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A Universidade de Brasília, por meio do Núcleo de Estudos 

em Saúde Pública, com o apoio do Ministério da Saúde, está 

disponibilizando, gratuitamente, o curso de 

formação “Estratégias de empoderamento de adolescentes e 

jovens em situação de vulnerabilidade social, ora chamado de 

Curso JAVU o qual foi desenvolvido na modalidade de 

extensão, no formato de Educação a Distância com tutoria. 

  
 

Objetivo: Contribuir para o desenvolvimento de uma cultura inclusiva, emancipatória, 

não discriminatória, de respeito à diversidade e de cultura de paz no contexto escolar, de 

modo a promover a saúde de adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. 

 

Público: Professores da rede pública de ensino, contemplando os quatro anos finais do 

Ensino Fundamental (6º ao 9º) e Ensino Médio. 

 

Carga horária: 180 horas (aproximadamente 3 meses) 

 

Vagas: Em 2019, serão disponibilizadas 2.500 vagas, sendo 1.250 vagas na primeira fase 

e 1.250 na segunda, as quais serão distribuídas pelos municípios selecionados para 

participar da formação. 

 

Critério de inclusão do município: Ter aderido ao PSE1 e apresentar muito alto, ou alto 

IVJ.2 

 

Conteúdo: 

O curso está organizado em 10 módulos que abordarão as seguintes temáticas: 
1. Ambientação e Desenvolvimento do Ambiente Virtual de Aprendizagem; 

2. Educação em saúde; 

3. Jovens e Adolescentes – Conceitos e definições; 

4. Políticas Públicas de Saúde; 

5. Redes de proteção; 

6. Vulnerabilidade no contexto escolar; 

7. Prevenção à violência no namoro entre jovens; 

8. Direitos Sexuais e Reprodutivos de Adolescentes e Jovens; 

9. Gênero na escola; 

10. Prevenção ao Uso de álcool e outras drogas. 

 

Inscrição: Para realizar a inscrição o professor deverá acessar o Formulário de Inscrição 

(https://questionarios.unb.br/index.php/676461?lang=pt-BR), preenchendo-o 

integralmente e em seguida, clicar em ‘Enviar’. 

 

Certificação: Os cursistas que realizarem as atividades propostas no curso, receberão o 

Certificado de Extensão emitido pela Universidade de Brasília e ainda uma Declaração 

de Conclusão de Curso pelo Núcleo de Estudos em Saúde Pública da UnB. 

 
1 Programa Saúde na Escola 
2 Índice de Vulnerabilidade Juvenil 
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