordagem arquetípica. 2ª edição- São Paulo. Culttix. 2015; 
 

2. Gadamer HG. O Caráter oculto da saúde. Petrópolis. Editora Vozes - 2006 . 
 
 
PRÁTICAS E INOVAÇÃO NA PROMOÇÃO EM SAÚDE MENTAL: 

 
 

1. Secretaria Municipal de Saúde do Estado de São Paulo – Cartilha: Acolhimento – o 
pensar, o fazer, o viver, editada pela Associação Palas Athena em 2002.  
http://www.palasathena.org.br/cont_pedagogico_detalhe.php?pedagogico_id=85 
 

2. Leonardis, Ota. Mauri, Diana. Rotelli, Franco. Prevenir e prevenção. In: Rotelli, Franco; 
Leonardis, Ota; Mauri, Diana; Risio, C. São Paulo: Hucitec, 1990. 

 

http://www.upe.br/
http://www.palasathena.org.br/cont_pedagogico_detalhe.php?pedagogico_id=85
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ANEXO 05 
 
 

PONTUAÇÃO PARA AVALIAÇÃO DO CURRÍCULO (BAREMA) 
 
 

Formação e titulação (Ponto máximo 2,0) 

Curso de Graduação na área de Psicologia 0,5 por curso  

Curso de Graduação em áreas afins com atuação em saúde 
mental 

0,5 por curso 
 

Curso de Graduação em outras áreas 0,1 por curso  

Curso de Especialização na área de Psicologia 0,5 por curso  

Curso de Especialização em áreas afins com atuação em 
saúde mental 

0,5 por curso 
 

Curso de Especialização em outras áreas 0,1 por curso  

Experiência Profissional (Ponto máximo 3,0) 

Atuação na área de Psicologia com atuação em saúde 
mental 

0,5 por ano de atuação  

Atuação em áreas afins com atuação em saúde mental 0,5 por ano de atuação  
Atuação em outra área 0,1 por ano de atuação  

Produção dos últimos 05 anos (Ponto máximo 3,5) 

Artigos aceitos para publicação ou publicados em 
periódicos científicos ou anais de congresso. 

0,2 por artigo 
(máximo 1,0) 

 

Livro ou capítulo de livro 
0,2 por dado informado 
(máximo 0,5) 

 

Produção técnica 
0,2 por produção  
(máximo 0,5) 

 

Resumos publicados em anais de congressos 
0,2 por produção  
(máximo 0,5) 

 

Monitoria, Estágios e Iniciação Científica. 
(Pontuação máxima 1,5) 

Monitoria 0,5 por ano de atuação  

Estágios 0,5 por ano de atuação  

Iniciação Científica 0,5 por ano de atuação  

Pontuação Total ---------------  
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