
 
 

 

PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO  

ESCOLA BAHIANA DE MEDICINA E SAÚDE PÚBLICA 

CENTRO DE ATENÇÃO ÀS JUVENTUDES 

 

EDITAL DE SELEÇÃO DE ESTUDANTES  

PROGRAMA DE EXTENSÃO  

COMPANHIA ITINERANTE DE SAÚDE MENTAL (CISMA) – 

(Edição 2017.2) 

 
 

A coordenação do Centro de Atenção às Juventudes (CAJU) comunica que 

estão abertas as inscrições para seleção de estudantes para participação no 

Programa de Extensão Companhia Itinerante de Saúde Mental (CISMA), 

edição 2017.2. 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

O programa Companhia Itinerante de Saúde Mental (CISMA) – Laboratório 

de Sensibilidade e Promoção de Saúde Mental é uma das atividades 

desenvolvidas pelo Centro de Atenção às Juventudes (CAJU), que é um centro 

de serviços vinculado à Pró-Reitoria de Extensão da Escola Bahiana de 

Medicina e Saúde Pública (EBMSP) que visa constituir uma comunidade em 

rede para promoção da saúde mental das juventudes da cidade do Salvador. 

 

O CISMA é um laboratório de elaboração e experimentação de dispositivos 

clínicos, com os seguintes objetivos: 1) desenvolver práticas inovadoras de 

cuidado, no campo da promoção da saúde mental, inspiradas em determinados 

aspectos e elementos das artes; 2) investigar as desconstruções e críticas 

teóricas operadas nos campos das ciências humanas e da saúde e suas 

repercussões nas práticas de cuidado; 3) tomar em consideração as 

provocações de coletivos e movimentos sociais no que concernem aos 

princípios éticos constituintes das relações de saber-poder nas ciências 

humanas e da saúde. 

 

As práticas desenvolvidas no CISMA pretendem compor o escopo das 

chamadas “tecnologias leves do cuidado” no âmbito da saúde mental, 

considerando a necessidade de prosseguimento dos avanços políticos 

conquistados com o processo de Reforma Psiquiátrica em andamento, e com 

os mais diversos movimentos ligados à chamada Luta Antimanicomial.  

 

 

 



 
2. DOS OBJETIVOS DO PROGRAMA CISMA 

Na edição 2017.2, o CISMA abordará o tema: “A autoficção na promoção da 

saúde mental de jovens”, com os seguintes objetivos teórico-práticos: 

 

- Escrever autoficções narrativas; 

- Registrar/Analisar os efeitos das autoficções narrativas nos participantes, a 

partir de noções e conceitos extraídos dos estudos teóricos empreendidos; 

- Realizar estudos teóricos acerca da relação entre saúde mental, subjetividade 

e literatura; 

- Investigar o “estado da arte” nos estudos científicos que tematizam a 

utilização da produção de narrativas na promoção de saúde mental de jovens; 

- Publicar as autoficções narrativas em revista de circulação nacional; 

- Elaborar artigo coautoral acerca da experiência. 

 

3. PÚBLICO-ALVO 

Estudantes dos diversos cursos da EBMSP que estejam Cursando o terceiro 

ao sexto semestre. 

 

4. VAGAS 

Dez vagas. 

 

5. DA CARGA HORÁRIA 

Os encontros acontecerão às terças, de 14h30 a 17h., na Unidade Acadêmica 

Brotas. 

Datas dos encontros: 22/08, 29/08; 12/09, 19/09, 26/09; 03/10, 10/10, 17/10, 

31/10. 

Carga Horária: 30 horas (encontros + atividades de escrita). 

 

6. DO CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

Vide Anexo 1. 

 

7. PERÍODO 

Semestral. 

 

8. DA CERTIFICAÇÃO 

No fim do programa, o/a estudante terá direito ao certificado de participação, 

desde que apresente a frequência de 100%.  

 

9. DAS INCRIÇÕES 

1. Período de inscrição de 24 de julho a 7 de agosto. 

2. Não será cobrado taxa de inscrição. 

3. Os/as discentes deverão preencher a ficha de inscrição, apresentar o 

comprovante de matrícula, histórico escolar e texto narrativo, no ato da 



 
inscrição, a realizar-se na secretaria da pós-graduação, pesquisa, 

inovação e extensão de Brotas ou Cabula. 

 

10. PROCESSO SELETIVO 

 – Texto narrativo: o discente deverá escrever um texto sob o título: “A cor 

dessa cidade sou eu?”. O texto deve ser redigido em próprio punho, datado, 

assinado e entregue no ato da inscrição.  

– Entrevista em grupo: 8 de agosto, 14h30, na Unidade Acadêmica Brotas (sala 

a confirmar). 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

Para maiores informações, o estudante deverá entrar em contato com a 

secretaria de pós-graduação, pesquisa, inovação e extensão Cabula – Fone: 

(71) 3257-8206 ou através do e-mail: posgrad3@bahiana.edu.br. 

 

 

Salvador, 17 de julho de 2017. 

 

 

Fábio Giorgio Azevedo 
Coordenador - Centro de Atenção às Juventudes (CAJU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ANEXO 1 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

Sobre o Dispositivo: Fundamentos, lugares de fala, funcionamentos: 

- Esquizoanálise como antídoto ao psicologismo; 

- Perspectiva ético-política: descolonização, “ciência bruta” e Antropofagia; 

- Perspectiva metodológica: transversalidades, erráticas, cartografias; 

 

Saúde mental, literatura e psicologia: 

- A intimidade, a literatura e a fabricação do “sujeito moderno”; 

- A tematização sobre “Sujeito” e “Autor” nos estudos literários e sua 

repercussão em psicologia; 

- Concepções de “subjetividade” extraídas dos estudos contemporâneos em 

literatura. 

 

Escrita, Juventudes e Saúde Mental: 

- “Estado da arte” do campo; 

- Métodos de pesquisa-intervenção em psicologia: pesquisas hermenêuticas - 

etnografia, cartografia, escritas de si. 

 

Leituras e experimentações narrativas: 

 

- Escrita e contágio: dupla-captura e afecto; 

- Relato de experiência, escrita de si e autoficção; 

- Bilhetes, manchetes, dobraduras, bricolagens, cartas, diários, blogs, agendas; 

- Livro-objeto: registro cartográfico; 

- Escrita, corpo e performance. 

 


