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RESUMO

O suicídio é um processo complexo, requerente de uma abordagem sistêmica, que envolve fatores biológicos, sociais, psicológicos, familiares, culturais e religiosos, afetando

tanto a pessoa que sofre quanto a todos que a rodeiam. Com o objetivo fomentar o conhecimento, a psicoeducação e a capacitação para o manejo do comportamentosuicidana

região, sob a perspectiva da Terapia Cognitiva-comportamental. O projeto foi criado em 2015, como projeto de extensão intitulado Terapia Cognitiva e Prevenção do Suicídio, com

apoio do PAEX - UEMG. São realizados semanalmente encontros na Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), unidade Divinópolis com discussões que visam à

sensibilização e instrumentalização em Terapia Cognitiva e Prevenção do Suicídio, abordando aspectos teóricos e práticas do manejo da prevenção e da crise suicida. Os

encontros são compostos por alunos, professores, profissionais e a população local. Tem carga horária de duas horas semanais, com a média de 27 participantes por semestre,

tendo realizado até a presente data 29 encontros. A temática trabalhada, nos dois primeiros semestre foi à origem, princípios, conceitos e técnicas da Terapia Cognitiva,

atualmente no terceiro semestre de tem-se trabalhado a psicoeducação acerca do manejo terapêutico na prevenção do suicídio. Assim, ao proporcionar abertura de espaços para

a promoção do conhecimento acerca da prevenção e manejo do suicídio, o projeto tem conseguido como resultado a promoção de diálogos, a formação dos participantes e a

estimulação de estratégias de prevenção nas áreas da educação, saúde e demais áreas. Na medida em que o conhecimento sobre o assunto é partilhado, propostas e

possibilidades são abertas, pois, o conhecimento produzido fornecera subsídios para novas propostas de intervenção e prevenção do suicídio no centro oeste mineiro.
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