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Resumo da Proposta:
O projeto de extensão intitulado AÇÕES EDUCATIVAS NA FORMAÇÃO DE PRIMEIROS SOCORROS PARA MULHERES EM
PRIVAÇÃO DE LIBERDADE tem como equipe envolvida docentes e discente da graduação e pós graduação. O projeto tem
como objetivo qualificar mulheres em privação de liberdade para atuar frente a situações que necessite de primeiros
socorros. O projeto justifica-se, pois foi uma solicitação das detentas em projeto realizado anteriormente, pois a
presença de pessoas qualificadas para os primeiros socorros é fundamental para minimizar as sequelas que a vítima
possa ter ou mesmo diminuir a sua dor. As intervenções educativas acontecerão nas sexta feiras no horário de 08 às 12h
na Escola Olga Benário Prestes que funciona dentro da CPFR. O projeto acontecerá em quatro etapas. Na primeira
etapa será realizada uma investigação junto as detentas para selecionar os conteúdos do curso de maior interesse das
detentas e o posteriormente será realizado o planejamento das atividades educativas. Na segunda etapa acontecerá a
implementação das ações educativas que foram definidas na etapa anterior. Na terceira etapa serão avaliadas as ações
educativas proporcionadas à mulher em privação de liberdade, levando em consideração as reais necessidades. Quarta
etapa: após a avaliação das ações educativas serão elaborados relatórios e estes serão discutidos com todos os atores
envolvidos. Todos os participantes do projeto atuarão como voluntários e os recursos financeiros no valor de 3.000 reais
serão utilizados para uso de aquisição de materiais para realizar as atividades educativas.

Objetivo Geral:
Capacitar mulheres em privação de liberdade sobre Primeiros Socorros

Objetivos Específicos:
- Sensibilizar as mulheres em privação de liberdade quanto à importância dos primeiros socorros
- Realizar atividades educativas voltadas à formação de primeiros socorros para mulheres em privação de liberdade.

