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O que é o Programa 
Acolhe da  FEUSP?

É um dos programas de Ação da Comissão de Equidade 
da FEUSP

Visa à corresponsabilização institucional na promoção 
de formas permanentes de cuidado mútuo

Originou-se, em novembro de 2019, de um Grupo de 
Trabalho montado em Julho do mesmo ano



Quem somos?

Ana Karina A. Checchia

Biancha Angelucci

Claudia Riolfi

Maurilane Biccas

Rosângela G. Prieto

Solange C. Francisco



Antecedentes 

Vertente 1: Arquivo da Rosângela 
Gavioli Prieto

Trabalho de acompanhamento de 
aproximadamente 40 estudantes

Construção de um sistema de 
documentação (registro da 
problemática inicial, 
encaminhamentos e resultados)

Exemplos de problemáticas que têm 
surgido: 

Aluno procurando ajuda por não 
conseguir estudar

Docente solicitando apoio para aluno 
que teve surto psicótico  

Funcionário da CG preocupando-se 
com trancamentos etc.



Antecedentes

Vertente 2: procura aos docentes

Exemplo: Março de 2019, aluna de 
licenciatura não está conseguindo 
assistir aulas, nem fazer o estágio

Procura sua professora  portando 
um atestado de psiquiatra no qual 
se lê: "depressão, queda de 
pragmatismo, agressividade latente, 
sono alterado" 

Como proceder? 

É feita articulação entre todos os 
professores do semestre, alinhando 
os procedimentos

Houve sucesso na disciplina em 
questão



O Grupo de Trabalho

•Investigou experiências semelhantes

•Construiu um acervo de documentação partilhada

•Estudou diferentes modos de abordar a questão

•Redigiu o documento norteador do programa 

•Verificou a possibilidade de ampliar redes

•Compôs a atual comissão



Exemplo de 
influência

O que é 
cuidado 
colaborativo?

É o fruto do trabalho de profissionais 
que trabalham em colaboração, 
respeitando-se os limites e as 
especificidades do trabalho de cada 
um. 

Refere-se à iniciativas ou atividades 
que visam a fortalecer vínculos entre 
diferentes profissionais trabalhando 
juntos em uma parceria cujas 
características são:

objetivos comuns 

força e diferenças individuais 
reconhecidas e respeitadas

tomada de decisão efetiva e equitativa 

foco no paciente 

comunicação clara e regular

Collaboration is an interprofessional process 
of communication and decision-making that 
enables the individual knowledge and skills 
of health professionals to synergistically 
influence the provided care. It is a relation 
of interdependence built on respect and 
understanding of the unique and 
complementary perspectives each 
profession makes to achieved desired 
outcomes.

Collaborative care refers to initiatives or 
activities that aim to strengthen links 
between different providers working 
together in a partnership characterized by 
common goals, a recognition of and respect 
for individual strengths and differences, 
equitable and effective decision-making, a 
focus on the patient and clear and regular 
communication. 

ILIADI, P. 2010, Accountability and 
Collaborative Care: How interprofessional 
education promotes them. Health Science 
Journal. Vol. 4. Issue 3. p. 130. Available at: 
https://pdfs.semanticscholar.org/1f6e/4b57
b93a9629318fa89b1233ab3ce32514d2.pdf

https://pdfs.semanticscholar.org/1f6e/4b57b93a9629318fa89b1233ab3ce32514d2.pdf


Princípios

FOCO NA DIMENSÃO EDUCACIONAL, NA 
CRIAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DAS 
TRANSFORMAÇÕES ACADÊMICAS 

OFERTADAS NA FEUSP

CORRESPONSABILIDADE NA CRIAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE UM CLIMA DE 

CONVIVIALIDADE E DE APOIO MÚTUO 
NA/PARA À EDUCAÇÃO

RECONHECIMENTO DE QUE A 
VULNERABILIDADE É CONDIÇÃO HUMANA 

UNIVERSAL. A PARTILHA DAS 
EXPERIÊNCIAS DE SOFRIMENTO HUMANO 
PERMITEM, ENTRE OUTROS, A EMPATIA E 

A PRODUÇÃO DE SISTEMAS DE 
COOPERAÇÃO

PROMOÇÃO DA SAÚDE POR MEIO DA: A) 
IMPLICAÇÃO DA INSTITUIÇÃO NA 

IDENTIFICAÇÃO DE SEUS MÚLTIPLOS 
DETERMINANTES; B)  TRANSFORMAÇÃO 

DE PRÁTICAS INSTITUCIONAIS 
GERADORAS OU POTENCIALIZADORAS 

DOS PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL; E C) 
PROMOÇÃO DE FORMAS PERMANENTES 

DE CUIDADO MÚTUO

2017: Daniel Comier chora



Objetivos

•Identificar barreiras existentes no contexto acadêmico 
que podem, inclusive, gerar ou potencializar sofrimento 
psíquico

•Propor estratégias pedagógicas para sua superação

•Promover a importância de distintas formas de 
autocuidado, do cuidado e da solidariedade na 
comunidade da FEUSP

•Acionar, quando necessário, redes de proteção social 



Ações já 
executadas em 
2019-2020

Definição do 
público alvo

Início da 
divulgação (site, 
folheto, e-mail)

Discussão a 
respeito de 

possíveis 
condutas padrão 
(fluxo, registro, 

sigilo etc.)

Criação de um 
drive para 

arquivo conjunto 
de casos 



Contato

Vamos discutir situações, tirar 
dúvidas e pensar 
conjuntamente planos de ação 
que incidam sobre a 
permanência estudantil?

Instância Coordenadora do

Programa ACOLHE 

Faculdade de Educação

Universidade de São Paulo

programaacolhefe@usp.br

mailto:programaacolhefe@usp.br

