
Capacitação: Impulso de Vida
Dias: 30/07 - das 14h às 17h / 31/07 - das 8h às 17h / 01/08 - das 8h às 12h

Carga horária: 16h/a
Local: Auditório da Escola Superior do Ministério Público

Facilitadora: Dra. Alessandra Xavier
Público-alvo: Psicólogos (que atuam em prefeituras, 

no Governo do Estado, nas entidades parceiras e em demais 
organizações interessadas)

Informações:  (85) 3452-4521 / 4522

Conhecer e se apropriar do programa de prevenção Impulso de Vida: Cons-
truindo Habilidades de Solução de Problemas, resultado do doutorado em Psi-
cologia Clínica na Universidade de Santiago de Compostela, desenvolvido pela 
ministrante do Curso, professora Dra. Alessandra Silva Xavier, professora do 
Curso de Psicologia da UECE. Trabalhar os conteúdos e os materiais utilizados 
no programa desenvolvido para grupos de adolescentes, em cinco sessões, com 
duração de duas horas cada encontro.

CONTEÚDO: 

- Histórico do Programa.
- Características do profissional para trabalhar com 
adolescentes em risco de suicídio.
- Aspectos gerais do suicídio entre adolescentes.
- Fatores de risco, proteção.
- Programas de prevenção.
- Programa Impulso de Vida: Construindo habilidades 
de solução de Problemas.
- Instrumentos para avaliação do risco de suicídio, 
manejo e encaminhamento.
- Critérios de Inclusão e Exclusão para o programa e 
estratégias de encaminhamento.
- Fundamentação teórica do Programa Impulso 
de Vida.
- Trabalhar passo a passo as cinco sessões do Pro-
grama, que foi pensado para grupos de cinco adolescentes, com alto índice de ideação suicida com 
duração de duas horas, cada sessão.
- O Programa envolve o desenvolvimento de habilidades de solução de problemas, técnicas de 
criatividade, comunicação, relação com o grupo, projeto de vida, ténicas de relaxamento, percepção 
dos efeitos dos problemas não resolvidos sobre a saúde e manejo da percepção dos indicadores de 
sofrimento psíquico.

- Psicóloga graduada pela UFC.
- Doutora em Psicologia Clínica pela 
Universidade Santiago de Compostela 
Espanha.
- Professora do curso de Psicologia 
da UECE.
- Autora de livros e artigos sobre De-
senvolvimento Humano, Psicanálise, 
Psicoterapia e Suicídio.

Dra. Alessandra 
Xavier



PARCEIROS: 

www.mpce.mp.br

REALIZAÇÃO: 

 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


