Residência Multiprofissional

O Projeto de Residência Multiprofissional em Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria integra o
conjunto de propostas de qualificação dos trabalhadores de saúde promovido pelo Ministério
da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação. Esse projeto propõe uma inovadora
organização curricular que aborda uma íntima articulação entre teoria/prática, sem
subordinações. Utiliza uma abordagem pedagógica construtivista e fundamentada na
aprendizagem significativa e de adulto. Focaliza metodologias ativas de aprendizagem tanto na
formação de residentes como na educação permanente de docentes. A parceria com a
Secretaria Estadual e Municipal de Saúde assegura a integração com o mundo do trabalho, o
compromisso com as necessidades de saúde das pessoas e com a consolidação do SUS.
O Curso tem duração de 02 (dois) anos, totalizando carga horária de 5.760 horas. São
oferecidas 12 (doze) vagas, distribuídas da seguinte maneira: 03 (três) para psicólogos,
03(três) para assistente social, 03 (três) para enfermeiro, 03(três) para terapeuta ocupacional.

O Projeto de Residência Multiprofissional em Saúde Mental do Instituto de Psiquiatria integra o
conjunto de propostas de qualificação dos trabalhadores de saúde promovido pelo Ministério
da Saúde, em conjunto com o Ministério da Educação. Esse projeto propõe uma inovadora
organização curricular que aborda uma íntima articulação entre teoria/prática, sem
subordinações. Utiliza uma abordagem pedagógica construtivista e fundamentada na
aprendizagem significativa e de adulto. Focaliza metodologias ativas de aprendizagem tanto na
formação de residentes como na educação permanente de docentes. A parceria com a
Secretaria Estadual e Municipal de Saúde assegura a integração com o mundo do trabalho, o
compromisso com as necessidades de saúde das pessoas e com a consolidação do SUS.
O Curso tem duração de 02 (dois) anos, totalizando carga horária de 5.760 horas. São
oferecidas 12 (doze) vagas, distribuídas da seguinte maneira: 03 (três) para psicólogos,
03(três) para assistente social, 03 (três) para enfermeiro, 03(três) para terapeuta ocupacional.

Docentes:
Maria Paula Cerqueira Gomes
Ana Cristina Costa de Figueiredo
Cristina Maria Douat Loyola
Maria Cristina Ventura Couto
Maria Tavares Cavalcanti
Octávio Domont de Serpa Júnior
Rita de Cássia Ramos Louzada
José Carlos Lima de Campos
Mestre em Enfermagem UFRJ

1/2

Residência Multiprofissional

Seleção:
A seleção é realizada em parceria com o Hospital Universitário Clementino Fraga
Filho/HUCFF/UFRJ.
As inscrições para o processo seletivo serão efetuadas no HUCFF/UFRJ, Avenida Brigadeiro
Trompowsky s/nº - Cidade Universitária, Ilha do Fundão – Rio de Janeiro, 12º andar – CAE, no
período pré-estabelecido em Edital através do site www.hucff.ufrj.br
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