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O Departamento de Enfermagem Psiquiátrica e Ciências Humanas, constituído por 
duas áreas do saber e da prática, estreitamente vinculadas, possui atualmente treze 
docentes, sendo nove enfermeiras psiquiátricas (da área de Enfermagem Psiquiátrica); uma 
pedagoga, uma psicóloga, uma socióloga e um filósofo (da área de Ciências Humanas). 

Desenvolve atividades de ensino (de graduação e pós-graduação "sensu lato" e 
"sensu stricto") pesquisa e assistência. 
No que se refere ao ensino de graduação, a área de Enfermagem Psiquiátrica tem sob sua 
responsabilidade as disciplinas – Integração do Estudante na Escola e na Profissão, 
Introdução à Saúde Mental, Enfermagem Psiquiátrica, Dinâmica das relações em Grupo na 
Enfermagem - e a área de Ciências Humanas as disciplinas - História da Enfermagem, 
Psicologia Geral, Sociologia, Didática I, Didática II, Psicologia do Desenvolvimento, Estudo 
dos Problemas Brasileiros I, Estudo dos Problemas Brasileiros ", Ética Fundamental, Ética e 
Legislação em Enfermagem, Psicologia II. 

Os alunos das disciplinas ligadas a Enfermagem psiquiátrica fazem estágios (com 
supervisão direta de docentes) regularmente, no Hospital Psiquiátrico de Ribeirão Preto, na 
Unidade de Emergência e Unidade de Internação do Hospital das Clínicas (e, 
esporadicamente, em outras instituições de assistência psiquiátrica da cidade). 

A nível de pós-graduação "sensu lato", o Departamento oferece, desde 1978, através 
de convênio com a Secretaria Estadual de Saúde, um Curso de Especialização em 
Enfermagem Psiquiátrica (atualmente em processo de reformulação) e, a nível de pós- 
graduação "stricto sensu", um Curso de Mestrado em Enfermagem Psiquiátrica   (desde 1975) 
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pioneiro em sua especialidade no Brasil e que abrange as seguintes linhas de pesquisa: 
Enfermagem em Saúde Mental e Psiquiátrica; Recursos Humanos em Enfermagem; 
Psicologia e Pedagogia em Enfermagem; Estudos Teóricos, Históricos e da Prática de 
Enfermagem. 

Além das mencionadas atividades de ensino e pesquisa, o Departamento desenvolve 
atividades diversificadas de extensão de serviços a comunidade em várias instituições: 
atividades de assessoria e supervisão de enfermeiros (através de convênio com o Hospital 
Psiquiátrico de Ribeirão Preto e atendendo solicitações da Secretaria de Estado da Saúde, 
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e da Secretaria 
Municipal da Saúde); atividades de apoio a escolas de 1º e 2º graus; atividades de 
assessoria a outras faculdades; atividades de consultoria, aconselhamento e orientação. 

Articulando-se as atividades de ensino, pesquisa e extensão, existe, nesse 
Departamento, um Grupo de Estudos em Enfermagem Psiquiátrica e Saúde Mental que 
conta com a participação de docentes, pós-graduandos e enfermeiros de campo e que tem 
por objetivo criar um espaço para o estudo, a reflexão e o intercâmbio profícuo de 
experiências nas instâncias acima referidas. 
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