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O B J E T I V O S 
 
GERAIS:  
 
- Proporcionar a troca de experiência ética, técnica, científica, profissional, criativa e        
interdisciplinar sobre as doenças psicossomáticas e as implicações à saúde na Amazônia 
ocidental, entre os conferencistas, graduandos, pós-graduandos, profissionais, ONG, técnicos 
e comunidade, com atuação nas áreas da saúde mental; 
 
- Fortalecer a Linha de Pesquisa - Epidemiologia das Doenças Crônicas e o desenvolvimento 
de pesquisas junto ao alunado, docentes e pesquisadores do Programa de Pós-Graduação em 
Saúde Coletiva (Mestrado e Doutorado) da UFAC, em associação temporária com a 
FIOCRUZ, aprovado pela CAPES com conceito 4; 
 
- Contribuir com os conhecimentos adquiridos pelos participantes no desenvolvimento da 
promoção, prevenção e restabelecimento da saúde mental junto à comunidade.   

 
ESPECÍFICOS:  
 
- Conhecer a política internacional e nacional de atenção à saúde mental;  
 
- Discutir as doenças psicossomáticas e suas implicações à saúde; 
 
- Discutir as medidas preventivas na promoção, prevenção e de reabilitação em saúde mental; 
 
- Apresentar as experiências em pesquisas sobre saúde mental no Acre; 
 
- Fortalecer o processo de cooperação técnico-científico-cultural entre os alunos, profissionais, 
técnicos, ONG, comunidades e dos países limítrofes Peru e Bolívia envolvidos com a temática em 
apreço; 
 
- Contribuir com o processo de formação dos alunos de graduação, pós-graduação e no 
aperfeiçoamento dos profissionais, técnicos e comunidades envolvidas com a temática em estudo; 
 
- Abrir espaço para apresentação de pesquisas científicas sobre a temática na forma de pôster;  
 
- Contribuir com a aquisição de novos conhecimentos, discussões e propostas de soluções locais e 
regionais no tocante a minimização dos problemas de saúde mental; 
 
- Proporcionar a troca de experiência no ensino, pesquisa e extensão entre as instituições de ensino 
superiores públicas e privadas na incorporação de novos conhecimentos teóricos e práticos. 
 


