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APRESENTAÇÃO
O Mestrado Profissional em Atenção Psicossocial – MEPPSO - visa ao
aprofundamento da formação teórica e técnica básica, tanto no que se refere a políticas
como a dispositivos clínicos e de gestão utilizados em diferentes abordagens na área.
Esta formação deve ser a mais ampla possível para propiciar o manejo de metodologias
diversas, capacitando o aluno a atender às demandas atuais do campo da Atenção
Psicossocial. Deve dotar esses profissionais de instrumentos e procedimentos que os
habilitem a avançar em seu conhecimento teórico-prático em contínua mudança e
atualização
Esta modalidade de Mestrado oferece conteúdos teórico-conceituais e
metodológicos aos profissionais, aprimorando seu desempenho a partir de uma
atuação mais crítica, reflexiva e criativa nos seus ambientes de prática profissional. Tais
subsídios visam orientar a elaboração de dissertação de mestrado que represente
contribuição importante para os princípios e práticas da atenção psicossocial.
O Mestrado Profissional em Atenção Psicossocial propõe:
1 – Formar profissionais nas metodologias básicas para as práticas no campo da
Atenção Psicossocial e afins, onde o aluno adquirirá experiência em diferentes tipos de
abordagem, a partir do conjunto de disciplinas oferecidas no curso, com a participação
nos diversos laboratórios e núcleos de pesquisa existentes no Instituto de Psiquiatria
IPUB/UFRJ e outras instituições com as quais ele interage na perspectiva da Atenção
Psicossocial;
2 – Desenvolver e acompanhar atividades práticas em temas atuais nos cenários
disponíveis no IPUB/UFRJ e na rede pública de Atenção Psicossocial e afins como parte
de sua formação profissional;
3 - Aprimorar e avaliar metodologias de pesquisa e intervenção empregadas em
Política, Gestão e Clínica no campo da Atenção Psicossocial, englobando a Saúde Mental
e afins.
PÚBLICO ALVO
O Mestrado Profissional em Atenção Psicossocial está voltado para profissionais
com curso superior com ênfase em Saúde Pública e Mental, Psicologia, Serviço Social,
Enfermagem Terapia Ocupacional, Musicoterapia e áreas afins. A proposta principal é
receber profissionais que já estejam atuando na Rede de Atenção Psicossocial
implantada e afins, bem como egressos dos cursos de graduação, especialização e
residências que tenham interesse em ampliar e aprofundar sua formação.
ESTRUTURA DO CURSO
O curso de Mestrado Profissional terá duração de 24 meses distribuídos em 4
semestres, com atividades teóricas associadas às práticas. A carga horária para
obtenção do título será de 540 horas, divididas em dois eixos: a) Disciplinas cursadas
(obrigatórias e eletivas); b) Projeto e elaboração de Dissertação de Mestrado ou
equivalente.
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A carga horária de disciplinas ao longo do curso perfaz um total de 360 horas, divididas
em: 180 horas de disciplinas obrigatórias e 180 horas de disciplinas eletivas.
O Projeto e elaboração de Dissertação de Mestrado é uma atividade que o aluno deve
manter ao longo dos 24 meses perfazendo um total de 180h de trabalho, através de
seminários e encontros individuais com o orientador. Além disso, há o exame de
qualificação do projeto em andamento ao término dos créditos em disciplinas, seguindo
um modelo tutorial prático de acompanhamento ao longo do curso.
Todas as atividades pedagógicas nos períodos letivos serão concentradas
preferencialmente nas 5asf, dado que grande parte de nosso público alvo são
profissionais já inseridos na rede de serviços.
