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1. Introdução

1.1 Identificação da Ação

     Título: Cinema e Loucura: das políticas de saúde à intervenção clínica

     Coordenador: Dulcian Medeiros de Azevedo / Docente

     Tipo da Ação: Projeto

     Edital: Edital 12/2019 - Institucionalização 2020.1 / 2020.2 com atribuição de CH

     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: 13/04/2020

     Término Previsto: 16/11/2020

     Recurso Financeiro: Não Tem Recurso Financeiro Envolvido

1.2 Detalhes da Ação

     Carga Horária Total da Ação: 160 horas

     Justificativa da Carga Horária: Serão 04 horas semanais de atividades, incluindo a preparação do filme
(estudo e direcionamento da atividades) numa semana, mais a exibição do
filme na semana seguinte. Será um filme exibido a cada duas semanas),
totalizando 160 horas para os dois semestres (2020. 1 e 2020.2)

     Periodicidade: Anual

     A Ação é Curricular? : Não

     Abrangência: Local

     Tem Limite de Vagas?: Não

     Local de Realização: Sala de Aula do Campus Caicó

     Período de Realização: Abril a Novembro de 2020

     Tem inscrição?: Não

1.3 Público-Alvo

     Tipo/Descrição do Público-Alvo: Alunos, Professores e Técnicos do Campus Caicó/UERN, além do público
externo: profissionais e usuários dos serviços de saúde do município de
Caicó (CAPS III, CAPS ad, Residência Terapêutica, Hospital Regional e
atenção básica, etc), que lidam com demandas de saúde mental em seu
cotidiano.

     Número Estimado de
     Público: 155

     Discriminar Público-Alvo:
 A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 5 60 0 10 0 75

Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 20 20

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 20 0 20

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 20 20

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 20 0 20

Total 5 60 0 50 40 155

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 » Saúde Coletiva

     Lote:

     Área Temática Principal: Comunicação

     Área Temática Secundária: Educação

     Linha de Extensão: Artes visuais (gráficas, fotografia, cinema, vídeo)

1.6 Descrição da Ação

     Resumo da Proposta: O projeto “Cinema e Loucura: da discussão política à intervenção clínica”,
em seu segundo ano de implementação, objetiva difundir o debate da
temática da saúde mental, por meio da “sétima arte”, tanto para os atores
do cenário acadêmico (professores, técnicos e alunos) quanto para a
comunidade externa (usuários e profissionais de saúde, além de toda
comunidade externa interessada) à UERN. Seu intuito é abrigar a
discussão da loucura, enquanto fenômeno histórico, cultural e permanente,
que assenta no campo da saúde mental. Para além de demonstrar
aspectos históricos ou clínicos, os filmes exibidos pretenderão conectar os
expectadores à problemática mais que atual, em suas várias dimensões
(pedagógica/clínica, social, cultural, diversidade, ética e valores humanos,
etc). A atividade extensionista será dividida em dois momentos: na primeira
semana quatro alunos ligados diretamente à execução das atividades (que
ainda serão selecionados) assistirão ao filme designado, elaborarão um
roteiro de discussão e planejarão as atividades de divulgação interna e
externa do filme (mídia digital e cartazes), conjuntamente com o professor
coordenador do projeto. Na semana subsequente, o filme será exibido em
uma das salas de aula do Campus Caicó. Serão exibidos cinco filmes por
semestre letivo. A contribuição central da proposta se reveste na discussão
permanente da loucura/saúde mental, considerando que todos os
conteúdos inerentes a à área de formação do Campus Caicó. O desafio
neste segundo ano de atuação, é capitanear um maior público, sobretudo
externo à UERN.

     Palavras-Chave: Saúde Mental, Filmes Cinematográficos, Educação em Saúde, Educação
Continuada.

