I Encontro Nacional de Ensino-Aprendizagem em Espiritualidade e Saúde
II Encontro Nacional de Ligas Acadêmicas de Saúde e Espiritualidade

Belo Horizonte, 28 a 30/04, FAMINAS-BH

SABADO, 28/04/2018
(ATIVIDADE)

(RESPONSÁVEL)

(EMENTA)

PRE-ENCONTRO: ASSEMBLEIA AALEGREES: Formação de Estatuto
(Associacao Academica de Ligas e Grupos de Estudo em Espiritualidade e Saude)

8h-12h
12h-13
ALMOÇO
:30h
13:30-1
PALAVRAS DE BOAS VINDAS: ABERTURA E METODOLOGIA DO ENCONTRO
4:00
14:00-1 MESA DISPARADORA: Espiritualidade em saúde: construindo competências para a formação
5:15
médica
Construcao de
14:00-1 competências:
Glaucia Moreira (ABEM)
4:20 desafios e potencias na
educacao medica
Curriculo baseado em
14:20-1 competencias na
Daniel Knupp Augusto (SBMFC)
4:40 residencia medica:
experiencia da SBMFC
Competências em S/E
14:40-1
na Saúde Mental:
5:00
construcao global
Discussao e
15:00-1
intervencoes em
5:20
plenaria
15:20-1
Intervalo
5:45
CONSTRUINDO
JUNTOS: Rodas de
15:45-1
Conversa: A que
7:00
chamamos
espiritualidade?

Fabricio de Oliveira
(ABP/NUPES-UFJF)

Os grupos (divididos aleatoriamente
por cores) e seus coordenadores se
reunem em diferentes salas para
discussao da mesma tematica. Apos
as discussoes nas salas, cada grupo
apresenta a sintese em plenaria.

17:00-1 Síntese: Apresentacao Mediadores: Maria do Patrocinio
7:40h da sintese dos grupos Tenorio Nunes (ABEM), Giancarlo

Conceitos sobre competencias,
avaliacao e planejamento
educacinal
Metodologia para construcao de
um curriculo baseado em
competencias para a residencia
medica (etapa, processo,
avancos e dificulades)
Evidencias sobre ensino de S/E,
diretrizes de experiencias globais
e em saude mental

O grupo discute, em falas
concisas e multiplas, o conceito e
a experiencia de espiritualidade,
dentre outros conceitos
relacionados. O grupo deve
apresentar uma sinterese na
plenaria.
Apresentacao dos conceitos
discutidos, destacando pontos

em plenaria (Salao
Nobre)

Lucchetti (NUPES/UFJF), Daniel
Knupp Augusto (SBMFC)

de concenso e diversidade dos
grupos

17:40-1
Coffe-Break
7:50h
De acordo com sua area de interesse
Troca de Experiencias ou atuacao, os participantes
17:50-1
de
escolhem uma das 5 diferentes
9:30
Ensino-Aprendizagem tematicas de experiencias de
ensino-aprendizagem em S/E
Eixos tematicos dos grupos de trocas
de experiencias:
Mediadores: Liz Ponnet (USF) e
1
Alberto Gorayeb Carvalho
(IMIP-PE) - A confirmar
Mediadores: Janaine Camargo
Abordagem da espiritualidade na
(FSF/GT SBMFC), Lilian Jocken
2
residencia medica
(GT SBMFC) e Fabricio Oliveira
(UFJF)
Mediadores: Mario Peres (USPEstruturacao da pos-graduacao
3
A confirmar) e Eno Dias Castro
strictu sensu em S/E
(GHC-RS)
A espiritualidade na educacao
Mediadores: Eymard
4
popular em saude e trabalho
Vasconcelos (UFJF) e Vanessa
comunitario
Ratuchenei (PSF-PR)
Mediadores: Rafaela Zandavali
Como estruturar uma Liga Academica
5
(GHC-RS) e Jessica Oliveira
/ Grupo de S/E?
(UFOP)
Cada grupo compartilha as
Síntese: Apresentacao Mediadores: Maria do Patrocinio
experiencias de ensino que
19:30-2 da sintese dos grupos Tenorio Nunes (ABEM), Giancarlo
demonstraram maior impacto
0:00
em plenaria (Salao
Lucchetti (NUPES/UFJF), Daniel
na formacao pessoal e
Nobre)
Knupp Augusto (SBMFC)
profissional dos educandos em
cada setor
Como estruturar uma disciplina em
S/E para a graduacao?

