
A Entidade Ponto Cultural fez um Acordo de Cooperação Técnica com a Mobilização Freemind e o ISSUP Brasil.

Disponibilizando 30 vagas gratuitas para o Curso de Prevenção ao Uso de Drogas nas Escolas.

As demais vagas terão 50% de desconto.

Entre em contato pelo e-mail associacaopontocultural1998@gmail.com para fazer sua inscrição!

mailto:associacaopontocultural1998@gmail.com


Você acha que 
consegue
proteger seu
aluno?
Temos a certeza que sim! Mas que tal irmos além?



As habilidades de proteção
podem ser aprendidas…

Imagina se pudéssemos ter acesso a estudos científicos 
sobre um tema que muitas vezes é estigmatizado.

E ensinadas.



Também é
sobre Educar!
A Prevenção ao uso de Alcool e outras Drogas sempre deverá ser 
tema nas escolas do nosso pais. 

Segundo um levantamento do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas (Cebrid) 

realizado com estudantes de escolas públicas e privadas com idade entre 10 e 18 anos, mostrou que 

65,2% dos entrevistados já experimentaram bebida alcoólica. Outros 5,9% fumaram maconha e 15,5% 

usaram solventes, de acetona a lança-perfume.

65,2 %
dos entrevistados
já experimentaram

algum tipo de bebida

alcoólicas



Desenvolvemos um curso internacional, 100% online, que traz informações relevantes
de como realizar processos de prevenção dentro da sua escola/sala.

Nele, ajudamos educadores a conhecer melhor o que funciona e o que não funciona
quando o assunto é prevenção ao uso de substâncias.   Vamos além…

Por isso:
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Curso Internacional de 
Prevenção ao Uso de Drogas 

nas Escolas
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OBJE
TIVO

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.

100%

Todo conteúdo foi customizado
para a realidade brasileira



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

Customizar
Ações Práticas e Fáceis para 

Implementação da Prevenção ao 
Uso Nocivo de Drogas Lícitas e 

Ilícitas numa determinada Escola. . 8

O CURSO É BASEADO NOS SEGUINTES ALICERCES

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.

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



EMENTA

Vídeo Aula 1 • Introdução a Ciência 

e a Prática

Vídeo Aula 2 • Noções básicas de 

ciência e prática de prevenção 

(Parte 1)

Vídeo Aula 3 • Noções básicas de 

prevenção escolar (Parte 2)

Vídeo Aula 4 • Prevenção nas 

Escolas

A

B

C

D

a) Definições

b) Epidemiologia

c) Modelo etiológico

d) Tipos de prevenção

a) Decisões sobre comportamentos 

saudáveis e de risco 

b) Antecedentes teóricos das 

intervenções de prevenção

c) Dimensões da implementação das 

intervenções de prevenção

a) O que funciona e o que não funciona 

(ou pode ser prejudicial) na prevenção e 

por quê.

a) Escolas: um cenário importante para a 

prevenção do uso de substâncias

b) Diferentes aspectos do ambiente escolar 

importantes da perspectiva da prevenção 

(cultura escolar, política escolar e currículo 

escolar)

c) Exemplos de programas baseados em 

evidências



EMENTA

Vídeo aula 5 • Estratégias de 

prevenção ambiental

Vídeo Aula 6 • Prevenção 

comunitária

Vídeo Aula 7 • Estrutura de 

prevenção no nível da escola

Vídeo Aula 8 • Monitoramento e 

avaliação

E

F

G

H

a) Estratégias ambientais

b) Foco na política da escola

c) Estratégias ambientais em um 

contexto mais amplo

a) Definições de prevenção baseada na 

comunidade

b) Foco no modelo de Comunidades que 

Cuidam (CTC)

c) Envolvimento da escola na mobilização da 

comunidade

a) Avaliação da situação na escola

b) Preparação do plano escolar e como 

desenvolver a capacidade da escola no 

campo da prevenção

c) Implementação de uma abordagem 

abrangente na escola

a) Monitoramento e avaliação de processos

b) Avaliação de resultados

c) Contabilização de custos (por exemplo, 

custo-benefício, custo-benefício)



VÍDEO CONFERÊNCIA E TRABALHO PRÁTICO

A cada 2 meses, em um sábado pela manhã, durante 2
horas faremos uma Vídeo Conferência para que os
participantes possam interagir com os Treinadores. (Com
tradução simultânea) – Data a ser definida conforme
abertura das turmas.

