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Apresentação 

 

Este projeto é proposto pela Universidade Federal de São Carlos, campus 

Sorocaba, sob a coordenação do Prof. Dr. Marcos Roberto Vieira Garcia, e vice-

coordenação da Profa. Dra. Viviane Melo de Mendonça, ambos docentes em regime de 

trabalho de dedicação exclusiva.   

O presente descreve as diretrizes e linhas gerais de implantação e funcionamento 

do CREAD-Sorocaba - Centro de Referência em Educação na Atenção ao Usuário 

de Drogas da região de Sorocaba.  Foi desenvolvido como requisito exigido para o 

processo seletivo para apoio financeiro a projetos de implantação de Centros Regionais 

de Referência para formação permanente dos profissionais que atuam nas redes de 

atenção integral à saúde e de assistência social com usuários de crack e outras drogas e 

seus familiares, conforme Edital nº 002/2010/GSIPR/SENAD. 

O CREAD-Sorocaba será sediado no Núcleo de Educação, Tecnologia e Cultura 

(ETC) do campus de Sorocaba da UFSCar, local onde suas atividades serão 

concentradas.  

Este projeto tem um caráter multicêntrico e é fruto do trabalho coletivo de 

professores de diversas IES (Instituições de Ensino Superior) de Sorocaba e região e de 

profissionais que atuam nas redes de atenção integral à saúde e de assistência social 

voltadas aos usuários de crack e outras drogas:   

• Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) - Centro de Ciências Médicas 

e Biológicas (Sorocaba) 

• Universidade de Sorocaba (UNISO) 

• Universidade Paulista (UNIP) - campus Sorocaba 

• Veris Faculdades 

• Prefeitura de Sorocaba - Secretarias da Saúde e da Infância e Juventude 

• Conselho Municipal sobre Drogas (COMAD) - Sorocaba 

• ONG Lua Nova 

• ONG Pode Crer 
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Além do apoio das instituições representadas na construção do projeto, as seguintes 

autoridades públicas documentaram seu interesse na implantação do CREAD na região 

de Sorocaba (vide Anexos ao final deste projeto):  

• Prefeitura do Município de Sorocaba 

• Prefeitura do Município de Votorantim 

• Prefeitura do Município de Porto Feliz 

A articulação realizada na construção deste projeto, envolvendo IES, ONGs e o 

poder público possibilita o desenvolvimento efetivo de estratégias de formação 

continuada que estejam em consonância com as políticas de intersetorialidade defendida 

na Política Nacional sobre Drogas.   

A necessidade de implantação do CREAD em Sorocaba e região justifica-se por 

uma série de fatores em esfera regional: 

• os problemas sociais associados ao uso de drogas na região e as demandas de 

tratamento pautadas por critérios técnico-científicos.  

• o aumento da rede de serviços de saúde e na área de assistência social que prestam 

assistência direta ou indireta ao usuário de drogas e seus familiares.  

•  a capacitação atual insuficiente dos profissionais destas redes para compreender 

adequadamente e intervir neste campo, o que se deve, sobretudo, à falta de formação 

profissional adequada.    

• o fato da região de Sorocaba ter um dos menores IDH (índice de desenvolvimento 

humano) do Estado de São Paulo.  

•  a necessidade de desenvolvimento de uma formação na área de saúde mental 

comprometida com os ideais da reforma psiquiátrica em uma região em que ainda 

predomina o modelo hospitalocêntrico. 

 O CREAD-Sorocaba terá como referencial teórico principal nos cursos a serem 

oferecidos a abordagem do abuso das drogas a partir do quadro da vulnerabilidade e 

como proposta metodológica a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) e 

Problematização da Realidade (PR), ambas propostas ativas e problematizadoras no 

campo do ensino/aprendizagem e utilizadas de foram exitosa em cursos da UFSCAR e 

da PUC de Sorocaba. O referencial teórico e a proposta metodológica do Centro buscam 
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enfatizar a questão dos Direitos Humanos dos usuários de drogas no contexto da 

formação permanente dos profissionais envolvidos em seu atendimento. 

 O presente projeto de implantação do CREAD-Sorocaba tem duas partes 

principais. Na primeira são apresentadas características sócio-demográficas da região, 

sua rede de atenção em saúde básica, em Saúde Mental e de Assistência Social, além de 

dados relativos ao uso drogas como um problema social na região e estudos de 

prevalência do uso para alguns segmentos específicos. Na segunda parte é apresentada a 

estrutura do Centro e dos cursos a serem oferecidos, incluindo espaço físico, aspectos de 

seu funcionamento, referencial teórico e metodológico dos cursos a serem oferecidos, 

além do corpo docente e dos programas de cada curso a serem oferecidos.  

 


