
Justificativa seleção bolsista – Professora Visitante 

 

Tema: Human Scale 

Projeto: Theory and applications towards optimal human development 

Coordenação: Ana Alexandra Caldas Osório 

Bolsista proposto: Nicole Votruba (Kings College London) 

 

 Declaro, para os devidos efeitos, que a pesquisadora Nicole Votruba, do Kings 

College London no Reino Unido, foi a selecionada para usufruir de cota de bolsa de 

Professor Visitante na Universidade Presbiteriana Mackenzie. 

 A Professora Dra. Nicole Votruba tem uma vasta experiência internacional com 

projetos ligados à Organização Mundial de Saúde com foco em aprimorar políticas 

públicas em saúde mental em diferentes países da Europa e África. Um outro campo de 

trabalho da Dra Vortuba que tem consonância com os projetos da Profa. Dra. Cristiane 

Silvestre de Paula e outros professores de nosso PPGDD-UPM são modelos que 

promovam a desestigmatização de pessoas com transtornos mentais. Essas áreas são 

bastante novas no Brasil, e por isso, a Dra Vortuba teria muito a contribuir.  

 

Durante a sua visita na primeira quinzena de março de 2021, terão lugar as 

seguintes atividades: 

- Elaboração conjunta de um projeto para inclusão da população brasileira em 

projetos multicêntricos em andamento sob coordenação da Dra Votruba, 

para futura submissão a agência de fomento inglesa ou brasileira. 

- Curso de curta duração sobre Comunicação e Articulação entre 

pesquisadores (no caso da UPM) com membros do governo local (no caso, 

da Rede Pública de Saúde e Educação do Município de São Paulo).   

- Palestra sobre prevenção de estigma em relação a jovens com problemas de 

saúde mental para discentes de graduação em Psicologia e do PPGDD da 

UPM. 

- Reuniões de trabalho, onde alunos de Mestrado e Doutorado receberão 

sugestões para adaptação de suas dissertações/teses em andamento no 

PPGDD-UPM, com foco especial em como mobilizar políticas públicas a 

partir de evidências científicas.  

 



Agradeço a atenção e permaneço à disposição para os esclarecimentos 

considerados necessários. 

 

 

 

_______________________________ 

Profa. Dra. Ana Alexandra Caldas Osório 

 


