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CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM SAÚDE MENTAL E ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

 
Periodicidade: Bianual  
Coordenação: Paulo Duarte de Carvalho Amarante 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Objetivos do Curso 
 
As inovações no campo da saúde mental trazem novas exigências para o profissional 

referentes ao cuidado dos usuários, aos serviços e a organização dos mesmos. Nesse 

sentido é indispensável uma formação que traga um mínimo de recorte do campo da 

saúde pública/ saúde coletiva que possam formar profissionais dessa área, bem como 

uma formação teórica, prática e ética mais consistente e articulada no campo da 

Saúde Mental. Dentro dessa perspectiva buscamos: 

• Proporcionar informações ao aluno para que ele efetue uma análise histórica 

e critica da constituição dos saberes e práticas psiquiátricas; 

 

• Oferecer elementos para que o aluno possa analisar e contextualizar a 

saúde mental e a saúde coletiva no Brasil; 

 

 

• Possibilitar que o aluno possa operar com os diferentes conceitos na 

reflexão e na análise de distintas instituições no contexto atual da sociedade 

brasileira; 

 

• Proporcionar ao aluno informações e elementos para que possa analisar e 

refletir a saúde mental a partir dos novos paradigmas propostos pela 

Reforma Psiquiátrica e Saúde Coletiva; 

 

 

• Possibilitar que o aluno possa identificar necessidades territoriais, planejar, 

organizar e executar ações e projetos de saúde mental no âmbito da saúde 

coletiva, a partir dos paradigmas propostos pela Reforma Psiquiátrica; 



• Possibilitar que o aluno possa identificar necessidades dos usuários, 

planejar, organizar e executar ações terapêuticas e projetos de atenção 

psicossocial, a partir dos paradigmas propostos pela Reforma Psiquiátrica. 

 
 
Descrição do Curso 
 
Utilizando-se não apenas de aulas expositivas, mas de discussões, seminários, debates 
sobre filmes e vídeos da área da saúde mental e outras, que trazem para o campo 
importantes contribuições, o curso procura oferecer um espaço mais dinâmico de 
trocas de experiências que favoreçam e estimulem um pensar crítico no âmbito da 
saúde pública e, sobretudo da saúde mental. 
Ao concluir o curso deseja-se que o aluno possa identificar necessidades territoriais,   
planejar, organizar e executar ações terapêuticas e projetos de atenção psicossocial a 
partir dos paradigmas propostos pela Reforma Psiquiátrica. 
 
Estrutura curricular: 
 

1. Saúde, Sociedade e Reforma Sanitária –  20 h/aula 

2. Fundamentos do Paradigma Psiquiátrico e do Dispositivo Alienista – 80h/aula 

3. A Estratégia Saúde da Família e o Cuidado em Saúde Mental – 20h/aula 

4. Estudos sobre Psicopatologia – 20h/aula 

5. A Clínica da Atenção Psicossocial – 60/aula 

6. Metodologia da Pesquisa Científica – 80h/aula 

7. Diversidade, Cultura e Reforma Psiquiátrica – 20h/aula 

8. Participação e Controle Social na Reforma Psiquiátrica – 20h/aula 

9. Saúde, Cidadania e Direitos Humanos – 20h/aula 

10. Atenção Psicossocial ao Idoso – 20h/aula 

11. Atenção Psicossocial à Infância e Adolescência – 20h/aula 

12. Atenção Psicossocial à Dependência Química (Álcool e outras Drogas) – 20h/aula 

13. Elaboração de Monografia – 80h/aula    

 
 
Clientela 
 
Profissionais do SUS e outras instituições públicas e profissionais que não pertencem 
ao SUS, mas com interesse direto pela área da saúde mental e atenção psicossocial. 
 
Vagas 
 
Serão oferecidas 25 (vinte e cinco) vagas. Destas, 15 (vinte) serão destinadas a 
candidatos vinculados a Instituições Públicas do Estado do Rio de Janeiro, 05 (Cinco) 
para candidatos com interesse direto pela área, mas sem vínculo com o serviço público 
e 05 (Cinco) para candidatos vinculados ou não a instituição pública, mas com 
interesse direto pela área e residentes fora da região metropolitana do Rio de Janeiro 
(cidades, estados e países). 