     Informações Relevantes para Avaliação
da Proposta:

Esta atividade extensionista possui relevância na perspectiva de integrar a
loucura, enquanto fenômeno contemporâneo, à formação acadêmica, tanto
no aspecto clínico quanto político e social de sua abrangência. Do ponto de
vista local e processual, o projeto se insere na única Região de Saúde
(URSAP) do Estado que contou com o desmonte de um hospital
psiquiátrico. Portanto, o projeto pretende valorizar e “avivar” o processo de
Reforma Psiquiátrica por qual passa a região do Seridó, desde metade dos
anos 2000, em meio aos serviços substitutivos da região.

     1.6.1 Justificativa
     Cumpre justificar que a temática da loucura/saúde mental 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 disciplinas específicas voltadas a esta área. Dispõe



apenas de um componente curricular optativo, que quando ofertado levanta a necessidade de mais ações de ensino,
pesquisa e extensão no curso, segundo os alunos. Nesse sentido, este projeto espera diminuir esta aresta formativa para os
alunos, professores e técnicos. O curso de Odontologia e Filosofia também não possuem componente curricular específico
que atenda à temática.

Do ponto de vista da inserção locoregional desta 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
inerentes ao movimento, demandando ações e atividades permanentes de divulgação, educação permanente, infraestrutura
e recursos insuficientes, perfil de gestão/coordenação dos “novos” serviços (saúde mental) questionáveis.

A exibição dos filmes pretende desencadear nestes atores (profissionais e usuários) não somente entretenimento e
descontração, mas também um espaço de educação permanente, tensionando o cotidiano e problemáticas vivenciadas nos
serviços de saúde, fortalecendo a articulação ensino-serviço-comunidade. Neste segundo ano de oferta, pretende-se
aperfeiçoar o projeto e aumentar o alcance dos participantes.

     1.6.2 Objetivos
     - Diminuir o impacto da ausência de conteúdos de loucura/saúde mental no currículo do curso de enfermagem e demais
cursos;

- Difundir a temática da loucura/saúde mental na formação dos alunos de Enfermagem, Odontologia e Filosofia do Campus
Caicó, integrando-os numa atividade comum à formação de nível superior;

- Fortalecer a articulação ensino-serviço-comunidade, através de atividade pedagógica conjunta entre alunos, usuários e
profissionais de saúde.

     1.6.3 Metodologia e Avaliação
     Participarão da execução do projeto de extensão 03 alunos, a serem selecionados no momento da oferta (2020.1), além
do professor coordenador. Nesse caso, pretende-se deixar no máximo 01 aluno remanescente da oferta extensionista
anterior (2019.1 e 2019.2), como forma de continuidade e formação. Os novos alunos deverão ter cursado a disciplina
optativa “Políticas Públicas em Saúde Mental”, ofertada em 2019.2.

A cada semana (4hs/aula), os alunos e o professor se reunirão para assistir ao filme e construir o roteiro de discussão a ser
implementado, após a exibição do filme. Na semana seguinte, os alunos divulgarão (meio digital e físico) a exibição do filme
no Campus e nos serviços de saúde do município de Caicó. Serão exibidos 05 filmes por semestre letivo, totalizado 10
filmes no período de execução do projeto (2020.1 e 2020.2). 

Ao todo, a equipe de execução do projeto totalizará 160 hs/aula de atividades por componente. Os filmes serão exibidos em
uma das salas de aula do Campus Caicó, previamente agendada, sempre nos fins de tarde (a partir das 16hs), num dia da
semana a ser escolhido quando do início do semestre. 

Os filmes usados serão aqueles de domínio livre na internet ou do acervo particular do professor coordenador, e o material
de expediente (papel e impressão) proverá da secretaria do curso. Portanto, não haverá gastos ou financiamento por parte
dos envolvidos. Pretende-se exibir os seguintes filmes/documentários: 1. O Solista, 2. Mr. Jones, 3. Nise – O coração da
loucura, 4. Meu Nome não é Johnny (2008), 5. Melhor é Impossível, 6. Geração Prozac e 7. A loucura entre nós. Os três
filmes restantes pretende-se escolher documentários demandados pelo público alvo, ou sugeridos conforme a época da
exibição. 

