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1. NOME 

Falando sobre vida: prevenção ao suicídio  

 

2. MOTIVAÇÃO 

 O suicídio é um comportamento multifatorial e mutideterminado resultante de uma complexa 

teia de fatores de risco e de fatores protetores que interagem de uma forma que dificulta a 

identificação e a precisão do peso relativo de cada um deles (Bertole, 2012). Segundo a Organização 

das Nações Unidas (ONU), mais de 800 mil pessoas cometem suicídio por ano, sendo o suicídio a 

segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Além disso, o tema é um fenômeno 

multidimensional que pode afetar pessoas de diferentes classes sociais, idades e orientações 

sexuais. Por sua complexidade, as respostas precisam ser articuladas de forma intersetorial e 

interdisciplinar.  

 Nesse sentido, a Rede Social de Brazlândia começou a noticiar, especialmente na 9ª reunião 

de 2018, sobre os crescentes casos de comportamentos suicidas e suicídios ocorridos na área 

urbana e na zona rural da cidade. A Rede é um momento de encontro entre representantes 

governamentais e não governamentais e comunidade local com a finalidade de solucionar os 

problemas da região. 

 Além disso, no dia 14/11/2018, a Coordenadoria Administrativa das Promotorias de Justiça de 

Brazlândia (CPJ-Braz) elaborou uma oficina, “Conversando sobre o suicídio”, realizada na Escola 

Parque da Natureza, naquele evento foi possível observar muito interesse dos docentes e discentes 

sobre o tema. Dada a importância do tema, esta Coordenadoria Administrativa solicitou a 18º 

Delegacia da PCDF um levantamento das ocorrências policiais violentas, que tipificam os 

cometimentos de suicídio. Após esse levantamento, concluiu-se a existência de lacunas nos dados 

estatísticos sobre o suicídio e comportamentos suicidas na cidade de Brazlândia.  

 Portanto, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) propõe um trabalho 

preventivo ao contexto de mortes por suicídio que aflige a sociedade como um todo. A iniciativa será 

realizada na Coordenadoria Administrativa das Promotorias de Justiça de Brazlândia em parceria com 

instituições integrantes da Rede Social, tais como: a regional de ensino, a regional de saúde, a 

assistência social, a segurança pública e unidades do MPDFT, a saber: Secretaria de Educação 

Corporativa (Secor), Secretaria de Comunicação (Secom) e Assessoria Especial de Promoção da 

Saúde e da Qualidade de Vida (Apres). 

 

3. OBJETIVO  

Construir uma Rede de Proteção à Vida, por meio da integração de educadores, 

profissionais da saúde, polícias e áreas afins que possam contribuir na prevenção ao suicídio e 

identificação de possíveis fatores de risco, assim contribuindo para a promoção da cidadania e dos 

direitos individuais e indisponíveis da comunidade de Brazlândia. 
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4. FASES  

4.1. Organizar reuniões do grupo de trabalho 

4.2. Firmar parcerias internas com Secom, Secor e Apres. 

4.3. Articular a implementação de ações com serviços públicos externos: Coordenação Regional 

de Ensino de Brazlândia (CRE), ONGs, CAPS e Hospital Regional Brazlândia e Unidades 

Básica de Saúde. 

4.4. Estabelecer ações de divulgação com a Secom. 

4.5. Realizar capacitação para educadores e profissionais da saúde e áreas afins com relação às 

formas de prevenção ao suicídio e identificação de possíveis fatores de risco; oficinas e 

palestras em diferentes instituições para propagação da prevenção ao suicídio. 

4.6. Elaborar um instrumental de encaminhamento dos casos de comportamento suicida, em 

conjunto com o GT, a ser encaminhado ao serviço de referência no território. 

4.7. Elaborar campanha em setembro, mês definido pelo Ministério da Saúde como “Setembro 

Amarelo”. 

4.8. Validar o projeto Falando sobre vida: Prevenção ao Suicídio. 

 

5. OBJETIVOS E INDICADORES RELACIONADOS À GESTÃO ES TRATÉGICA  

PERSPECTIVA OBJETIVO ESTRATÉGICO  INDICADOR ESTRATÉGICO  

 

Cidadania fortalecida 

 
 
Ações em defesa da cidadania  
 

 
 
 
Resultados para a 
Sociedade  
 
 

 
Proteger os direitos das 
crianças e dos adolescentes.  
 