Disciplinas obrigatórias:
Serão oferecidas anualmente três (3) disciplinas obrigatórias, com carga horária
de 60 horas cada uma, total de 180 horas/aula, a saber:
1) Metodologia da Pesquisa;
2) Fundamentos da Atenção Psicossocial (Atenção Psicossocial I)
3) Práticas da Atenção Psicossocial (Atenção Psicossocial II)
Disciplinas eletivas:
Serão oferecidas anualmente disciplinas eletivas de acordo com a
disponibilidade de oferta dos docentes. Os alunos devem cursar no total o mínimo de 6
(seis) disciplinas eletivas com a carga horária de 30 horas cada uma, total de
180horas/aula, com os seguintes temas:
1) Psicanálise aplicada ao Campo da Atenção Psicossocial
2) Psicopatologia e Subjetividade I
3) Psicopatologia e Subjetividade II
4) Avaliação de Serviços de Saúde Mental
5) Criação, psicose e a clínica
6) População em vulnerabilidade psíquica e risco social (infância e adolescência)
7) Adolescentes e profissionais: fragilidades e violências
8) Fundamentos da Atenção Psicossocial para crianças e adolescentes
9) Atenção aos usuários de álcool e outras drogas
10) Psicose e Laço Social
11) Violência e Atenção Psicossocial
12) Tópicos Especiais em Atenção Psicossocial I
13) Tópicos Especiais em Atenção Psicossocial II
14) Práticas Avançadas I (tutorial)
15) Práticas Avançadas II (tutorial)
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Os alunos poderão cursar disciplinas eletivas fora do Programa de Mestrado
Profissional em até 1/3 da da carga horária mínima das disciplinas eletivas que
o aluno deve cumprir (6 disciplinas), desde que seja avaliada junto ao
orientador a pertinência da disciplina em relação ao tema de trabalho do aluno
(total: 2 disciplinas eletivas).
ÁREA DE CONCENTRAÇÃO E LINHAS DE PESQUISA
O Programa MEPPSO tem uma única área de concentração em Atenção Psicossocial que
engloba duas linhas de pesquisa e seus respectivos Laboratórios e Núcleos de Pesquisa,
assim como as disciplinas correspondentes. O aluno deve particpar de ambas as linhas
de pesquisa que estão assim divididas:
a) Políticas Públicas, Gestão e Avaliação de Serviços - (NUPPSAM, LETRAS, LAPSO,
PASMEC)
b) Intervenções e Práticas na Atenção Psicossocial - (LEPPS, CLIPSA, NEPECC,
LETRAS, PASMEC, PROJAD, VIDPSI-NAIPE)
LABORATÓRIOS E NÚCLEOS DE PESQUISA
O Mestrado Profissional conta com os seguintes Núcleos e Laboratórios de
Pesquisa: Núcleo de Pesquisa em Políticas Públicas de Saúde Mental (NUPPSAM);
Núcleo de Estudos em Psicanálise e Clínica da Contemporaneidade (NEPECC); Núcleo
de Pesquisa Clínica em Psicanálise (CLIPSA); Laboratório de Educação, Trabalho e
Assistência em Saúde Mental (LETRAS); Laboratório de Avaliação de Programas e
Serviços em Saúde (LAPSO); Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicopatologia e
Subjetividade (LEPPS); Programa de Pesquisa e Atendimento a usuários de álcool e
outras drogas (PROJAD); Programa Adolescentes, Saúde Mental e Cultura (PASMEC);
Violência Doméstica e Psicanálise - VIDPSI do Núcleo de Assistência Integrada à
Pesquisa e ao Ensino (NAIPE).
CORPO DOCENTE
Coordenador: Ana Cristina Costa de Figueiredo (UFRJ)
Coordenador substituto: Octavio Domont de Serpa Jr (UFRJ)
Ana Cristina Costa de Figueiredo (CLIPSA - UFRJ)
Ana Paola Frare (CLIPSA - UFF)
Cristiana Facchinetti (LAPSO – COC/FIOCRUZ)
Cristina Maria Douat Loyola (UFRJ)
Daniela Costa Bursztyn (NUPPSAM – UFF)
Edson Guimarães Saggese (PASMEC - UFRJ)
Erimaldo Matias Nicacio (CLIPSA - ESS/UFRJ)
Erotildes Maria Leal (LEPPS - UFRJ)
Jaqueline da Silva (LAPSO - EEAN/UFRJ)
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Julio Sergio Verztman (NEPECC - UFRJ)
Leila Amaral Ribeiro (VIDPSI-NAIPE - UFRJ)
Ligia Costa Leite (PASMEC - UFRJ)
Lilian Miranda (LEPPS – ENSP/FIOCRUZ)
Marcelo Santos Cruz (PROJAD - UFRJ)
Marcia Cristina Nascimento Dourado (FAPERJ/UFRJ)
Maria Cristina Ventura Couto (NUPPSAM - UFRJ)
Maria Paula Cerqueira Gomes (LETRAS - UFRJ)
Maria Tavares Cavalcanti (LAPSO - UFRJ)
Nuria Malajovich Muñoz (CLIPSA; LEPPS - UFRJ)
Octavio Domont de Serpa Jr. (LEPPS - UFRJ)
Pedro Gabriel Godinho Delgado (NUPPSAM - UFRJ)
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