
WORKSHOP INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO AO 
USO DE DROGAS NAS ESCOLAS
De 29 de junho até 29 de agosto de 2020

Inscrições até 31 de julho de 2020

REALIZAÇÃO CO-REALIZAÇÃO

Sociedade Internacional de Voluntários e
Profissionais da Prevenção e Tratamento

do Uso de Substâncias
www.issup.net

Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento na Europa.

www.institut-utrip.si/

Dr. Bartô e os Doutores da Saúde 
do Hospital Universitário da USP

www.drbarto.com.br/

APOIO

CURSO ONLINE – Vídeo Aulas e Conferências

http://www.issup.net/
http://www.institut-utrip.si/
https://www.drbarto.com.br/


NOSSOS APOIADORES INTERNACIONAIS

Departamento de
Estado Americano



OBJETIVOS DO WORKSHOP 3

Ajudar os participantes a desenvolverem
atividades e intervenções práticas, que
possam prevenir o uso nocivo de drogas
lícitas e ilícitas nas escolas, baseado em
evidências científicas e na realidade da
escola e sua região.

O Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento – UTRIP, da Europa, é um
instituto de pesquisa não governamental e sem fins lucrativos. Tem
como objetivo realizar pesquisas, desenvolver, implementar, monitorar
e avaliar os projetos e programas no campo do comportamento de
risco para jovens, prevenção de vícios, promoção da saúde e estilo de
vida saudável. É membro da rede europeia de ONGs no campo da
política do álcool (Eurocare), do Fórum da Sociedade Civil sobre Drogas
(CSF), da Sociedade Europeia de Pesquisa em Prevenção (EU SPR), da
Rede Acadêmica de Ciência para Prevenção (SPAN) e a Rede Europeia
de Política de Álcool (APN).

CONTEÚDO DESENVOLVIDO POR



O WORKSHOP É BASEADO NOS SEGUINTES ALICERCES 4

Identificação e Percepção
do Ambiente Psicossocial, através da 
Ciência da Prevenção.

Desmistificar
os Pré-conceitos ao uso abusivo de 
Drogas Lícitas e Ilícitas na sua forma 
subjetiva, exemplo: “Todo mundo 
usa”.

Customizar
Ações Práticas e Fáceis para Implementação 

da Prevenção ao Uso Nocivo de Drogas 
Lícitas e Ilícitas numa determinada Escola.. 

Evidências Científicas
Tudo deve ser feito baseado em evidências 

científicas e nas realidades locais, devem ser 
documentados e com indicadores para 

avaliar o resultado das ações 
sistematizadas.



EMENTA
Tópicos Preliminares
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Vídeo Aula 1 • Atividade introdutória e introdução do treinamento

a) Definições
b) Epidemiologia
c) Modelo etiológico
d) Tipos de prevenção
f) Teorias de prevenção

Vídeo Aula 2 • Noções básicas de ciência e prática de prevenção

a) Definição de prevenção além das drogas
b) Dados epidemiológicos importantes para o Brasil
c) Apresentação mais detalhada do modelo e teorias etiológicas
d) Bases científicas da prevenção

Vídeo Aula 3 • Noções básicas de prevenção escolar 

a) Clima escolar
b) Política escolar
c) Currículo
d) O que funciona e o que não funciona na prevenção e porquê



EMENTA
Tópicos Preliminares
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Vídeo Aula 4 • Exemplos de boas / melhores práticas

a) Componentes-chave de programas de prevenção baseados em 
evidências (por exemplo: jogo de bom comportamento, desconectado, 
LionsQuest, EFFEKT)
b) Como podemos começar a construir sistemas de prevenção escolar
c) Papel da equipe de prevenção escolar e coordenador (es) de prevenção
d) Relacionamento e colaboração com a comunidade e pais

Vídeo aula 5 • Estratégias de prevenção ambiental

a) Em relação a escolas e comunidade
b) Sistema e infraestrutura de prevenção local
c) Profissionalismo

• Serão feitos, após cada Vídeo Aula, Exercícios para atualizar 
os ganhos de conhecimentos e habilidades.



EMENTA
Tópicos Preliminares
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Vídeo Aula 6 • A aprendizagem socioemocional

Clima de escola / sala de aula como parte importante da estratégia 
abrangente de prevenção nas escolas

Vídeo Aula 7 • Estrutura de prevenção na escola

a) Visão ou política da escola
b) Trabalho em equipe
c) Coordenador (es) de prevenção escolar
c) Abordagem sistemática
d) Educação e treinamento regulares dos funcionários da escola
e) Monitoramento / avaliação
f) Prevenção no currículo regular
g) Sustentabilidade
h) Financiamento
i) Advogando pela prevenção

Vídeo Aula 8 • Monitoramento e avaliação

a) Por quê e o que é importante para as escolas
b) Exercícios para atualizar os ganhos de conhecimentos e habilidades



VIDEO CONFERÊNCIA - TRABALHO PRÁTICO 8

No dia 29 de agosto pela manhã, durante 3 horas faremos uma Vídeo 
Conferência para que os participantes possam interagir com os 
Treinadores.

•Desenvolvendo um plano concreto de prevenção escolar com três 
componentes principais:

a) política escolar
b) clima escolar
c) intervenções baseadas em evidências

Apresentação de algumas das intervenções mais eficazes e 
populares do portfólio da UTRIP

Prova Final

No final do curso teremos um teste de conhecimento. Esta 
prova é importante para que saibamos o nível de aprendizado 
do grupo.

w

a



VIDEO AULAS – Aconselhamento Breve
Estas aulas são para ajudar a Escola a se relacionar com a Familia, através dos alunos sobre a questão das Drogas

Dr. João Paulo Becker Lotufo
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Vídeo Aula Bônus 1 • Um Bate Papo informal na Escola e família, valem muito

A presença desta discussão aliada a trocas de ideias com a família foi o único 
fator positivo na diminuição da experimentação de drogas pelos jovens, 
superando a presença de espiritualidade, esportes, atividades culturais ou 
sociais na pesquisa que fizemos em 10 escolas da região do Butantã em São 
Paulo.

