
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausência de significado é mais dolorida quando 

faz parte da vida, e talvez daí a busca de um 

significado de morte resulte em um 

preenchimento, e procurar desvendar esse 

significado é sem dúvida procurar um retorno à 

VIDA (MARQUETTI, 2011, p.18). 
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JUSTIFICATIVA 

 

O “I Encontro de diálogos de 

enfrentamento ao suicídio no município de 

Óbidos” sob o tema “Porque Vidas Humanas 

importam” emerge em virtude da necessidade 

de se conversar sobre a temática do suicídio, 

bem como de se propor alternativas possíveis a 

pessoas que vivem sofrimentos psíquicos 

extremos. 

A Universidade Federal do Oeste do 

Pará propõem esta temática no mês que 

referencia o enfrentamento ao suicídio por 

considerar alarmantes os dados por morte de 

suicídio no Brasil que significam a terceira 

causa de morte entre homens de 15 a 29 anos e 

a oitava causa de morte entre mulheres na 

mesma faixa etária (BRASIL, 2017). 

Desse modo, é urgente dialogar com a 

sociedade sobre possibilidades mais criativas e 

saudáveis da existência humana. 

Assim o encontro objetiva problematizar 

sobre o enfrentamento do suicídio, a partir da 

realização de diálogos com a comunidade 

Obidense, a saber: acadêmicos de pedagogia, 

profissionais da educação, profissionais da 

saúde, profissionais da assistência e demais 

pessoas interessadas. 

Pois se compreende que a prática e/ou a 

tentativa de suicídio... 

“Pretende reduzir modos de sentir, pensar, 

agir a um consumo imediato, a uma 

intervenção que resolva dissolva e afaste os 

problemas – não há tempo para refletir e 

pensar” (MARQUETTI, 2011, p.15). 

Contudo sabe-se que há alternativas para 

a existência humana e que o exercício do 

diálogo possibilita compreensões em que a 

sociedade possa buscar nos aparelhos públicos 

da saúde, da educação e da assistência apoio 

para sua saúde, bem estar e maior qualidade de 

vida. 

OBJETIVO GERAL 

 Problematizar sobre o enfrentamento do 

suicídio, a partir da realização de 

diálogos com a comunidade Obidense. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Dialogar sobre o suicídio; 

 Orientar a comunidade Obidense sobre a 

rede de atendimento a pessoas com 

ideação suicida; 

 Discutir com a comunidade Obidense 

que as vidas Humanas importam. 

 Propor formação contínua, para 

acadêmicos e profissionais que atuam na 

educação, saúde e assistência. 

 

PÚBLICO ALVO  

Acadêmicos de Pedagogia, Profissionais da 

Saúde, Educação e Assistência e pessoas 

interessadas com o tema. 

LOCAL DO EVENTO: UFOPA 

Certificação mesas 4h 

Certificação dos minicursos 3h 

Inscrições na Secretaria Acadêmica da 

Ufopa: 

- Um kg de alimento não perecível para doar 

ao Hospital Santa Casa de Misericórdia do 

Município de Óbidos. 

Contato 

Aline – 99225-1924        Káren 99190-5001 

PROGRAMAÇÃO 

7h 30’ – 8h 15’ CREDENCIAMENTO 

8h 15’ MESA DE ABERTURA  

Diretora da UFOPA; Secretário Municipal de 

Educação, Secretária Municipal de Saúde, 

Secretária Municipal de Desenvolvimento 

Social, Diretora da 7ª URE, Diretor do IFPA, 

Prefeito. 

 

8H 30’ MESA 1 – PORQUE VIDAS 

HUMANAS IMPORTAM 

Drª Irani Lauer Lellis 

Drº Lenizio Lima Lellis 

10H MESA 2 – PREVENÇÃO DE 

SUICÍDIO: REDE DE ATENDIMENTO NO 

MUNICÍPIO DE ÓBIDOS-PA. 

CAPS; SEMDES: CRAS e CREAS; SEMED.  

15 – 18h MINICURSO REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS SOBRE O SUICÍDIO: UM FIO 

HISTÓRICO. 

Profª Kássya Christinna Oliveira Rodrigues 

 

15 – 18h MINICURSO SOBREVIVENTES 

DO SUICÍDIO: COMO PREVENIR A 

REINCIDÊNCIA  

Dra. Irani Lauer Lellis 

 

15 – 18h MINICURSO MÍDIAS E 

SUICÍDIO: A DOR DO OUTRO TAMBÉM 

IMPORTA. 

Acadêmicas : Beatriz Galúcio; Camila Sousa; 

Darsone Marinho; Aline Karina, Raiza Maria. 

 

 

Sejam tod@s bem vind@s!!! 


