
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

TEMA PALESTRANTE HORARIO LOCAL 

 
1º setembro 

 
Campanha Setembro Amarelo 

JORNADA PELA VIDA  

 
Universidade Católica de Santos 
Prédios com Iluminação Amarela  

 
18h30 às 19h 

 
Espaço Externo 

 
1º setembro 

 
Mês Internacional da Prevenção do Suicídio 

 
Cor Amarela e excertos diários na rede 
social/Laços amarelos para docentes e 

estudantes 

 
Cotidiano 

Redes Sociais: 
Facebock/Instagram/Twitter 

 
 

11 setembro 

 
 

Roda de Conversa:  
Ancoragens para o viver 

 

 
Renato Caetano de Jesus 

Coordenador do Centro de Valorização da 
Vida (CVV) e voluntário há 34 anos 

Maria Cristina do Carmo Fontes Barros 
Presidente da CIPA-SVSL-2017/2018 

 

 
 
 

9h30 às 11h30 

 
 
 

CDI – Auditório 201 

 
 
 

12 setembro 

 
Roda de Conversa: 

Ancoragens para o viver 
  
 

 
Renato Caetano Jesus 

Coordenador do Centro de Valorização da 
Vida (CVV) e voluntário há 34 anos 

 

 
8h30 às 10h 

 
 
 

 
Sociedade Visconde de São 

Leopoldo - SVSL 
 
 



 
 

Banda de Estudantes do Curso de Licenciatura em Música 
Repertório: Vida/Alegria/Felicidade/Amor/Sentimento 

Maria Cristina do Carmo Fontes Barros 
Presidente da CIPA-SVSL-2017/2018 

 
Projeto Cultural UNISANTOS 

Prof. Dr. Antônio Eduardo Santos 
Curso de Licenciatura em Música 

Prof. Me. Manoel Roberto Batista Lopes 

10h30 às 12h 
 
 

20h30 às 21h 

Colégio Liceu Santista 
 

CDI 
Espaço Musical 

Cláudio José dos Santos 

 
 

13 setembro 

 
 

Viver:  conviver com o estresse? 

 
 

Profª Me. Tânia Maria Correa Estevaletto 
Macedo 

Curso de Psicologia 
 

 
 
9h30 às 10h30 

 
CDI – Auditório 201 

 
 
 

13 setembro 

                                
 

Roda de Conversa: 
Ancoragens para o viver 

 

Renato Caetano Jesus 
 Coordenador do Centro de Valorização da 

Vida (CVV) e voluntário há 34 anos 
Maria Cristina do Carmo Fontes Barros 

Presidente da CIPA-SVSL-2017/2018 
Prof. Me. Pe. Cláudio Scherer da Silva 

Pró-Reitor de Pastoral 

 
 
 
 

19h às 20h30 

 
 
 
 

CB - Auditório 

 
 
 

15 setembro 

                                 
 

Roda de Conversa: 
Ancoragens para o viver 

 

Renato Caetano Jesus 
 Coordenador do Centro de Valorização da 

Vida (CVV) e voluntário há 34 anos 
Maria Cristina do Carmo Fontes Barros 

Presidente da CIPA-SVSL-2017/2018 
Pró-Reitor 

 
 
 

16h às 18h 

 
 
 

CDI -  Praça da Árvore 
  

 
 

15 setembro 

 
 

Banda de estudantes do Curso de Licenciatura em Música 
Repertório: Vida/Alegria/Felicidade/Amor/Sentimento 

 

 
Prof. Me. Manoel Roberto Batista Lopes 

Projeto Cultural UNISANTOS 
Prof. Dr. Antônio Eduardo Santos 
Curso de Licenciatura em Música 

 

 
 

20h30 às 21h 

 
CDI 

Espaço Musical 
 Cláudio José dos Santos 

 

 
17 setembro 

 
Caminhada: Jornada pela Vida  

 

Percurso: 
Concentração na Concha Acústica 
Caminhada até a Lagoa do Sapo  

 
10h 

 
Avenida da Praia 

 
 
 





 

 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

O ritmo acelerado e alucinante da sociedade contemporânea exige dos seres humanos ações para as quais, parece, não estão 
preparados, para muitos está instalado o caos que, associado à crise econômica, à redução das possibilidades de mercado de 
trabalho, o terrorismo, o medo, a desagregação da família e as relações intermediadas pela tecnologia, culminam em desesperos 
coletivos que, muitas das vezes, demonstram que os indivíduos não se sustentam emocionalmente e a ausência de perspectivas o 
consome. 
Vidas têm sido ceifadas! A cada quarenta e quatro segundos há um suicídio no mundo. A estatística é alarmante, e o fato não se 
apresenta isolado, o fenômeno está presente no mundo todo! Tornou-se uma epidemia. 



 
 
Na busca da maturidade psíquica faz-se necessário que a essência do ser humano, a totalidade de suas capacidades: corpo, mente, 
emoção, espírito, prática se apresentem para o equilíbrio emocional, cognitivo e psíquico A totalidade e a liberdade são 
características essenciais para uma educação do ser humano como um todo, pleno. 
 
