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Objetivos:
Gerais: Desenvolver discussões e articulação em redes capazes de promover estratégias de
prevenção da violência na família e na comunidade contribuindo para a construção de um modelo
de atenção que prioriza a qualidade de vida e o estímulo a cultura de paz no município de Vitória
de Santo Antão-PE.
Específicos: 1. Discutir junto às lideranças de movimentos sociais, comunidade, equipe de saúde
da família, docentes e discentes sobre o fenômeno da violência; 2. Planejar e implementar ações
de prevenção à violência por meio da produção e difusão de material educativo; 3. Sensibilizar e
capacitar à equipe da estratégia saúde da família para que possa identificar e intervir nas
ocorrências de violência contra a criança, o adolescente, a mulher e o idoso; 4. Identificar as
situações familiares e comunitárias que podem gerar maior vulnerabilidade às práticas violentas;
5. Formar parcerias junto às organizações sociais e Poder Público Municipal para fortalecimento da
rede social de apoio de enfrentamento à violência; 6. Desenvolver atividades de pesquisa,
trabalhos de conclusão de curso relacionados ao tema do projeto; 7. Estimular a participação dos
discentes nas ações de interiorização da extensão universitária.
Resumo:
A estratégia saúde da família constitui-se num espaço privilegiado do Sistema Único de Saúde (SUS)
para a identificação, acolhimento, atendimento, notificação, cuidados e proteção de pessoas em
situação de violência. Dessa forma, o projeto visa desenvolver ações capazes de promover a
prevenção da violência na família e na comunidade contribuindo para a construção de um modelo
de atenção que prioriza a qualidade de vida e o estímulo a cultura de paz. As atividades serão
organizadas de forma pedagógica na perspectiva da interdisciplinaridade e intersetorialidade
buscando estimular o fortalecimento das redes de apoio social, discussão das políticas públicas,
qualidade de vida da comunidade de Cajueiro e Lídia Queiroz, do Município da Vitória de Santo
Antão/ PE, bem como contribuir para a formação dos discentes.

