PROGRAMA: DST/AIDS/UENF
PROJETO: “TRANSFORMANDO VIDAS: Formação de
multiplicadores para a prevenção das IST/AIDS”

Instituições Envolvidas: Fundação Municipal da Infância e da
Juventude;CDIP/Programa Municipal DST/AIDS e Universidade Estadual
do Norte Fluminense Darcy Ribeiro-UENF
Coordenadores: Professores Leandro Garcia Pinho, Shirlena Campos de
Souza Amaral; Bianka Pires André e Assistente Social Maria Helena Ribeiro
de Barros Barbosa.
Esta é uma proposta de formação de multiplicadores de informação
na área da prevenção das doenças sexualmente transmissíveis e HIV/AIDS.
Pretende-se com a aprendizagem de diversas temáticas pautadas na
vivência dos adolescentes e jovens implementar ações e/ou projetos que
possibilitem, não somente a informação, mas a mudança de atitude de
adolescentes, jovens e adultos, na adoção do sexo mais seguro em relação às
DST, HIV e AIDS.
Nesse sentido, a atuação dos multiplicadores deverá estar pautada na
ética, respeito à diversidade sexual, racial, étnica, social, econômica e
cultural, além do compromisso com a promoção e atenção à saúde, em
consonância com os princípios e diretrizes do SUS, o que vem contribuir
para a resposta global à epidemia da AIDS.

Objetivos
*Possibilitar

aos

informações

a

segmentos

respeito

das

interessados
doenças

oportunidade

sexualmente

de

adquirir

transmissíveis

e

HIV/AIDS, além dos diversos temas pertinentes, visando a atuação como
multiplicador;
*Instigar o debate sobre a sexualidade, de forma a provocar a reflexão
sobre os tabus e preconceitos que historicamente acompanham o tema;

*Incentivar o trabalho sobre sexualidade e temas correlatos, inserindo-os
no Projeto Político Pedagógico das Escolas;

*Contribuir para mudança de comportamento e atitude de adolescentes,
jovens e adultos, na adoção de medidas mais saudáveis e seguras, como
cidadãos comprometidos com a realidade apresentada.

*Aferir

quanti-qualitativamente

as

mudanças

ocorridas

com

a

implementação das ações e projetos;

População-alvo: adolescentes do 9º Ano do Programa Guarda-Mirim da
Fundação Municipal da Infância e da Juventude de Campos dos Goytacazes.
Número de participantes: 50
Local:

Universidade

Estadual

do

Norte

Fluminense

Ribeiro”/CCH/Mini-auditório/1º piso.
Datas:
21/09/2018; 28/09/2018; 05/10/2018 e 09/11/2018
Horários: 8:30 às 11;30 h (1º grupo) e 13:30 às 16:30h ( 2º grupo)
Carga Horária: 20 horas/aulas (incluindo visita ao Campus da UENF)

“Darcy

Metodologia
A metodologia terá como base aulas expositivas, com utilização de dinâmicas
de grupo para discussão de casos e situações vivenciadas pelo grupo.
datashow, material áudio-visual,

Material Necessário
# sala espaçosa com cadeiras
# computador com MS Power Point/data show
# pastas com papéis para anotações, canetas, som, cd e xerox
# lanches
# informativos sobre IST/Aids, próteses, preservativos masculinos e
femininos

Primeiras palavras
#Importância do curso/acordo com os participantes
# Estrutura, horários, frequência, certificados
#Dinâmica de aquecimento: música

Temas para discussão

DIA:21/09/18
Horários: 8:30 às 11;30 h (1º grupo) ----- 13:30 às 16:30h ( 2º grupo)
Local: UENF/CCH/Mini-auditório/1º piso
Tema- Desenvolvimento Psicossexual
Palestrante: Gilson da Silva de Jesus- Psicólogo do CDIP/Programa
Municipal DST/AIDS
Tópicos:
* Adolescência e suas características
* Anatomia e fisiologia dos órgãos sexuais
* Mudanças emocionais e auto-estima
* Fases do desenvolvimento psicossexual,
*Gravidez na Adolescência
*Oficina com o grupo- bolsistas do Programa DST/AIDS/UENF
DIA:28/09/18
Horários: 8:30 às 11;30 h (1º grupo) ------- 13:30 às 16:30h ( 2º grupo)
Local: UENF/CCH/Mini-auditório/1º piso
Tema: Gênero, Diversidade Sexual, Raça e Etnia
Palestrante: Paulo Freitas Júnior-Assistente Social da Secretaria de
Educação da P.M. Campos do Goytacazes e Rafael França Gonçcleves dos
Santos-Sociólogo e professor da SMEC e SEEDUC.
Tópicos:
*O conceito de gênero e sua construção histórica
*Novas formações familiares
*Identidade de Gênero, Sexualidade e Violência de Gênero na Escola
*Raça e etnia- conceituação
*Vulnerabilidades, Preconceito e discriminação

*Escola, desigualdades raciais e políticas de inclusão
*Oficina com o grupo- bolsistas do Programa DST/AIDS/UENF

DIA:05/10/2018
Horários: 8:30 às 11;30 h

(1º grupo) ------- 13:30 às 16:30h

( 2º grupo)

Local: UENF/CCH/Mini-auditório/1º piso
Tema: As Múltiplas faces da Violência.
Palestrante: Rafael França Gonçalves dos Santos

Tópicos:
*Violência: conceituação
*Tipos/formas de violência
*Causas/motivações que geram violência
*Oficina com o grupo- bolsistas do Programa DST/AIDS/UENF

DIA:09/11/18
Horários: 8:30 às 11;30 h

(1º grupo) ------- 13:30 às 16:30h

( 2º grupo)

Tema: A Prevenção das Infecções sexualmente transmissíveis e o uso

do álcool e outras drogas
Palestrante: Paula Alvarenga de Figueiredo Martins- Enfermeira do
CDIP/Programa Municipal DST/AIDS

Tópicos:
*Histórico sobre as infecções sexualmente transmissíveis
*As principais IST e suas características
* Diferença entre HIV e AIDS

*AIDS: trajetória do vírus HIV
* Formas de transmissão do vírus
* Formas de prevenção -prevenção combinada- PREP/PEP/Pílula do dia
seguinte, além de outras
* Vulnerabilidades e interação com álcool e outras drogas
*Quadro epidemiológico atual da AIDS
*O Programa Municipal DST/AIDS: Serviços ofertados
*Demonstração com as próteses
*Oficina com o grupo- bolsistas do Programa DST/AIDS/UENF
16:30h

Encerramento com apresentação dos grupos, com base nos temas
propostos

