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Introdução: A disciplina Cenários de Aprendizagem- Rede SUS II apresenta aos alunos do 

quinto período de Psicologia das Faculdades Pequeno Príncipe o Modelo de Atenção 

Psicossocial a partir da legislação vigente e dos diferentes dispositivos que compõem a Rede 

de Atenção Psicossocial (RAPS), segundo a Portaria 3088/11 (BRASIL, 2011) e seus 

recursos comunitários, além de  problematizar a inserção do psicólogo neste cenário de 

prática. É por meio de vivências teóricas e práticas, que os alunos adquirem o conhecimento. 

As aulas práticas ocorrem no formato de visitas técnicas aos dispositivos da RAPS, recursos 

comunitários e a comissão temática de saúde mental do Conselho Municipal de Saúde. 

Entretanto, em 2019 iniciou na China uma epidemia de SARS-COV-2, que se alastrou pelo 

mundo gerando uma pandemia e consequentemente uma emergência de saúde pública, no 

relatório da OMS, de 27 de abril de 2020, o Brasil já alcançava 17.667 mortes documentadas 

em 7 dias (WHO, 2021). Em função desta situação, houve a necessidade de adaptar as 

disciplinas práticas, de acordo com a Portaria nº 544, de 6 de Junho de 2020/MEC, que dispõe 

sobre a substituição das disciplinas presenciais por aulas em meios digitais, enquanto durar a 

situação de pandemia do COVID-19. Objetivo: Apresentar os ajustes realizados na disciplina 

Cenários de Aprendizagem- Rede SUS II em função da pandemia de COVID-19, que 

demandou aulas virtuais, no modo síncrono e assíncrono, utilizando a plataforma Google 

Meet e o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Metodologia: As aulas teóricas foram 

todas síncronas, quanto as aulas práticas estas se dividiram em assíncronas: neste formato os 

alunos realizam visitas técnicas remotas nos dispositivos da RAPS de Curitiba e projetos 

voltados ao cuidado em saúde mental: Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) Territorial e 

Infantil, Hospital Psiquiátrico, Unidade Básica de Saúde, Projeto Propulsão, Comunidade 

Terapêutica e Feira de Economia Solidária. Sendo estes vídeos, elaborados por um 

representante do projeto ou dispositivo, contendo informações, como as ofertas terapêuticas 

disponíveis, a estrutura do local e as contribuições dos psicólogos e demais funcionários. As 

atividades síncronas foram compostas pelo debate e pela vivência da Roda de Terapia 

Comunitária Integrativa (TCI), que, segundo Carício (2010), se trata de reuniões, visando o 

estabelecimento de vínculos entre os participantes, para o reconhecimento das histórias de 

vida, a recuperação das identidades, a construção da auto-estima, a compreensão dos 

problemas e o compartilhamento de formas de enfrentamento, esta vivência foi coordenada 

por uma profissional do Centro de Formação em Terapia Comunitária Integrativa (SHANTI). 

O debate contou com cinco representantes, gestores e ou profissionais da saúde mental, 

atuantes em diferentes dispositivos. Sua organização ocorreu em eixos temáticos, sendo eles: 

saúde mental da criança e do adolescente; atenção ao sofrimento psíquico e aos transtornos 

mentais na RAPS; estratégias de reinserção social; crise em saúde mental; atenção básica e a 

especialidade, quem deve cuidar da saúde mental; uso, abuso e dependência entre o 

proibicionismo e a redução de danos; estigma e discriminação em saúde mental; controle 



social e saúde mental. Resultados: As reformulações da disciplina aconteceram nas turmas 

2020/1, 2020/2 e 2021/1. Os vídeos proporcionaram aos alunos, o conhecimento sobre o 

funcionamento dos dispositivos; a problematização e o debate viabilizaram a construção da 

opinião crítica sobre as Políticas Públicas de Saúde Mental; a roda de TCI promoveu a 

vivência das práticas integrativas e complementares e a constatação da sua importância no 

contexto de saúde mental. No decorrer das atividades, houve grande envolvimento e 

participação dos discentes, o que sinaliza uma estratégia eficaz de adequação. Conclusões: 

Tendo em vista as adversidades impostas pela pandemia do COVID-19, se compreende a 

necessidade de adaptação criativa, a partir de novos arranjos e de ferramentas adequadas, 

numa relação dialógica entre docentes e discentes, acolhendo suas demandas e percepções e 

desta forma sendo possível alcançar os objetivos do Plano de Ensino de forma satisfatória. 
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