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Intervenção Preventiva em Violencia, Drogas e
Condutas Sexuais de Risco
Programa de Posgrado
“Pessoas Mais Competentes, Organizações Mais Competitivas”
2001

Apresentação Joaquim De La Toca De Ciurama

Intervenção Preventiva em Violencia, Drogas e Condutas Sexuais de Risco:
No século XX a qualidade de vida da população melhorou no geral, mais os
problemas já existentes como a violencia, abuso do álcool, gravidez no desejada continuam até agora e com mudanças sociais e económicas surgiram ainda mais problemas
completamente novos (AIDS, drogas, violencia na escola).
A prevenção é un processo fundamental que deve ser gerada pelos Serviços
Pessoais a Comunitários (educação, saúde, serviços sociais, cidadanía) mais pôr em
prática este processo, trazería quetões éticas e metodológicas.
As diculdades técnicas e a complexidade dos elementos individuais, grupais e
sociais nas ações preventivas podem causar problemas maiores dos que tenta-se evitar,
por isso o trabalho dos professionais é fundamental.
Objetivos:
- Analizar os conteúdos (individual, familiar, comunitário, social...) a onde são
gerados os fatores e situações de drogas, violencia e sexualidade.
- Diagnosticar os problemas, necessidades e as principais questões deste contexto.
- Criar ações e programas apropriados de intervenção preventiva.
- Levar a prática as ações acima citadas.
- Avaliar as intervenções, identificar os indicadores de melhora.
- Integrar as visões dos participantes, professores e especialistas dos diversos países.
- Desenvolver as atitudes para liderar e sensibilizar.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Metodología:
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O modelo pedagógico da UOC é baseado no participante que trabalha com
autonomía, organiza seu proprio tempo de aprendisagem e constroi seu roteiro.
A metodología de trabalho de Formação de Posgrado da UOC ajuda na
perticipação e integração. Usando a Internet e o Campus Virtual ajudará à aprendisagem...
desde qualquier lugar e qualquier momento.
O Campus Virtual tem as siguintes caracterísicas:
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- Ajuda ao trabalho cooperativo
- Permite a atenção personalizada pela equipe de especialistas e os
coordenadores que são facilitadores e promotores da aprendissagem.
- Incrementar os conteúdos, o material didatico e recursos da aprendissagem
mais adequadas.
- Mantem o participante informado do progresso no processo de aprendissagem.
Especificamente para este projeto foi criado:
- Um bloco común que permite ao participante ter uma visão global dos diversos
processos que são gerados pela intervenção.
- Uma situação/caso especifico para cada uma das especialidades.
- Ajuda ao participante a conhecer es especialidades de cada situação de risco.

Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Estrutura:
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O programa foi criado de forma modular:
1º Módulo común para todods os participantes com duração de 130 horas.
2º Módulo a onde o participante trabalhará nas áreas de especialidades: situações de violencia, drogas e condutas sexuais de risco. com duração de 45 horas.
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Finalmente o participante elaborará um projeto final. Total 50 horas.
Conteúdos:
Modulo común (130 horas)
1 - Conceitos gerales e ações de prevenção
- Conceitos básicos, terminologia e clasificações
- Contexto histórico, cultural e socio-económico
- Fundamentos éticos, jurídicos e normativos
- Tendencias nas políticas de prevenção
2 - Intervenções preventivas
- Bases teóricas
- Enfoque moralista - jurídico
- Enfoque da saúde pública
- Enfoque bio-psico-social
- Enfoque socio-cultural
3 - Fatores de risco y de proteção
- Descrição deste modelo e modelos alternativos
- Fatores de tipo individual, familiar, grupal, social, etc.
4 - Os ambitos de actuação da prevenção
- Familia
- Escola e instituções educativas
- Comunidades
- Local de trabalho
- Grupos de iguais
- Recursos de tendimento sanitário, social.
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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5 - Outroa ámbitos da actuação da prevenção
- Os meios de comunicação massivos e internet
- Locais de lazer
- Exército
- Penitenciarias e centros de reabilitação
6 - Planejamento das intervenções preventivas
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- Análise da situação inicial, determinar os objetivos, implmentação das
ações e processos de avaliação.
- A metodología de planificação será trabalhada com programas setoriais
e territoriais.
- Os projetos como unidades de intervenção.
7 - Exemplos de boas praticas
- Apresentar e analizar exemplos propriados para os projetos locais,
regionais, nacionais e internacionais.
Modulos de especialização (45 horas)
1 - Abuso de drogas
- Situação atual
- Principais problemas asociados
- Fatores de risco y de proteção
- Estrategías e tecnicas específicas de prevenção
2 - Condutas sexuais de risco
- Situação atual
- Principais problemas asociados
- Fatores de risco y de proteção
- Estrategías e tecnicas específicas de prevenção
3 - As situações da violencia
- Situação atual
- Principais problemas asociados
- Fatores de risco y de proteção
- Estrategías e tecnicas específicas de prevenção
Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)
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Equipe de planificação e docencia
Coordenadores
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Joaquim de Toca. Psicólogo. Posgraduação em Barcelona e Strabourg. Especialista em Intervenção Sistemática por Massachussets. Especialista em programas de
intervenção em ámbitos educativos e sociais. Professor dos Estudos de Psicología da
Universidade Oberta de Catalunha (UOC)
Dr. Xavier Ferrer. Chefe de estudos do Curso de Mestrado em Drogadependencias
da Universidade de Barcelona, Supervisor de diversos projectos preventivos em drogas,
violencia e sexualidad. Especialista da Comissão Europeia.

Sócios:

Brasil (Diadema, Mauá, Rio Claro, Santo André e São Paulo), Chile (Copiapó, Lota, Quilicura e
Santiago), Espanha (ACAS – Associación Comunitaria Anti-SIDA de Girona, ESPIRAL – Entitat
de Serveis Girona e Gobierno de Cantabria) e França (Montreuil).
Parceiros: Chile (El Bosque) e Espanha (Ayuntamiento de L’Hospitalet de Liobregat)

