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Resumo do Projeto 

IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS DE PREVENÇÃO AO USO DE 

DROGAS NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA é uma 

aplicação prática dos resultados das pesquisas desenvolvidas em 2013 e 2014 pelo 

projeto anterior do Núcleo de Pesquisa da coordenadora, intitulado “Avaliação de 

Programas de Prevenção Escolar ao uso Abusivo de Álcool e outras Drogas, que foi 

contemplado no edital VivaJovem 2012, do Ministério da Saúde e Escritório das Nações 

Unidas para Drogas e Crimes (UNODC).  Foram avaliados dois programas preventivos 

internacionais: o Unplugged, da EUDAP, intitulado no Brasil de #Tamojunto, para 11 a 

14 anos de idade; oGBG do AIR, intitulado no Brasil de Elos, para 6 a 10 anos. O 

projeto de extensão, ora apresentado, implicará o acompanhamento da implantação e a 

avaliação dos programas acima descritos no Colégio de Aplicação da Universidade 

Federal de Santa Catarina. Também serão desenvolvidas atividades preventivas aos 

problemas relacionados ao uso de drogas com estudantes de graduação em situação de 

vulnerabilidade psicossocial que residem na Moradia Estudantil. O presente programa 

deverá ser incluído pelo projeto institucional intitulado PLANO DE ATENÇÃO 

PSICOSSOCIAL E AOS DESAFIOS PEDAGÓGICOS PARA OS ESTUDANTES DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA – UFSC, que prevê ações nos 

âmbitos da promoção de saúde, prevenção e cuidado relacionadas às problemáticas 

psicossociais dos educandos dos vários níveis de ensino da universidade, entre eles os 

problemas com o uso de álcool e outras drogas. 

A meta é contribuir na oferta de programas preventivos no âmbito das 

universidades públicas brasileiras, iniciando com este programa piloto a ser implantada 

na UFSC, tanto no nível da educação fundamental e média, quanto em programas 

dirigidos para estudantes de graduação em situação de vulnerabilidade psicossocial. 

As diretrizes teórico-metodológicas dos Programas de Prevenção a serem 

testados serão baseadas nos conceitos de Promoção da Saúde e Redução de Riscos, 

através do treino de habilidades de vida e de informações reflexivas sobre drogas, que 

fundamentarão as atividades preventivas desenvolvidas, indicados pelos estudos de 

meta-análise como os de maior evidência para aplicação em atividades preventivas 

(FAD, 1999; WHO, 1993; Becoña, 1999). Algumas metodologias incluem atividades 

com pais e familiares, por ser um indicador de fortalecimento de vínculos sociais e, 

assim, uma qualificação da ação preventiva. 



Será necessário oferecer formação em práticas preventivas os professores, que 

serão os agentes dos processos preventivos e também para algumas lideranças 

estudantis, compreendidos com multiplicadores, para garantir a fidelidade e qualidade 

da implantação. 

As novas atividades dos programas #tamojunto e Elos, dirigidos para o ensino 

fundamental do Colégio de Aplicação, assim como as metodologias dirigidas para os 

estudantes de graduação serão acompanhados de forma contínua, buscando analisar a 

sua aceitabilidade e adaptabilidade para o ambiente universitário. 

Para a avaliação do processo de implementação utilizar-se-á métodos mistos, 

com instrumentos de características quantitativas, como questionários aula a aula e 

inventários de satisfação e instrumentos de características qualitativas, com grupos 

focais e entrevistas semiestruturadas com todos os segmentos envolvidos na aplicação 

dos programas preventivos: professores, educandos, coordenadores pedagógicos, 

gestores escolares, coordenadores da moradia estudantil, equipe técnica da Pro-Reitoria 

de Assuntos Estudantis. 

O período de realização do programa será de 30 meses, com início das 

negociações para implementação das atividades preventivas em maio de 2015 e término 

das atividades programadas em dezembro de 2017. 

 