- 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



VIDEO AULAS – Aconselhamento Breve

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.



Porque Nós?
Desde 2012 organizamos eventos e capacitações na área de 
depêndencia química. Em nossos congressos, já passaram mais
de 9000 mil pessoas dentre elas 700 estrangeiros. Hoje, 
representamos a principal organização mundial de profissionais
desta área, a ISSUP.

E com a pandemia aceleramos o processo de mudança de nossas
capacitações tranformando-as em Cursos Online.
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USA State
Department

NOSSOS PARCEIROS INTERNACIONAISNossos Parceiros Internacionais



Conteúdo
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 ligados ao 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).
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Sanela Talić
Sanela Talić é a Secretária Geral do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento UTRIP. É chefe de programas de prevenção 

da UTRIP. É pedagoga e também gestora de projetos de programas de prevenção, educação e formação. Está envolvida 

em vários projetos financiados pelo EC no campo da prevenção do vício, promoção da saúde e estilos de vida saudáveis, 

aprendizagem ao longo da vida, prevenção da violência e lesões, etc. Também é pesquisadora e tem habilidade em 

organização e comunicação. É membro de várias redes profissionais, com foco em pesquisa e projetos, como Club 

Health, Eurocare, IREFREA, European Society for Prevention Research (EU SPR), Science for Prevention Academic

Network (SPAN), AMPHORA, ALICE RAP e ProSkills. Está envolvida em muitos projetos europeus, cofinanciados pela 

Comissão Europeia (EC) no âmbito do Programa de Saúde, do 7º Programa-Quadro (FP7), do Programa Daphne III, do 

Programa de Aprendizagem ao Longo da Vida, do Programa de Prevenção e Informação da Droga e do Fundo Social 

Europeu. Master Trainer para o programa de prevenção com base na escola EU-DAP / Unplugged e coordenadora 

nacional e Master Trainer para o Programa de Fortalecimento das Famílias (SFP). Ela é membro e secretária eleita da 

European Society for Prevention Research (EU SPR).
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Matej Košir
Matej Košir é o Diretor da UTRIP.  Tem trabalhado na área de prevenção de dependências e defesa da saúde pública nos 

últimos 20 anos. É autor, coautor e revisor de artigos e papers científicos. Foi um 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 foi consultor sênior do Banco Mundial 

na área de política e prevenção do álcool entre janeiro de 2017 e junho de 2019. Foi premiado pela European Society 

for Prevention Research (EUSPR) com "Leading European Prevention Science Practitioner Honor" em 2017.

Foi premiado (junto com sua esposa Sanela Talić) pela Society for Prevention Research (SPR) com o “International 

Collaborative Prevention Research Award” em 2020. 

É um estudante de doutorado em Ciências da Prevenção na Universidade de Zagreb (Croácia). 

É vice-presidente do Comitê de ONGs sobre Drogas de Viena (VNGOC).



Dr. João Paulo Becker Lotufo

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.
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Metodologia e Dinâmica
O curso estará dentro da plataforma específica com Login e senha para os inscritos
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Suporte Através de 
Whatsapp

Após cada aula teremos 
exercícios para responder

Serão 10 aulas em vídeo 
de 40 minutos cada; 



Investimento
Valor por Aluno

R$100$250 R$ 50

Normalmente, um 
curso como este se
aplicado no exterior

CURSO NA EUROPA VALOR PARA PARCEIROSNOSSO VALOR 

Valor praticado no 
Brasil pelo Freemind 

e Issup Brasil

Por estar conosco
desde o inicio, o 

valor para vocês é 
especial!
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Obrigado!
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www.freemind.com.br