Haverá a lotação máxima de 40 pessoas/expectadores por exibição, conforme a capacidade física da sala de aula. Para
tanto, os interessados da comunidade interna (alunos, professores e técnicos) procurarão a sala de exibição, previamente
divulgada pela equipe extensionista. Não será preciso fazer reserva, dada a experiência do projeto nos semestres letivos
2019.1 e 2019.2.

É desejo do coordenador do projeto o desenvolvimento de uma pesquisa de iniciação científica, ao fim do semestre de
oferta (2020.2), para avaliar o impacto da atividade extensionista entre o grupo interno e externo ao Campus, este conforme
o desejo dos alunos extensionistas que passarem pelo projeto.

     1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão
     No que se refere ao ensino, já foi mencionado que o grupo de alunos executores (total de 03) advirá da oferta da
Disciplina Optativa “Políticas Públicas em Saúde Mental”, ofertada em 2019.2, curso de Enfermagem.

Além disso, alunos do curso que estejam vivenciando outras disciplinas com assunto transversal na área de saúde mental,
poderão também participar da exibição dos filmes, aprimorando ou construindo conhecimentos novos em torno da clínica.



Como mencionado no item “metodologia e avaliação”, pretende-se desenvolver uma atividade de iniciação científica no fim
do semestre letivo 2020.2, para avaliar as atividades extensionistas, entre os envolvidos.

     1.6.5 Avaliação
 Pelo Público
  Roda de conversa, ao fim de cada exibição para avaliar a opinião dos participantes.
 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

     Gera Propriedade Intelectual: Não

1.8 Arquivos Anexos

Nome Tipo

memorando_de_encamin.pdf Memorando de encaminhamento

ata_de_reuniao_31.10.pdf Ata da reunião

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Atividade

Docentes da UERN

https://sigproj.uern.br/projetos/download.php?file=8877
https://sigproj.uern.br/projetos/download.php?file=8878


Nome Regime de Contrato Instituição Carga Função

Dulcian Medeiros de Azevedo Dedicação exclusiva UERN
320 hrs
(10 hrs

semanais)
Coordenador

Discentes da UERN
Nome Curso Instituição Carga Funções

Letícia Euxélia Fernandes Enfermagem UERN 160 hrs Membro

Paula Renata da Cunha Enfermagem UERN 160 hrs Membro

Thayane Ingrid David de Lima Enfermagem UERN 160 hrs Membro

Técnico-administrativo da UERN
   Não existem Técnicos na sua atividade
Outros membros externos a UERN
   Não existem Membros externos na sua atividade

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

2.1 Cronograma de Atividades
Atividade: Planejamento e Execução da atividade (exibição e discussão do

filme).
Início: Abr/2020 Duração: 8 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas/Mês
Responsável: Letícia Euxélia Fernandes (C.H. 20 horas/Mês)
 

Atividade: Planejamento e Execução da atividade (exibição e discussão do
filme).

Início: Abr/2020 Duração: 8 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas/Mês
Responsável: Paula Renata da Cunha (C.H. 20 horas/Mês)
 

Atividade: Planejamento e Execução da atividade (exibição e discussão do
filme).

Início: Abr/2020 Duração: 8 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas/Mês
Responsável: Thayane Ingrid David de Lima (C.H. 20 horas/Mês)
 

Atividade: Planejamento e Execução da atividade (exibição e discussão do
filme). Coordenação Geral da atividade.

Início: Abr/2020 Duração: 8 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 40 Horas/Mês
Responsável: Dulcian Medeiros de Azevedo (C.H. 40 horas/Mês)

 

Responsável Atividade
2020

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

Letícia Euxélia
Fernandes

Planejamento e Execução da
atividade (exibi... - - - X X X X X X X X -

Paula Renata da
Cunha

Planejamento e Execução da
atividade (exibi... - - - X X X X X X X X -

Thayane Ingrid David
de Lima

Planejamento e Execução da
atividade (exibi... - - - X X X X X X X X -



Responsável Atividade
2020

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

Dulcian Medeiros de
Azevedo

Planejamento e Execução da
atividade (exibi... - - - X X X X X X X X -


