Capacitação: Guardiões da Vida
15/06/2018 - 7h30 às 14h
Carga horária: 6h/a
Local: Auditório das Promotorias Cíveis
Facilitadora: Aline Ribeiro de Carvalho
Público-alvo: Servidores da PSP e outros interessados
Informações: (85) 98837.0456 / 3452.3718
O Projeto Vidas Preservadas tem como missão contribuir para a prevenção do suicídio no Ceará, através da ação conjunta entre o MP e a
sociedade. Para tanto, uma das linhas de atuação envolve capacitações
que nos ajudem a intervir, de onde quer que estejamos. É nesse contexto que foi desenvolvido o curso “Guardiões da Vida”, que tem por
objetivo construir habilidades e competências teórico-práticas para a
prevenção do suicídio.
Guardiões da Vida são pessoas que, em contato com outros membros da comunidade, por conta da situação profissional ou mesmo das
relações pessoais, podem ser treinadas para reconhecer os fatores de
risco para suicídio e auxiliar no encaminhamento e busca por ajuda.
CONTEÚDO:
- O que é o programa Guardiões da Vida
- Características do profissional para trabalhar
com adolescentes em risco de suicídio
- Epidemiologia do suicídio
- Estratégias de prevenção
- Fatores de risco
- Fatores de proteção
- Mitos e verdades
- Estratégias de escuta e encaminhamento
- Manejo da ansiedade e impulsividade
- Intervenção e avaliação do risco
- Articulação com a rede de saúde mental

Aline Ribeiro
de Carvalho
Analista do MPCE, Graduada e Mestre em
Psicologia pela Universidade Federal do
Ceará, com Formação em Hipnose Ericksoniana pelo ACT Institute, Formação em
Gestalt Terapia, Psicoterapia Breve/Focal
e Facilitador do Desenvolvimento Humano
em Organizações pelo CDH. Master Coach pela Organização Interacional Cóndor
Blanco. 15 anos de experiência em atendimento clínico.

REALIZAÇÃO:

PARCEIROS:

Secretaria Estadual de Educação do Estado do Ceará
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará
Laboratório de Relações Interpessoais da UFC
Unicef
Pravida
Instituto Dimicuida
Instituto Bia Dote
Centro de Valorização da Vida - CVV

www.mpce.mp.br