DOMINGO, 30/04/2018
(ATIVIDADE)
8:00-9
:00

8:00-8
:20

8:20-8
:35

8:35-8
:50

8:50-9
:00

(RESPONSÁVEL)

(EMENTA)

MESA DISPARADORA: Currículo: apresentação dos domínios de competência em S&E
Competencias
educacionais em
S/E: o que podemos
a aprender com
outras
experiencias?
Competencias em
S/E: propostas do
GT da SBMFC
Práticas Integrativas
e o ensino da S/E:
interfaces para
pacientes e
profissionais
Discussao e
intervencoes em
plenaria

Grupos de
Trabalho:
9:00-1 Elencando
0:45 competencias em
S/E para a
formacao medica

Lídia Maria Gonçalves (USP)

Experiencias sobre diretrizes e estrategias de
ensino de outros paises e sociedades de
especialidades

Domingos Vaz do Cabo
(SMS-RJ)

Construcao de competencias clinicas e
autorrefleivas do GT S/E SBMFC e estilos de
aprendizagem

Rubens Tavares (UFMG /
NASCE)

Contribuicoes da perspectiva das praticas
integrativas para o ensino de S/E

Grupo discute, em falas concisas e multiplas,
os objetivos de aprendizagem que julga
necessarios para formacao medica no eixo
S/E. O grupo deve apresentar uma sintese na
Grupos (conforme a divisao por
plenaria, em formato de competencias,
cores) e seus coordenadores
conhecimentos, habilidades ou atitudes
nas salas
gerais,que julgue necessarias para que o
medico possa abordar a espiritualidade no
cuidado em saude, em diferentes cenarios de
atuacao.

10:45Coffee-Break
11:00
Síntese:
Apresentacao da
11:00sintese dos grupos
12:30
em plenaria (Salao
Nobre)

Mediadores: Maria do
Patrocinio Tenorio Nunes
(ABEM), Giancarlo Lucchetti
(NUPES/UFJF), Daniel Knupp
Augusto (SBMFC)

12:30ALMOCO
14:00
14:00Oficinas de metodologias ativas
Oficinas Vivenciais I
15:30
sobre ensino de atitudes

Os grupos apresentam, em metodoogia de
esgotamento, as propostas de competencias
enumeradas nas discussoes. A plenaria deve
sintetizar a proposta e eleger ate 10 dominios
de competencias que serao aprofundados no
proximo momento de trabalho em grupos.

Eixos tematicos das oficinas
vivencias

1

Ouvir com o coracao aberto:
Higor Rodrigues (ALEGREES / UFU) e Profa
DESENVOLVENDO COMPAIXAO
Luiza (Unifesp)
NA PRATICA CLINICA

2

Olhar para o outro e olhar para
Janaíne Camargo e Leandro Venceslau – a
si: AUTOCONHECIMENTO NO
confirmar (GT S/E e PICS SBMFC)
CUIDADO EM SAÚDE

3

Pensar, sentir e agir:
DESBRAVANDO A EMPATIA

A confirmar

4

Lidando com as emocoes no
cuidado: OFICINA DO PERDAO
E ATENCAO PLENA DO
PROFISSIONAL

Vanessa M. Ratuchenei e João Schneider (GT
S/E SBMFC)

5

Refletindo sobre a pratica
profissional: GRUPOS BALINT

Daniel Gonzaga (UFMG) e Eberhart Gross
(SMS-RJ)

