Em colaboração com a Organização Mundial de Saúde e a Organização Latino Americana de Saúde,

o Instituto universitário em saúde mental Douglas apresenta
18ª. Jornada do Programa de Formação Cruzada sobre transtornos de saúde mental e de toxicomania.

A formação cruzada em saúde mental e em toxicomania:
Perspectivas internacionais a partir de experiências locais.

As atividades permitirão fazer um sobrevôo sobre :

 Principais características
Formação Cruzada;

do

dispositivo

denominado

 O histórico do Instituto Douglas em saúde mental e
Formação Cruzada:
 As construções epistemológicas dos três tipos de Formação
Cruzada clássicas: clarificação profissional, observação e
rotação de posição;
 Corbetura sobre a fragmentação dos serviços de saúde
mental : « melhor se conhecer para aprimorar o trabalhar em
parcerias »;
 A identificação das forças e das fraquezas do método de
Formação Cruzada;
 As condições de transferência da abordagem Formação
Cruzada em saúde mental no plano internacional.
A jornada se destina a :
Especialistas em transferência de conhecimentos, diretores de
unidades de saúde, pesquisadores, estudantes, OMS/
PAHO, parceiros internacionais, especialistas em formação,
residentes em saúde, demais profissionais da área de
saúde.
Artiste : Suzanne Béland, Collection Les Impatients

INSCRIÇÕES GRATUITAS MAS OBRIGATÓRIA : VAGAS LIMITADAS !
Inscrições aceitas até 20 de outubro de 2018.
(ou até completarem as vagas).

TERÇA-FEIRA, 23 DE OUTUBRO DE 2018, DE 9H30 ÀS 13H30 - HORÁRIO BRASILEIRO.

Este evento será transmitido por vídeo-conferência
Auditório do Prédio do CEAD, 2º andar, sala 2.02 lado A.
Universidade Federal de Ouro Preto
Prédio CEAD – Campus Morro do Cruzeiro

A formação cruzada em saúde mental e em toxicomania:
Perspectivas internacionais a partir de experiências locias.
Programa - Terça-feira 23 de outubro de 2018
Jornada coordenada por Michel Perreault, Ph.D.
9:30

Acolhimento.

9:50

Abertura. Michel Perreault
Dispositivo de formação cruzada: uma perspectiva histórica da experiência de Montreal - Canadá.

10:00
Michel Perreault, Ph. D., chercheur, Institut universitaire en santé mentale Douglas, professeur agrégé, Département de Psychiatrie, Université McGill.
Pensar as formações cruzadas para as comunidades desfavorecidas das regiões das Américas do Sul e Central.
10:10

Marc Laporta, M.D., Département de psychiatrie, Université McGill, Directeur du Centre des interventions précoces pour la psychose, Centre
universitaire de santé McGill. Directeur du Centre collaborateur OMS-OPS de Montréal pour la recherche et la formation en santé mentale. Institut
universitaire en santé mentale Douglas.

Exemplos de aplicação : por que, como e resultados
Uma formação cruzada sobre canabis e a saúde mental : como melhorar as parcerias ?
10:20

Léonie Archambaud. Étudiante au doctorat en recherche en sciences de la santé, spécialisation en toxicomanie, Université de Sherbrooke.
Coordonnatrice de recherche de l’équipe de recherche de Michel Perreault, Institut universitaire en santé mentale Douglas.
Michel Perreault, Ph. D., chercheur, Institut universitaire en Santé Mentale Douglas, professeur agrégé, Département de Psychiatrie, Université McGill.
Formação cruzada sobre as práticas e estratégias na interface da itinerância, da saúde mental e judicialização : avaliação dos impactos.

10:35
Laurence Roy, Ph.D. Professeure adjointe, École de physiothérapie et d’ergothérapie, Université McGill.
Formação cruzada : desenvolvento competências em saúde mental e dependência.
10:50
Karine Bertrand, Ph.D. Professeure titulaire, Programmes de recherche en toxicomanie, Université de Sherbrooke.
A formação cruzada saobre a paternidade e a dependência: integração de serviços.
11:05
Nadia L’Espérance, Chercheure d’établissement, CIUSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, DEURI-Service de réadaptation en dépendance.
Aplicação de diferentes tipos de estratégias em Formação Cruzada face às violências sociais com jovens em situação de vulnerabilidade.
11:20
11:35

Izabel C. Frish Passos. Ph.D. Professeur, Département de Psychologie, Université Fédérale du Minas Gerais – Brésil. Coordonnatrice du Groupe de
recherche au CNPq : Laboratoire des Groupes, Institutions et Réseaux sociaux.
Interação café (momento de trocas entre todos os participantes)

Para lançar a proposta adiante : teoria e epistemologia
Princípios elementares da formação em saúde mental : os três tipes de formação cruzada.
11:55
Kristelle Alunni-Menichini. Candidate au doctorat, Sciences cliniques, spécialisation en toxicomanie, Université de Sherbrooke.
Epistemologia da formação cruzada : ação, intervenção et transformação.
12:05
Francisco Moura, Ph.D. Professeur Université Fédérale d’Ouro Preto. Professeur invité au Département de Psychiatrie, Université McGill .
Transferabilidade internacional da abordagem Formação Cruzada
Painel : O compartilhamento de experiências e a transferabilidade da abordagem Formação Cruzada.
A experiência da transferabilidade do método Formação Cruzada para a cidade de Ouro Preto – Minas Gerais – Brasil.
Francisco Moura, Ph.D. Professeur, Université Fédérale d’Ouro Preto. Professeur invité Département de Psychiatrie, Université McGil. Avec la
participation de Professeur Izabel C. Frish Passos. Ph.D. et d’un membre de la commission locale d’Ouro Preto.

12:20

Dispositivos potenciais ppara favoricer novas possibilidades de trocas internacionais em formação e intervenção clínica em saúde mental.
Dévora Kestel, MSc., M.Ph. Unit Chief, Mental Health and Substance Use Pan American Health Organization (PAHO/WHO). (Avec la participation d’un
collaborateur international)
A formação cruzada e as ações da Organização Mundial de Saúde : sinergias potenciais internacionais. Marc Laporta, M.D., Département de
psychiatrie, Université McGill, Directeur du Centre collaborateur OMS-OPS de Montréal pour la recherche et la formation en santé mentale. Institut
universitaire en santé mentale Douglas.
Interação e trocas.

13:20

Palavras de encerramento. Michel Perreault / Marc Laporta

