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FORMULÁRIO-SÍNTESE DA PROPOSTA - SIGProj
EDITAL Edital 001/2021 - Institucionalização 2021.1 / 2021.2 com atribuição de CH

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 4581.41.851.28022021

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO
TÍTULO: Atividades terapêuticas em grupo no CAPS ad de Caicó-RN

TIPO DA PROPOSTA:
(   )Curso (   )Evento (   )Núcleo de Extensão

(   )Prestação de Serviços (   )Programa ( X )Projeto

ÁREA TEMÁTICA PRINCIPAL:
(     ) Comunicação (     ) Cultura (     ) Direitos Humanos e Justiça (     )Educação

(     ) Meio Ambiente (  X  ) Saúde (     ) Tecnologia e Produção (     ) Trabalho

(     ) Desporto

COORDENADOR: Dulcian Medeiros de Azevedo

E-MAIL: professordulcian@gmail.com

FONE/CONTATO: 84 99912-3067 / 84 99174-5082
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FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 4581.41.851.28022021

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título: Atividades terapêuticas em grupo no CAPS ad de Caicó-RN

      Coordenador: Dulcian Medeiros de Azevedo / Docente

      Tipo  da Ação: Projeto

      Edital: Edital 001/2021 - Institucionalização 2021.1 / 2021.2 com atribuição de CH

      Faixa de Valor: 

      Vinculada à Programa de Extensão? Não

      Instituição: UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte

      Unidade Geral: CAC - Campus Avançado de Caicó

      Unidade de Origem: DEN - Departamento de Enfermagem 

      Início Previsto: 29/06/2021

      Término Previsto: 30/04/2022

      Possui Recurso Financeiro: Não

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 160 horas

      Justificativa da Carga Horária: Serão 04 horas semanais de atividades, incluindo a preparação do
Grupo Terapêutico para execução num semana, e sua execução na
semana seguinte. Nesse sentido, o grupo funcionará
quinzenalmente no CAPS ad, mas na semana anterior professor,
enfermeira do CAPS ad e estudantes do curso de enfermagem/CaC
se reunirão para planejamento, totalizando 160 horas para os dois
semestres (2021. 1 e 2021.2)
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      Periodicidade: Anual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Local

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: Centro de Atenção de Atenção Psicossocial para usuário com
problemas relacionados ao uso/abuso de drogas, CAPS ad de
Caicó-RN, Secretaria Municipal de Saúde.

      Período de Realização: Junho 2021 a abril 2022

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

Usuários em tratamento dia no CAPS ad de Caicó-RN.

      Nº Estimado de Público: 26

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 1 4 0 0 0 5

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 1 20 21

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 0 0 0 0 0 0

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 1 4 0 1 20 26

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Não há Instituição Parceira.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências da Saúde » Enfermagem » Enfermagem Psiquiátrica
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      Área Temática Principal: Saúde

      Área Temática Secundária: Educação

      Linha de Extensão: Saúde Humana

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

O projeto “Atividades terapêuticas em grupo no CAPS ad de Caicó RN”, em seu primeiro ano de
implementação (2021.1), objetiva: desenvolver atividades em grupo para os usuários do CAPS ad de
Caicó-RN; fortalecer a articulação ensino-serviço-comunidade entre o curso de Enfermagem/UERN
Campus Caicó e o CAPS ad de Caicó-RN; e facilitar o aprendizado de estudantes de enfermagem acerca
do fenômeno do uso/abuso de substâncias psicoativas. Nesse sentindo, pretende preencher a lacuna de
vivência de estágio e aulas práticas dos estudantes neste cenário de saúde. Antes da execução do
primeiro encontro do grupo (setembro/2021), professor/coordenador e os quatro alunos se encontrarão
semanalmente (julho e agosto/2021) para oficinas de alinhamento conceitual das temáticas envolvidas na
atividade extensionista: política nacional de saúde mental, usuário de substâncias psicoativas e grupo
terapêutico. Na sequência, a cada semana haverá o planejamento para a temática do Grupo Terapêutico,
e na semana seguinte (quinzenalmente) a execução no CAPS ad. Pretende-se a realização de quatro
encontros de Grupo no semestre 2021.1 e oito no semestre 2021.2. A contribuição central da proposta se
reveste na formação do enfermeiro para o atendimento do usuário com problema relacionado ao
uso/abuso de sustâncias psicoativas, além da responsabilidade social da IES em manter o diálogo e trocas
com os serviços de saúde, na defesa intransigente da formação em saúde no e para o SUS.