15:30Coffee-Break
15:45
15:45- Treinamentos
17:45 Praticos I

Treinamentos de aplicacao da
abordagem da dimensao
spiritual do paciente em
diferentes contextos da pratica
clinica e comunitaria
Eixos tematicos:
Final da vida: momento de
reflexao e abordagem da
espiritualidade
Abordagem clinica da
espiritualidade: Treinamento
Teórico-Prático em anamnese
espiritual
Abordagem da espiritualidae
centrada na pessoa:
Treinamento para mediadores
da oficina (pre-inscritos)
Metodologias de ensino em
saude e espiritualidade:
capacitando para conceitos e
praticas
As leis do amor e a
ancestralidade: o espaço da
Constalacao Familiar no
cuidado em saude

A confirmar

Luis Saporetti (Geriatra e Paliativista / Sirio
Libanes)

Janaine Camargo (GT SBMFC) e Eric Avila (GT
SBMC)

Roberto Espocartte (GEMCA/DCC/SBC) e
Alberto Gorayeb (IMIP-PE – A confirmar)

Duane Rodrigues Batista (MFC-Einstein)

ASSEMBLEIA
18:00- AALEGREES:
20:00 Planejamento e
Eleição de gestão

Reuinão GT S&E SBMFC:
Planejamento e Eleicao de
Gestao

SEGUNDA, 01/05/2018
(ATIVIDADE)
8:00-9:
Oficinas Vivenciais II
20h

(RESPONSÁVEL)

(EMENTA)

Oficinas de metodologias ativas
sobre ensino de atitudes COM
AS MESMAS TEMATICAS DO DIA
ANTERIOR

9:20-9:
Coffee-Break
35
Treinamentos de aplicacao da
abordagem da dimensao
spiritual do paciente em
09:35- Treinamentos Praticos
diferentes contextos da pratica
11:30 II
clinica e comunitaria COM AS
MESMAS TEMATICAS DO DIA
ANTERIOR
11:30ALMOCO
13:00
13:00MESA: Espiritualidade: dialetica do conceito cientifico a significacao pessoal
14:00
Evidencias do impacto
da R/E na saude e a
13:00Reflexoes do ponto de vista quantitativo
importancia do
Giancarlo Lucchetti (UFJF)
13:20
e baseado em evidencias
significado na
dimensao espiritual
Reflexoes sobre a
13:20- experiencia espiritual
Reflexoes do ponto de vista qualitativo,
Eymard Vasconcelos (UFPB)
13:40 amorosa e
filosofico e vivencial
transformadora
13:40- A espiritualidade sem
Alex Villas Boas (PUC-PR)
Reflexoes do ponto de vista teologico
14:00 Deus
Cada grupo discute profundamente dois
dos dominios em S/E selecionados como
Grupos de Trabalho:
essenciais na formacao medica pela
Construcao de
14:00Grupos divididos por cores e
plenaria do dia anterior. O grupo deve
competencias em S/E
15:45h
seus coordenadores nas salas
apresentar uma sintese na plenaria, em
para a formacao
formato de competencia escrita para
medica
cada um dos dois dominios pelos quais
ficar responsavel.

15:45Coffee-Break
16:00
Mediadores: Maria do
Síntese: Apresentacao
Patrocinio Tenorio Nunes
16:00- da sintese dos grupos
(ABEM), Giancarlo Lucchetti
17:30 em plenaria (Salao
(NUPES/UFJF), Daniel Knupp
Nobre)
Augusto (SBMFC)

Os grupos apresentam o detalhamento
de cada uma das duas dimensoes de
competencia pelas quais ficou
responsavel por desenvolver. A proposta
pode ser sintetizada em tabela, conforme
complexidade (essenciais, desejaveis e
avancadas).

17:3018:00 ENCERRAMENTO OFICIAL
18:0019:00 Mostra de Atividades das Ligas e Grupos de Estudo em S/E
19:00h
-20:00 APRESENTACAO TEATRAL: Gandhi, um lider servidor (Peca teatral com Joao Signorelli)