 
 
Regime e Duração 
 
O curso, com carga horária total de 480 horas, será ministrado as quintas e sextas-
feiras, em horário integral. 
 
Período do curso: 09/08/2012 a 19/04/2013. 
 
Período de Elaboração do TCC: 01/05/2013 A 01/07/2013 
 
 
Inscrição 
 
As inscrições estarão abertas no período de 21/05/2012 a 22/06/2012. Os candidatos 
deverão preencher o formulário eletrônico de inscrição disponível nesta Plataforma 
SIGA, o qual deverá ser impresso, assinado e encaminhado, via Correios por SEDEX, 
juntamente com os documentos listados abaixo: 
 
- Formulário de Inscrição assinado (referido acima) 
 
- Curriculum vitae atualizado. 
 
- Projeto Preliminar do TCC – Trabalho de Conclusão de Curso (Projeto de 
Pesquisa/Monografia/Artigo) contendo tema, justificativa, relevância para o campo e 
bibliografia básica.  
 

 - Comprovante original de pagamento da taxa de inscrição. O boleto bancário referente à 
taxa de inscrição inclui a taxa de inscrição, no valor de R$30,00 (trinta reais) e a taxa 
referente à emissão de boleto bancário, no valor de R$3,00 (três reais). O boleto 
bancário será gerado após finalizar o preenchimento do formulário eletrônico de inscrição 
disponível na Plataforma SIGA. Não será aceito comprovante de pagamento no 
formato “agendamento de pagamento”.  
São considerados isentos de pagamento da taxa de inscrição servidores federais de 
órgãos vinculados ao Ministério da Saúde, que deverão enviar, juntamente com os 
demais documentos exigidos na inscrição, fotocópia de contracheque recente 
identificando vínculo institucional e o número de matrícula SIAPE.  
 
Observação: 
 
      1. Manter, sob sua guarda uma cópia do comprovante de pagamento da taxa de 

inscrição, por questões de segurança e para esclarecimentos eventuais de dúvidas. 
 
   2. O simples recolhimento da taxa de inscrição na agência bancária não significa 

que a inscrição para a seleção do Curso tenha sido efetivada. A efetivação será 
comprovada através do recebimento do crédito do pagamento e do recebimento da 
documentação exigida. 

 
    3. As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca. 
 
    4. Não serão aceitas inscrições fora do período e horários estabelecidos, quaisquer 
que sejam as razões alegadas, salvo pelo adiamento oficial do período inicialmente 
divulgado. 
 



    5. Para que sua inscrição seja homologada é necessário que a data de       
postagem de toda a documentação exigida seja até o dia 25/06/2012. 
Inscrições com documentação incompleta ou postada após o dia 25/06/2012 
não serão aceitas. Será disponibilizada no SIGA (link inscrição) a relação com 
os nomes dos candidatos cujas inscrições foram homologadas. Não serão 
fornecidas informações por telefone. 
 
 
 
Observação Geral: 
Casos omissos serão analisados pela Coordenação do Curso. 
 
 
Seleção 
 
Será realizada de 19 a 30/07/2012 e dela constarão três etapas: 
 
Análise do Projeto Preliminar do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC 
 
 
Prova Escrita de caráter eliminatório, devendo o candidato alcançar a média 6,0 
(seis) para se classificar para a segunda fase da seleção. 

 
Data da Prova: 19/07/2012 às 10h  
Local: Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca na Rua Leopoldo 
Bulhões, 1480. 
 
Observação: Para a realização da prova, o candidato deverá apresentar 
um documento de identidade com foto; os candidatos deverão 
apresentar-se no local com pelo menos, 30 minutos de antecedência. 
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        Resultado da Prova Escrita: 23/07/2012  

 
Será permitida a revisão de prova no prazo de 72 (setenta e duas) horas após a 
divulgação do resultado da prova escrita.  
O resultado será afixado no mural do Serviço de Gestão Acadêmica e divulgado na 
Plataforma SIGA (www.sigals.fiocruz.br). A listagem dos aprovados na 
prova escrita será divulgada já com o dia e hora da entrevista. Não serão 
fornecidas informações por telefone. 
 