       Palavras-Chave:

Relações Comunidade-Instituição, Enfermagem Psiquiátrica, Serviços de Saúde Mental

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

Esta atividade extensionista possui relevância na perspectiva de estimular e poder fortalecer a integração
ensino-serviço-comunidade, na perspectiva de fomentar a formação do futuro enfermeiro na área da
assistência a usuários de substâncias psicoativas, além de incrementar o rol de atividades terapêuticas
propostas no CAPS ad de Caicó-RN. Do ponto de vista local e processual, o projeto se insere na
discussão da política nacional de saúde mental, que atualmente tem sofrido ataques, sobretudo ao retorno
da assistência sob o paradigma manicomial (Psiquiatria Clássica), especialmente para pessoas com
problemas relacionadas ao uso de drogas.

      1.6.1 Justificativa

Cumpre justificar que a temática das drogas nunca foi tão relevante na sociedade atual. Entende-se que a
difusão desse fenômeno, sua discussão e atravessamentos sociais são de extrema importância na
formação/ensino superior, sobretudo quando se pensa numa formação cidadã, diante dos “problemas
humanos da atualidade”. Sob um ponto de vista específico, de formação em saúde voltada para a
enfermagem, cumpre destacar que o curso/departamento proponente não possui em sua matriz curricular
uma disciplina específica voltada a esta área. Dispõe apenas de um componente curricular optativo, que
quando ofertado, parece levantar a necessidade de mais ações de ensino, além de pesquisa e extensão,
para esta área/temática (drogas). Nesse sentido, o projeto espera diminuir esta aresta formativa para os
alunos do curso de Enfermagem do Campus Caicó (CaC). Do ponto de vista da inserção locorregional da
atividade extensionista, a IV Região de Saúde (IV URSAP) foi a única do Estado a extinguir um
manicômio, fato ocorrido a partir de 2005, emergindo vários serviços substitutivos em Caicó e municípios
circunvizinhos. Desde então, vivencia um processo de Reforma Psiquiátrica complexo, com dificuldades
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inerentes ao movimento, demandando ações e atividades permanentes de divulgação, educação
permanente, infraestrutura e recursos suficientes, perfil de gestão/coordenação dos “novos” serviços
(saúde mental) questionáveis. Atualmente, vivencia-se uma Política Nacional, para pessoas com
problemas relacionados ao uso de drogas/substâncias psicoativas, assentado no tratamento
fechado/abstinência, que elege as comunidades terapêuticas como serviço “predileto”. Nesse sentido,
parece anular e desmerecer o trabalho de quase duas décadas dos Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS), sobretudo o CAPS ad (específico para o fenômeno das drogas), que acolhe o sujeito em sua
singularidade e potencialidade, para um trabalho aberto e comunitário. Por fim, destaca-se a necessidade
da articulação ensino-serviço-comunidade, não havendo (até o decurso do semestre 2020.2) atividade
alguma do CaC, no serviço CAPS de Caicó.

      1.6.2 Objetivos

- Desenvolver atividades em grupo para os usuários do CAPS ad de Caicó-RN, com enfoque terapêutico
(uso problemático relacionado ao uso de substâncias psicoativas versus processo saúde-doença);

- Fortalecer a articulação ensino-serviço-comunidade entre o curso de Enfermagem/UERN Campus Caicó
e o CAPS ad de Caicó-RN;

- Facilitar o aprendizado de estudantes de enfermagem acerca do fenômeno do uso/abuso de substâncias
psicoativas.

      1.6.3 Metodologia e Avaliação

Participarão da execução do projeto de extensão quatro alunos, a serem selecionados no momento da
oferta (2021.1), além do professor coordenador e um técnico (enfermeiro) do CAPS ad. A cada semana
(4hs/aula), alunos, professor e enfermeiro se reunirão para planejamento do Grupo Terapêutico, conforme
demanda trazida pelos usuários do CAPS ad. De forma alternada, semanalmente, haverá planejamento e
encontro para realização do Grupo Terapêutico. Antes da execução do primeiro encontro do grupo
(setembro/2021), professor/coordenador, alunos e técnico do CAPS ad se encontrarão semanalmente
(julho e agosto/2021) para oficinas (oito encontros) de alinhamento conceitual das temáticas envolvidas na
atividade extensionista: política nacional de saúde mental, usuário de substâncias psicoativas e grupo
terapêutico. Pretende-se a realização de quatro encontros de Grupo no semestre 2021.1, e oito no
semestre 2021.2. O grupo acontecerá em espaço físico apropriado do CAPS ad, com participação média
de 10 a 15 usuários por encontro/grupo. Ressalta-se que, em média, o CAPS ad possui uma presença
média/diária de 20 usuários todos os dias, conforme oferta de tratamento intensivo, não intensivo e
semi-intensivo, que define a quantidade de dias em tratamento de cada usuário. Os encontros deverão ter
duração variável de 45 a 60 minutos, e sua oferta será pactuada conforme a agenda terapêutica do serviço
de saúde. Todo o material de expediente e eventuais materiais /equipamentos audiovisuais, a serem
usados nos encontros, serão de responsabilidade da Coordenação do Projeto, além da pactuação e
corresponsabilidade do serviço CAPS ad, na figura do técnico participante da equipe extensionista. É
desejo do coordenador do projeto o desenvolvimento de uma pesquisa de iniciação científica, ao fim do
semestre de oferta (2021.2), para avaliar o impacto da atividade extensionista entre o grupo interno e
externo ao Campus, conforme o desejo dos alunos extensionistas participantes/membros do projeto de
extensão.

