
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 
ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO 

ERG (   )      ERM (   )      ERP ( X  ) 
 

CRONOGRAMA DA DISCIPLINA - 2018 
 

CURSO 
BACHARELADO EM ENFERMAGEM ( X )   
BACHARELADO E LICENCIATURA EM ENFERMAGEM (   ) 

 
Informações gerais da disciplina 

Código e Nome: ERP0227 - CUIDADOS EM SAÚDE MENTAL 

Oferecimento:  
( ) 1º semestre ( x) 2º semestre ( ) Anual 

Início: 02/08/2018 Término: 06/11/2018 

 

Duração: 

Total de créditos: 3 Carga horária total: 45 

Carga horária teórica: 45 Carga horária prática total: 45 

Carga horária em laboratório: Carga horária cenário clínico: 

Coordenador (es) da disciplina: Profa. Dra. Margarita Antonia Villar Luis 

Coordenador da área de conhecimento: Profa. Dra. Ana Carolina G. Zanetti 

Ministrante: Profa. Dra. Margarita Antonia Villar Luis 

 
1. Ementa, Objetivos, Estratégias de ensino-aprendizagem, Critérios de avaliação, Critérios de 
recuperação e Bibliografia encontram-se no site https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/. 
 
2. Atividades de ensino desenvolvidas: conteúdo programático, avaliação, local e docente. 

Data Horário Conteúdo Programático/avaliação Local 
 

Docente 
ministrante 

7/8 14-17:45 A saúde mental no contexto da saúde geral Sala de aula Margarita A V Luis 

14/8 14-17:45 A saúde mental no decorrer do ciclo vital: 
Infância e adolescência 

Sala de aula Margarita A V Luis 

21/8 14-17:45 A saúde mental no decorrer do ciclo vital: 
vida adulta (homem e mulher) 

Sala de aula Margarita A V Luis 

28/8 14-17:45 A saúde mental no decorrer do ciclo vital: 
velhice 

Sala de aula Margarita A V Luis 

0 4/9 14-17:45 A experiência de vivenciar uma doença Sala de aula Margarita A V Luis 

11/9 14-17:45 Tarefas: .Riscos pré e pós nascimento ao SNC 
                .Riscos na infância (sequelas de 
doenças infecciosas, de substâncias tóxicas, 
sexualidade precoce)  
              .Riscos na adolescência (inclusão    
social, dependências, sexualidade) 
               .Riscos na vida adulta (assunção de 
responsabilidades, escolha e convívio com 
parceiros, maternidade e paternidade, 
trabalho) 
               . Riscos na velhice (limitações da 
idade, ação de doenças degenerativas no 
SNC, solidão, assédio) 
Os alunos escolherão os temas em grupos de 
5. Cada um deverá discorrer sobre os riscos 
escolhidos e identificar possíveis fatores de 
proteção e apoio para cada um deles e em 
quais ações o enfermeiro pode atuar e com 

Sala de aula 
e sala de 
leitura 

Margarita A V Luis 

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/


que estratégia. Essa tarefa será apresentada 
no último dia de aula e deve conter material 
ministrado nas aulas do bloco seguinte. 
(Referências serão atualizadas) 

18/9 14-17:45 Estratégias de intervenção em saúde mental 
- comunicação terapêutica 

Sala de aula Margarita A V Luis 

25/9 14-17:45  Estratégias de intervenção em saúde mental 
-intervenção breve em saúde 

Sala de aula Margarita A V Luis 

 02 /10 14-17:45 O estresse e o manejo das situações de crise   Margarita A V Luis 

16/10 14-17:45 Método de solução de problemas como 
estratégia de empoderamento de grupos 
vulneráveis. 

 Margarita A V Luis 

23/10 14-17:45 Saúde mental e desastres: abordagem 
preliminar da equipe de saúde e voluntários. 

 Margarita A V Luis 

30/10 14-17:45 Apresentação das tarefas pelos grupos.  
(Cada apresentação terá 15 minutos) 

 Margarita A V Luis 

06/11 14-17:45 Apresentação das tarefas pelos grupos. 
(Cada apresentação terá 15 minutos) 

 Margarita A V Luis 

 
3. Cenários da prática (Laboratorial / Campo clínico/ Estágio curricular obrigatório) 

Data Horário Grupo e 
ou Turma 

Local Docente ministrante 

     

     

     

     

Data da aprovação do cronograma pelo Departamento: 16/07/2018 


