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1 INTRODUÇÃO 

 
As últimas décadas têm sido de importantes transformações para a assistência 

em saúde mental no que se refere à mudança de paradigmas acerca dos 

indivíduos em sofrimento psíquico e a reorientação do modelo de assistência, 

somadas a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais que 

impulsionaram mudanças nos cursos de graduação. 

 

Após as reflexões realizadas a partir do estudo Ensino da saúde mental nos 

cursos de graduação em enfermagem no estado do Acre, foi possível 

evidenciar potencialidades e fragilidades teóricas acerca do processo ensino-

aprendizagem.  

As potencialidades encontradas residem na sensibilidade e interesse dos 

docentes em implementar estratégias de aprendizagem que valorizem a 

construção do conhecimento de forma ativa pelo estudante e os Projetos 

Políticos Pedagógicos dos cursos estão fundamentados nas DCN com a 

perspectiva do aprender a aprender. 

 
No que se refere às fragilidades, observou-se a predominância de aulas 

expositivas tradicionais que coloca o professor como detentor do conhecimento 

que deve ser transmitido ao estudante. E ainda, a avaliação se encerra na 

classificação do estudante sem a realização de acompanhamento da 

aprendizagem durante o decorrer do processo ensino-aprendizagem. A partir 

desses achados, evidencia-se a relevância de oferecer apoio aos docentes por 

meio da implantação de um núcleo capaz de dar subsídios para a construção 

de conhecimento acerca do processo ensino-aprendizagem. 

 



Nesse contexto, apresentamos a seguir os objetivos pretendidos para o Núcleo 

de Apoio Pedagógico aos Docentes. 

  



2 OBJETIVOS 
 
2.1 Objetivo geral: 

 
Fomentar a discussão acerca do processo ensino-aprendizagem. 

 

2.2 Objetivos específicos: 

 

2.2.1 Compartilhar bibliografia pertinente ao ensino de saúde mental, com 

ênfase em metodologias ativas de aprendizagem e avaliação de aprendizagem; 

 

2.2.2 Realizar seminários e cursos de atualização; 

 

2.2.3 Propiciar a troca de experiências entre instituições – IES e cenários dos 

serviços; 

 

2.2.4 Promover um espaço permanente de discussões acerca do processo. 


