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Universidade do Estado do Rio de Janeiro - UERJ.
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA - IMS

Rua São Francisco Xavier - 524 - 7ª andar / blocos D e E
Maracanã - Rio de Janeiro - RJ - BRASIL - 20550-013

Telefone 55 (21) 2334-0235
Email secretaria@ims.uerj.br

DISCIPLINA

IMS038275 - Tópicos Especiais em Ciências Humanas e Saúde I (DO CHS)
Classificação: Eletiva
Carga horária: 45
Créditos: 3

TURMA

Número: 001
Professor(es):

ROSSANO CABRAL LIMA
Tema: Seminário de orientação
Local: Sala 7005 D
Vagas: 8
Período: 15/03/2023 até 28/06/2023
Horário: quarta-feira - 13:00 hs até 16:00 hs

JUSTIFICATIVA

Os temas selecionados têm relação com os projetos dos mestrandos, e neste semestre englobam o
protagonismo social das crianças em tratamento nos CAPSi, as tensões entre as noções de sofrimento mental
e transtorno mental nos CAPSi, as narrativas sobre cuidado de crianças cegas congênitas por suas cuidadoras,
as práticas de autolesão corporal em jovens, a construção das políticas de saúde mental infantojuvenis no
município do Rio de Janeiro e a promoção de saúde mental para crianças e adolescentes no contexto da
pandemia de Covid-19.
OBJETIVOS

Seminário de orientação das pesquisas de estudantes de doutorado, a partir de estudos de textos,
apresentações e discussões coletivas dos projetos, visando à qualificação e à defesa.
PRÉ-REQUISITOS

Restrito a doutorandos

TÓPICOS PROGRAMA

- Protagonismo social das crianças em tratamento nos CAPSi
- Tensões entre as noções de sofrimento mental e transtorno mental nos CAPSi
- Narrativas sobre cuidado de crianças cegas congênitas por suas cuidadoras
- Práticas de autolesão corporal em jovens
- Construção das políticas de saúde mental infantojuvenis no município do Rio de Janeiro
- Promoção de saúde mental para crianças e adolescentes no contexto da pandemia de Covid-19.
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AVALIAÇÃO

Apresentação oral e escrita do projeto de qualificação e capítulos da tese.
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