Vídeo Aula Bônus 2 • Livretos do Dr. Bartô – Prevenção divertida

Durante os Bate Papos Habituais, os professores e Pais seguem uma orientação 
padrão com perguntas para abordar os alunos e filhos sobre a questão de 
drogas. Além disto, deve-se distribuir material adequado para a faixa etária, 
como os livretos do Dr Bartô, projeto implantado no Hospital Universitário da 
USP (www.drbarto.com.br ). Quanto mais intenso e repetitivo o 
aconselhamento, maior o alcance de nosso objetivo: tolerância zero para o 
tabaco, tolerância zero para a maconha e tolerância zero para a bebida alcoólica 
até os 18 anos. E lembrem-se de que a cerveja é bebida alcoólica.

http://www.drbarto.com.br/


Treinador 1 10

Diretora de programas de prevenção do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento 
"Utrip". Pesquisadora e candidata a PhD em Ciência da Prevenção na Universidade de 
Zagreb, Croácia. Ela está envolvida em vários projetos financiados pela CE no campo da 
prevenção de vícios, promoção da saúde e estilos de vida saudáveis, aprendizado
socioemocional, violência e prevenção de lesões. Ela também é pesquisadora e 
candidata a PhD em Ciência da Prevenção na Universidade de Zagreb, Croácia. É Master 
Trainer para programas escolares de prevenção UNPLUGGED (12-14 anos) e EFFEKT 
(pais) (www.effekt.org), e coordenadora nacional e Master Trainer para o Programa de 
Fortalecimento de Famílias (SFP), Programa Plus de meninos e meninas, Good Behavior 
Game (GBG) etc. Ela é membro e ex-secretária eleita da Sociedade Europeia de Pesquisa
em Prevenção (EUSPR) (dois mandatos). Suas realizações extraordinárias são
especialmente as seguintes: liderança na disseminação de práticas de prevenção
baseadas em evidências nacional e internacionalmente, habilidades de treinamento
excepcionais, que inspiram os trainees a trabalharem ainda melhor na prática, uma
defensora excepcional de políticas e práticas baseadas em evidências, nacional e 
internacionalmente. Ela foi premiada com o ISSUP Early Career Award na quarta
conferência da ISSUP em Nairobi (Quênia) em 2018.

Sanela Talić



Treinador 2 11

Diretor do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento “Utrip” Eslovênia e Vice-Presidente / 
Presidente eleito da Confederação Internacional das Associações de Pesquisa sobre 
Álcool, Tabaco e Outra Droga (ATOD) (ICARA) Diretor da UTRIP (www.institut-utrip.si). 
Tem trabalhado no campo da prevenção da dependência e defesa da saúde pública nos 
últimos 20 anos. É autor, coautor e revisor de artigos e artigos científicos. Foi Assistente 
de Pesquisa de Pós-Graduação na Oxford Brookes University (Reino Unido) (2015-2016). 
É coordenador da rede da Plataforma de Prevenção, que inclui mais de 40 instituições e 
organizações de apoio na Eslovênia. Também é consultor sênior do Banco Mundial no 
campo da política de álcool e prevenção desde janeiro de 2017. Em 2017 foi premiado 
pela Sociedade Européia para Pesquisa de Prevenção (EUSPR) com “Honra de Lider
Praticante de Ciência de Prevenção Européia”.

Matej Košir



Treinador 3

Doutor em Pediatria pela Universidade de São Paulo. Representante da
Sociedade Brasileira de Pediatria nas ações de combate ao álcool, tabaco
e drogas. Coordenador/Presidente do grupo de trabalho no Combate ao
Uso de Drogas por Crianças e Adolescentes na Sociedade de Pediatria de
São Paulo. Responsável pelo Projeto Antitabágico do Hospital
Universitário da USP. Responsável pelo Projeto Dr Bartô e os Doutores da
Saúde - Projeto de Prevenção de Drogas no Ensino Fundamental e
Médio. Diretor Financeiro da ISSUP Brasil.

João Paulo Becker Lotufo



INCLUSO NO WORKSHOP 13

MATERIAL DIDÁTICO
de todas vídeo aulas

MATERIAL DE APOIO
para futuras intervenções

SUPORTE ONLINE
para dúvidas durante 180 dias

CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL E NACIONAL
ISSUP Brasil – UTRIP



METODOLOGIA E DINÂMICA 14



Incluso nas inscrições:
15

Faça sua reserva o quanto antes e garanta sua vaga.

Inscrições: cursos@issupbrasil.com.br ou (19) 99793-0240

*Os valores das inscrições de nossos eventos são exclusivamente para manter todas as despesas operacionais fixas e variáveis das ações, de acordo com o Artigo 1º. de nosso Estatuto Social
**Os treinadores não recebem nenhum honorário, somente a cobertura de suas despesas.

Material de apresentação das Vídeo Aulas;

Acesso as vídeo aulas durante 60 dias;

Suporte online para dúvidas durante 180 dias;

Aulas com Legenda em Português;

Certificação Internacional UTRIP & ISSUP Brasil.

INVESTIMENTOS:

3 Parcelas de R$ 190,00;

50% de desconto para quem participou dos Congressos 

Freemind ou são Parceiros Mantenedores;

Pagamentos por Boleto, Cartão de Crédito ou Depósito.

Para participar é necessário se associar ao ISSUP Brasil
https://www.issup.net/pt-br/associacao/candidate-se?country=BR



OBRIGADO