      1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

No que se refere ao ensino, o grupo de alunos membros (04) poderá ter vivenciado, ou vivenciando, a
oferta da Disciplina Optativa “Políticas Públicas em Saúde Mental”, ofertada em 2020.1, e a ser ofertada
em 2021.1, concomitante à oferta extensionista. Entretanto, tal participação não será critério de seleção,
considerando-se o planejamento das oficinas de alinhamento conceitual. Como mencionado no item
“metodologia e avaliação”, pretende-se desenvolver uma atividade de iniciação científica no fim do
semestre letivo 2021.2, para avaliar as atividades extensionistas, entre os envolvidos.

Defina o texto para impressão - Página 5 de 8



      1.6.5 Avaliação
Pelo Público
Roda de conversa, ao fim de cada Grupo Terapêutico para avaliar a percepção dos usuários do CAPS ad,
acerca das atividades

Pela Equipe
Serão feitas quatro avaliações, duas por semestre de execução. Pretende-se discutir o alcance e
finalidade da proposta extensionista, o processo de experiência e vivência da proposta. Será colocado
para o grupo a motivação/necessidade de avançar neste tipo de atividade, no sentido de pensar uma
proposta de pesquisa científica que avalie ou que aprimore o foco da extensão.
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1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Não

1.8 Anexos

Nome Tipo

memorando_021_2021__
Memorando de

encaminhamento

ata_de_reuniao_extra Ata da reunião

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UERN

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Dulcian Medeiros de Azevedo Dedicação exclusiva UERN 256 hrs
Coordenador, 

Gestor

Discentes da UERN

Nome Curso Instituição Carga Funções

Paula Renata da Cunha Enfermagem UERN 128 hrs Membro

Técnico-administrativo da UERN

Não existem Técnicos na sua atividade

Outros membros externos a UERN

Nome Instituição Carga Função

Josenilda Dutra Maia PMC 128 hrs Membro

Coordenador:
Nome: Dulcian Medeiros de Azevedo
Nº de Matrícula: 054178
CPF: 03294284462
Email: professordulcian@gmail.com
Categoria: Professor Adjunto
Fone/Contato: 84 99912-3067 / 84 99174-5082

2.2 Cronograma de Atividades
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Atividade: Coordenação, Planejamento e Execução da atividade (Encontros do Grupo
Terapêuticos)

Início: Jun/2021 Duração: 8 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 32 Horas/Mês
Responsável: Dulcian Medeiros de Azevedo (C.H. 32 horas/Mês)

Atividade: Planejamento e Execução da atividade

Início: Jun/2021 Duração: 8 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Josenilda Dutra Maia (C.H. 16 horas/Mês)

Atividade: Planejamento e Execução da atividade

Início: Jun/2021 Duração: 8 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Paula Renata da Cunha (C.H. 16 horas/Mês)

Responsável Atividade
2021

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Dulcian Medeiros de Azevedo Coordenação, Planejamento e Execução da ati... - - - - - X X X X X X X

Josenilda Dutra Maia Planejamento e Execução da atividade - - - - - X X X X X X X

Paula Renata da Cunha Planejamento e Execução da atividade - - - - - X X X X X X X

Responsável Atividade
2022

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Dulcian Medeiros de Azevedo Coordenação, Planejamento e Execução da ati... X - - - - - - - - - - -

Josenilda Dutra Maia Planejamento e Execução da atividade X - - - - - - - - - - -

Paula Renata da Cunha Planejamento e Execução da atividade X - - - - - - - - - - -

, 28/02/2021
Local Dulcian Medeiros de Azevedo

Coordenador(a)/Tutor(a)
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