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Resumo da Proposta:
O projeto Pró-vida Jovem UFPE: Pela Valorização da Vida e Prevenção dos Comportamentos de Risco na Adolescência e
Juventude corresponde a um projeto de extensão, sendo a equipe composta de discentes dos cursos de graduação em
Medicina e Ciências Biológicas e da Pós-graduação em Neuropsiquiatria e Ciências do Comportamento da Universidade
Federal de Pernambuco (Posneuro-UFPE); Docentes da Posneuro-UFPE; e Pesquisadores do Núcleo de Pesquisa e
Avaliação Comportamental em Grupos de Risco (Nupac-GR) vinculado a Posneuro-UFPE que objetiva desenvolver ciclos
de palestras e ações educativas pautadas na identificação precoce do sofrimento psíquico no jovem com vistas a
criação de estratégias que visem a valorização da vida e prevenção dos comportamentos de risco. A metodologia inclui
a articulação de discentes e docentes para oferta de dois ciclos de capacitação, tendo como público alvo da ação os
docentes e discentes do Colégio de Aplicação da UFPE (CAP-UFPE). O projeto está estruturado em quatro fases: 1capacitação da equipe; 2- planejamento do ciclo de capacitações e palestras; 3- Oferta dos Ciclos de palestras e
debates, sendo um para os docentes e outro para discentes, prevista para os meses de setembro e outubro de 2018; e
4- análise da satisfação e impacto do projeto. O projeto prevê a solicitação de recurso (2.000,00 reais) e uma bolsa.
Acredita-se que a equipe do projeto possa provocar mudanças significativas na compreensão dos adolescentes e dos
docentes sobre os impactos dos comportamentos de risco, e possam promover uma reflexão, culminando à redução de
tais comportamentos.

Objetivo Geral:
Contribuir no desenvolvimento de ações e estratégias que visem a valorização da vida, enfrentamento e prevenção dos
comportamentos de risco na adolescência e juventude

Objetivos Específicos:
- Fornecer um ciclo de capacitação para os docentes e gestores do Colégio de Aplicação da UFPE (CAP-UFPE) sobre o
fenômeno da violência auto infligida no adolescente, com ênfase no reconhecimento dos indivíduos em maior risco e
principais sinais de alerta à vulnerabilidade;
- Ofertar aos estudantes Colégio de Aplicação da UFPE um ciclo de palestras e debates sobre o contexto dos
comportamentos de violência auto infligida para conscientizar os mesmos sobre os impactos destes na juventude,
reforçando a estratégia de valorização da vida.

