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Detalhes da disciplina  

Carga horária: 45 horas (20h teóricas, 25h prática, 0h de atividades extras)  

Créditos: 3  

Requisitos / Critérios de ingresso: Público alvo: 16 vagas destinadas a estudantes de pós 
graduação matriculados no Programa de Psicobiologia, em outros programas da Unifesp ou em  
programas de outras instituições ou, ainda, estudantes em período probatório e ouvintes, enquanto  
houver disponibilidade de vagas.  

Ementa do curso: Objetivos Apresentar e discutir, com alunos de pós-graduação, artigos  científicos 
relacionados ao uso indevido de drogas nas áreas de psicofarmacologia, psicobiologia,  psiquiatria, 
psicologia e sociologia. O Curso será online. Ementa Apresentação e debate sobre  temas 
fundamentais na área de drogas de abuso, necessários para que os alunos possam  acompanhar e 

compreender a literatura científica pertinente ao tema, em pesquisa básica, clínica e  epidemiológica. 
Por meio da apresentação e discussão online de artigos científicos pelos alunos,  pretende-se criar 
um ambiente de discussão e pensamento crítico sobre os artigos apresentados.  Os artigos serão pré-
selecionados pelos professores da área de concentração MESAD (Medicina e  Sociologia do Abuso 
de Drogas) e sugeridos para que os alunos possam escolher qual apresentar.  Acontecerão duas 
apresentações por aula, dependendo do número de alunos inscritos. Cada  apresentação deverá ser 
realizada em até 20 minutos e em seguida teremos 20 minutos de  discussão, na qual alguns alunos 
serão sorteados para fazerem perguntas, estando os demais  convidados a participar ativamente. 
Programação Dia 04/08 ¿ apresentação geral e do curso, e  palestra com Dra. Karina Abrahao sobre 
Pesquisa Básica & Pesquisa Clínica Dia 11/08 e dia 18/08:  serão discutidos artigos dentro da temática 
sobre prevenção Dia 25/08 e 01/09: serão discutidos  artigos dentro da temática sobre diagnóstico Dia 
08/09 e 15/09- serão discutidos artigos dentro da  temática sobre tratamento não farmacológico Dia 
22/09 e 29/09- serão discutidos artigos dentro da  temática sobre tratamento farmacológico Dia 06/10 
avaliação e encerramento 



Bibliografia: Bibliografia básica Seibel& A. Toscano Jr. (2010.). Dependência de drogas. São  Paulo: 
Atheneu. Curso SUPERA: materiais disponíveis através do site  https://www.supera.org.br/material/ 
Galanter, M; Hebert, K. (2008). Textbook of substance abuse  treatment. Ed. British Library De Micheli, 
D; Andrade, ALM (2016). Innovations in the treatment of  substance addiction. Ed. Springer Kandel, E, 
et l. Principles of neural Science. 5th edition. Purves,  D, et al. (2010). Neurociências. Ed. Artmed De 
Micheli, D, et al., (2016). Drug abuse in adolescence:  neurobiological, cognitive and psychological 
issues. Ed. Springer De Micheli, D, et al. (2014).  Neurociências do abuso de drogas na adolescência: 
o que sabemos. Ed. Atheneu  

Detalhes da oferta  

Vagas: 16  

Período: 04/08/2022 a 06/10/2022  

Dia(s) da semana: Quintas-feiras  

Horário: 10h30 às 12h00 

Modalidade: Remoto  

Idioma:  Português  

Local: online  

 


