
ROTEIRO DE AULA - MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS
CURSO 1: 6 de dezembro   CURSO 2: 7 de dezembro

OSC Estrela Guia - Associação em Prol da Cidadania e dos Direitos Sexuais

Título
Agentes Comunitários de Saúde e Movimento Social Organizado: incidindo
conjuntamente para a redução do estigma e da discriminação
relacionados às Sexualidades e ao HIV/AIDS.

Ementa
Nestas capacitações apresentaremos como a combinação entre as relações sociais e os aspectos do
padrão civilizatório estruturaram as bases das opressões sociais, como a racial, de gênero e de
orientação sexual. Além disso, discutiremos as violências sofridas e decorrentes vulnerabilidades de
PVHIV e LGBTQIA+ , sobretudo no que se refere ao E&D e à não observância de seus direitos.
Conteúdos de caráter informativo sobre a epidemia do HIV/aids; movimentos sociais específicos
(PVHIV e LGBTQIA+); direitos humanos; legislação e mecanismos de defesa de direitos; e, ética no
serviço público de saúde serão igualmente abordados.

Dinâmicas
Cada discussão será dividida em dois conjuntos. A primeira para apresentar fatos históricos, linhas
do tempo e/ou conteúdos informativos. A segunda para promover, a partir de diferentes
ferramentas, a exposição de vivências, a reflexão e a discussão sobre temas específicos.

Conhecimentos
Diversidade sexual e de gênero; violências e E&D; direitos humanos, de PVHIV e de LGBTQIA+;
promoção da igualdade; movimentos sociais; HIV/Aids e HV.

Ministrantes e Facilitadores/as
Marcelo Cardoso (Enfermeiro) e Kelly Vieira Meira (Cientista Social)

Duração e Cerificação
Cada curso a ser realizado em Florianópolis terá 8horas/aula no total. O processo de certificação
está sendo articulado com instâncias parceiras, considerando a regra original da UFSC/LEFIS
referente a 75% de frequência e 16hs horas/aula.
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Horário Conteúdo Métodos

8h00 às 10h00

Apresentação das/os Participantes
Onde Estamos? O curso chamou sua atenção? Por quê?
O que sabemos sobre Sexualidades e Direitos?
Conceitos: Sexualidade, Gênero e Diversidade Sexual

Exposição de Conteúdo
Din. p/ Apresentação

Pré Teste Oral
Estudo Dirigido

10h00 às 10h20 Intervalo

10h20 às 12h00 Orientação Sexual; Identidade de Gênero.
DH: Quando? Por quê? Para quem?
LGBTQIA+ - Que sopa de siglas é esta?

Exposição de Conteúdo
Organização de Grupos

Dinâmica 1

12h00 às 13h00 Almoço

13h00 às 15h30 Aids: surgimento, histórico, epidemia no Brasil
ONG/OSC;  Movimentos PVHIV e LGBTQIA+
SUS; Políticas; Serviços
Aids e as Sexualidades
Direitos Humanos e Saúde LGBTQIA+

Exposição de Conteúdo
Debate

15h30 às 15h40 Intervalo

15h40 às 17h00

Biotecnologias de Prevenção e Prevenção Combinada
PrEP e PEP; Teste rápido; autoteste; preservativos
Vulnerabilidades e Fatores de Risco
Ética nos Serviços Públicos de Saúde
Sigilo tem Limite? Legislações e Penalidades
Avaliação, Considerações finais e Encerramento

Exposição de Conteúdo
Roda de Discussão

Dinâmica 2
Organização de Grupos

Pós-teste Oral

Detalhamento Dinâmica 1:

Violência, E&D; Auto-percepção; Conhecimento; Mudança de Comportamento
Materiais: matérias de jornal expondo diferentes formas de violência ou preconceito.
Objetivo: Consolidar conhecimento sobre como as violências se expressam; promover a auto-observação de
suas vivências; identificar atitudes que tomamos frente a tais situações.

Resumo do Desenvolvimento: Divide-se os/as participantes em cinco grupos. Cada grupo recebe uma matéria
de jornal impressa e discutem seu conteúdo para: 1) identificar o tipo de violência; e, 2) identificar a atitude a
ser tomada frente a ela. Após essa etapa cada grupo expõe o resultado da reflexão feita. O/a facilitador
agrega ponderações (ou conteúdos específicos) ao final de cada exposição e/ou após os cinco grupos terem
apresentado suas respectivas reflexões.

Detalhamento Dinâmica 2:

Condutas éticas na Saúde; Direito ao Sigilo; Como identifico e me reporto ao outro; Melhores Práticas.
Materiais: matérias de jornal expondo diferentes formas de atuação e/ou condutas em Saúde.
Objetivo: Consolidar conhecimento sobre como a ética em serviços públicos de saúde; promover a
auto-observação de vivências; identificar atitudes que tomamos frente a tais situações.

Resumo do Desenvolvimento: Divide-se os/as participantes em cinco grupos. Cada grupo recebe uma matéria
de jornal impressa e discutem seu conteúdo para: 1) identificar o tipo de situação e conduta; e, 2) identificar
melhores práticas frente à situação (ou formas alternativas). Após essa etapa cada grupo expõe o resultado da
reflexão feita. O/a facilitador agrega ponderações (ou conteúdos específicos) ao final de cada exposição e/ou
após os cinco grupos terem apresentado suas respectivas reflexões.
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