O trabalho diretamente com valores, culturas, além dos conceitos variados de sociedade, indivíduo e mundo indicam que o ser 
humano não se apresenta harmoniosamente a ponto de não agir, em sociedade segundo os quatro pilares da educação: o aprender 
a conhecer; o aprender a fazer; o aprender a viver com os outros e o aprender a ser. 
A Jornada pela Vida pretende, justamente, a busca por uma reflexão maior junto aos seres humanos que culminassem na ampliação 
dos horizontes acerca das possibilidades e alternativas para a felicidade permear a vida. As possibilidades se apresentam, estão 
próximas a nós e, não será exterminando a vida que os problemas serão resolvidos. Algo novo e diferente precisa ser feito, queremos 
e precisamos sair da inércia, a ação nos impele a conclamar os jovens para que os mesmos se ouçam e ouçam os demais indivíduos, 
não estamos sós, compartilhemos nossas agruras, há saídas, basta querer para colocá-las em prática. É esse o objetivo desse Evento, 
oportunizar conhecer e compreender melhor as facetas da vida com o intuito de analisá-la e empreender ações que levem à 
percepção de sua própria interioridade – uma jornada que possibilite autoconhecimento.  
A felicidade, a alegria são as grandes ações que se pretende sociabilizar em diferentes horário, entrada dos períodod e horário dos 
intervalos, manhã 9h20min. e 20h40min.   
 
Período: 1º de setembro a 30 de setembro 
ATIVIDADES 

1. “Ancoragens para o viver”  
Ancorar – ato ou ação de ancorar. Quais são suas âncoras?   
Um dos processos da produção das representações sociais, o efeito ancoragem é um viés cognitivo que ocorre quando os indivíduos 
se baseiam de forma intensa ou se “ancoram” a uma parte da informação recebida ou a uma característica para um processo de 
tomada de decisão. Ele acontece devido a uma associação reflexiva, uma vez que não é uma questão de escolha, uma vez que o 
indivíduo não se percebe utilizando este mecanismo. A ancoragem é um mecanismo automático, inato e involuntário, ou seja, para 
resistir à âncora é difícil, mas um meio para minimizar os efeitos é a disciplina. Os grupos oferecem apoio aos participantes pelo 
sentimento de pertencimento. 
 

2. Viver:  conviver com o stress? 
O stress é considerado como qualquer mudança à qual você deve se adaptar. A resposta de stress é uma reação imediata e intensa, 
que implica a mobilização geral dos recursos do organismo, e produz-se frente a situações que supõem importantes exigências.  
 



 
 
O controle dos pensamentos, da agenda, do ambiente de trabalho, das emoções e da forma como você lida com os problemas. 
Estratégias que explicam como viver com reduzir, prevenir e lidar com o stress. 
Uma vida equilibrada, com tempo para o trabalho, relaxamento, lazer e relacionamentos, acrescentando uma boa dose de 
capacidade de resistência e persistência para lidar com as situações de pressão na vida  

 
3. Programas: 
 
Banda do Curso de Licenciatura em Música: músicas que reflitam sobre a Vida/Alegria/Felicidade/Amor/Sentimento 
 
Danças Circulares: desde os primórdios a dança circular foi desenvolvida como uma meditação em movimento: unindo a 
comunidade em torno de um mesmo propósito, conectando com indícios mais profundos do que uma dança de palco. Dessa forma, 
então, chamou-a também de Dança Sagrada, pois conectava com a face sagrada de cada ser, acordando a vida, a alegria, o amor e 
as melhores qualidades presentes no ser humano e, por consequência, na Humanidade. A pessoa que lidera uma roda de Dança 
Circular chama-se focalizador. Ele cuida do foco, trazendo a força da presença e do compromisso com o aprendizado coletivo. 
Comemorado em Todo o Mundo, no dia 17 de julho. 
 
 

 

4. Jogos Rítmicos: 

Ações destinadas a todos que possam se beneficiar do aprendizado e do desenvolvimento como forma de expressão. Partindo da 
nossa realidade e tendo como hipótese que a partir de jogos e brincadeiras, alcançamos maneiras prazerosas do desenvolvimento 
cognitivo significativo ao sujeito que interage com o processo, aplicando o lúdico, o envolvimento com a expressão corporal, com 
os sentimentos, com a afetividade e com a sociabilidade. O objetivo é quebrar os limites do Cursos, dos Semestres, das cidades de 
onde os estudantes provêm para que haja INTEGRAÇÃO. 
 
5. Amigos do Zippy: educação emocional para crianças. 

6. Coral Canto Mágico 

Apresentação sob a regência da Maestrina Sônia Onik, a faixa etária dos cantores mirins está entre 6 e 14 anos. O Projeto é uma 

iniciativa da cidade de Cubatão em parceria com a Petrobrás- Refinaria Presidente Bernardes de Cubatão. Fundado em 1994, atendeu 

mais de 1000 jovens da cidade, nesses mais de 20 anos. O trabalho a ser apresentado agrega coral com linguagem cênica, 

transformando-se num espetáculo sonoro e visual. 



 
 
 

 
 
 