 
Entrevista e Análise de Currículo: 26 e 27/07/2012  
 
 
Os Candidatos de outros estados concorrem a uma cota de vagas específicas e 
não precisam vir ao Rio de Janeiro para a realização da prova. A seleção dos 
mesmos terá como base: 

1. Projeto Preliminar do Trabalho de Conclusão de Curso 
2. Análise do Currículo 
3. Entrevista on line (somente para candidatos aprovados nos itens 1 e 2) 

 
 

Resultado da Seleção: 30/07/2012 
 
  O resultado será afixado no mural do Serviço de Gestão Acadêmica e divulgado na 

Plataforma SIGA. A listagem dos candidatos selecionados será divulgada 
pelo nome e o número de inscrição. Não serão fornecidas informações por 
telefone. 

 
 
Observação: 
A documentação encaminhada pelos candidatos não-selecionados ficará disponível no 
Serviço de Gestão Acadêmica para retirada até 90 dias após a divulgação do resultado 
final da seleção. 

 

 

Matrícula 
 
Os candidatos selecionados deverão efetuar a matrícula no período de 31/07/2012 a 
06/08/2012, mediante o encaminhamento, via Correios por SEDEX 10, de todos os 
documentos exigidos, listados abaixo: 
 
- Fotocópia autenticada e legível do diploma de graduação (frente e verso na mesma 

folha). Os candidatos que ainda não possuem Diploma de Graduação deverão 
apresentar declaração de conclusão de curso, informando data da colação de grau, já 
realizada, em papel timbrado, devidamente carimbada e assinada. A data desta 
declaração não poderá ultrapassar o período de 02 anos anteriores à data de 
divulgação do presente documento. Neste caso, será necessária a apresentação de 
declaração em que também constem a Portaria de Reconhecimento do Curso e a data 
de sua publicação no Diário Oficial da União. 

     No caso de candidato que tenha obtido sua graduação no exterior, deverá apresentar 
cópia autenticada de seu diploma devidamente revalidado no Brasil. 

 
- Fotocópia autenticada e legível da Carteira de Identidade em que conste o campo 

naturalidade (frente e verso). 
 
- Fotocópia autenticada e legível do CPF (frente e verso). 
 
- Duas fotografias 3x4 recente. 
 
- Fotocópia legível da Certidão de Casamento, caso haja mudança de nome em relação 

ao diploma de graduação. 
 



- Comprovante original de pagamento da taxa de matrícula — no valor de R$ 130,00 
(cento e trinta reais). O procedimento para efetuar tal pagamento será informado 
por ocasião da divulgação do resultado final. São considerados isentos de 
pagamento desta taxa servidores federais de órgãos vinculados ao Ministério da 
Saúde, que deverão enviar, juntamente com os demais documentos exigidos na 
matrícula, fotocópia de contracheque recente identificando vínculo institucional e 
número de matrícula SIAPE. 

 
1. Nota: As fotocópias devem ser encaminhadas em papel A4 na cor branca. 

 
 
Observação: 

 
O Certificado de Conclusão do Curso somente será emitido aos alunos concluintes 
após a apresentação pelo interessado do Diploma de Graduação ou de Curso Superior 
devidamente reconhecido pelo MEC. 

 
 
Titulação 
 
A ENSP outorgará certificado, aos alunos que cumprirem os requisitos do Regulamento de 
Ensino da ENSP.  
 
 
Bolsas de Estudo e Hospedagem 
 
A ENSP não oferece bolsas de estudo. 
A FIOCRUZ não dispõe de hospedagem para alunos provenientes de outros estados ou 
países. 
 
 
Candidatos Estrangeiros 
 
Informações sobre a seleção de alunos estrangeiros poderão ser obtidas na homepage 
da ENSP (http://www.ensp.fiocruz.br) link Cursos “Informações sobre a seleção 
de alunos estrangeiros”. 
 
 
 
Endereço para envio da documentação/Outras informações 
Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca 
Serviço de Gestão Acadêmica - SECA 
Rua Leopoldo Bulhões, 1480 - Térreo 
21041-210 - Manguinhos - Rio de Janeiro - RJ 
Ligação gratuita: 08000-230085 
Tel.: (21) 2598-2558 
Fax: (21) 2598-2557  
E-mail: secapresencial@ensp.fiocruz.br 
Horário de atendimento ao público: 8h às 16h 
Homepage: http://www.ensp.fiocruz.br 


