ANEXO II: Resumo do Projeto
A- PROJETO
1-Título:

OFICINA DE SEXUALIDADE DA PESSOA IDOSA
2-Centro:

3- Departamento:

CIÊNCIAS DA SAÚDE

ENFERMAGEM

4- Nome (Professor Coordenador):

5- Fone:

6-Fax:

FABIA ALEXANDRA POTTES ALVES

21268543 /88960142

21263932

7- E-mail:

fabia.alexandra@terra.com.br
B– EQUIPE DE TRABALHO
8- Professor(es) participante (es) (nome/titulação/e-mail):

FÁBIA ALEXANDRA POTTES ALVES – MESTRADO
fabia.alexandra@terra.com.br
9- N° de técnico (s): 10-N° de alunos de graduação: (especificar nome, curso, e-mail e
função no projeto):

01

11-N° de alunos de PósGraduação

04 ALUNOS:
00
RUTHEANNE MELO DE SIQUEIRA
/ENFERMAGEM - ALUNO BOLSISTA;
KELLY ARAUJO SANTOS/ TERAPIA
OCUPACIONAL – ALUNO VOLUNTÁRIO;
RENATA LÍVIA ALVES DE SOUZA MELO/
ENFERMAGEM – ALUNO VOLUNTÁRIO;
EDUARDO TAVARES GOMES/ ENFERMAGEM
– ALUNO VOLUNTÁRIO.

12- Área atuação:
[ ] Comunicação
[ ] Cultura
[ ] Tecnologia e Produção

[ ] Educação
[ ] Economia e Administração
[ ] Meio Ambiente

[ X] Saúde
[ ] Trabalho
[ ] Direitos Humanos e Justiça

13- Local:

14- Período de Execução:

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM

SETEMBRO/2009 A DEZEMBRO/2010

15-Público Alvo:

IDOSOS

16- Objetivos:

Geral: Promover a discussão e reflexão a respeito da sexualidade da pessoa idosa, abordando os
aspectos relacionados a direitos, saúde e cidadania.
Específicos:
-Realizar esclarecimentos, abolindo mitos e preconceitos a respeito da sexualidade da pessoa
idosa;
- Estimular a vivencia da sexualidade de maneira mais saudável e prazerosa;
- Orientar quanto à prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (IST).
17- Parcerias:

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM
18- Resumo do projeto (até 200 palavras):

Serão desenvolvidas oficinas de sexualidade para idosos com objetivo de promover a discussão
e reflexão a respeito da sexualidade da pessoa idosa, abordando os aspectos relacionados a direitos,
saúde e cidadania, além de realizar esclarecimentos, abolindo mitos e preconceitos a respeito da
sexualidade da pessoa idosa, estimular a vivência da sexualidade de maneira mais saudável e prazerosa
e orientar quanto à prevenção das infecções sexualmente transmissíveis (IST). As oficinas acontecerão
mensalmente e no período da tarde, com carga horária de 9h cada uma. Estarão envolvidos nessas
atividades o professor coordenador, alunos de graduação (enfermagem e terapia ocupacional) e
profissional/técnico voluntário. Além das oficinas, haverá encontros semanais entre a equipe integrante
do projeto, para realização de estudos sobre o tema e organização das oficinas. Espera-se ao final de
cada oficina que os participantes possam ter suas dúvidas esclarecidas, uma maior interação com o tema
e assim facilitar uma melhor vivência da sua sexualidade, também que possam ter maior consciência
quanto à prevenção da IST e adquiram manejo para realizar o sexo de forma mais segura. Os dados
colhidos nas oficinas serão utilizados para apresentação em congressos científicos e também para
trabalhos de conclusão de curso dos alunos envolvidos no projeto.
19- Palavras-chave (5):

INFECÇOES
IDOSO;
SEXUALMENTE
TRANSMISSIVES

PREVENÇAO;

SEXUALIDADE; CONHECIMENTO;
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