 
Iniciativas em defesa da criança e 
do adolescente  
 

 
Atividades Internas 
– integração 
 

Desenvolver maior integração 
entre MPDFT e órgãos 
estratégicos  

Índice de execução dos acordos 
celebrados  

Índice de capacitação  
Índice de cumprimento do plano 
de capacitação  

Pessoas, clima 
organizacional e 
tecnologia 

Desenvolver conhecimentos, 
habilidades e atitudes  

Índice de satisfação com os 
treinamentos  

 
 

6. EQUIPE 

Unidade Responsável: Coordenadoria das Promotorias de Justiça de Brazlândia 
(CPJ-Braz) 

Gestor Higo Noboro Nishida Arakaki 
Coordenadora Rozimeire Xavier Batista   

Nome Matrícula 
Bruna Gomes Guimarães 5495-0 
Fabrícia da Hora Pereira  4571-3 
Ruan Frederic Neves Ribas 4149-1 

Integrantes: 

Thayse Duarte Varela  5421-6 
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7. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Como fase inicial do projeto houve a sensibilização dos atores da Rede Social de Brazlândia 

em relação à importância de identificar e acolher as pessoas que apresentam ideações suicidas e os 

familiares deles. Esse momento ocorreu em 5 de fevereiro de 2019, no 1º encontro do ano da Rede 

Social onde, após a apresentação do projeto, foi constituído um Grupo de Trabalho (GT) e elaborado 

cronograma de reuniões do GT que ocorrerão de fevereiro a dezembro de 2019, com elaboração de 

atas e levantamento de demandas em cada uma das reuniões. 

Além disso, necessário se faz o estabelecimento de parcerias com as unidades do MPDFT, tais 

como a Secor, Secom e Apres. A atuação da Secor se dará no âmbito da fase de capacitação. A 

Secom colaborará com a produção de material de divulgação, informativo e educativo e a 

campanha. A Apres organizará as rodas de conversas com servidores sobre os sofrimentos naturais 

do cotidiano do trabalho e as implicações das doenças mentais, bem como fortalecer os serviços 

oferecidos pela Secretaria de Atendimento à Saúde do Servidor. 

Os parceiros externos serão a Coordenação Regional de Ensino (CRE), Organizações não-

governamentais (ONGs), Centro de Atenção Psicossocial (Caps), Coordenação Regional de Saúde 

(CRS), Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (Creas), Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e outras instituições 

da cidade de Brazlândia interessadas.  

Estão previstas reuniões com as instituições, para composição de propostas fortalecedoras do 

projeto. As ações implementadas pelo projeto serão sempre discutidas com o GT, priorizando 

sempre os interesses da comunidade e a viabilidade da execução dos serviços. 

Na organização do cronograma de oficinas e palestras, o GT terá uma atuação consistente. 

Nesse cenário, a atuação da CRE é imprescindível para definir a disponibilidade das escolas que 

foram diagnosticadas com maior índice de problemas relacionados ao tema e que receberão essas 

oficinas.  

A capacitação será efetivada por meio de um curso, ofertado principalmente aos orientadores 

educacionais, com objetivo preventivo de identificação precoce, dentro da escola, de adolescentes e 

crianças com ideação suicida. Do mesmo modo, a oferta se estenderá a outros públicos externos, 

tais como os profissionais da saúde, que poderão identificar pessoas com comportamentos suicidas 

durante o atendimento dos serviços de saúde. A oferta do curso contará com profissionais 

especializados e terá uma breve duração. A fim de se alcançar o público interno, que realiza os 

atendimentos da população local, serão disponibilizadas vagas para membros e servidores da CPJ-

Braz e outras unidades interessadas. 

Outro momento será a discussão no GT para viabilizar a elaboração de um instrumental de 

encaminhamento dos casos de comportamentos suicidas ao serviço de referência no território.  

  A introdução da iniciativa na comunidade pode alterar a dinâmica social intrínseca de 

Brazlândia com relação ao suicídio, visto que pretende desmistificar a temática e dar maior atenção 

na prestação dos serviços institucionais às pessoas identificadas com a possível problemática. Por 

esse motivo, a Coordenadoria também pretende solicitar informações de órgãos públicos, com 
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fundamento na Lei Complementar nº 75/93, em seu art. 8º, incisos II e VIII, com o objetivo de 

fomentar o fortalecimento dos serviços públicos da comunidade de Brazlândia. 

  A elaboração da campanha no mês de setembro será uma grande mobilização sobre a 

temática na comunidade local e as ações demandarão mais parcerias internas e externas. Suas 

principais ações serão discutidas e organizadas dentro do GT 
 
 

8. PERÍODO DE EXECUÇÃO 
 INÍCIO: MARÇO/2019  
 FIM: DEZEMBRO/2019 
 
 

9. MÉTRICA  

INDICADORES METAS 

Eventos de prevenção ao suicídio 

(capacitação, oficina e palestra) 
3 eventos  

Escolas participantes de oficinas e palestras 

na comunidade 
10 escolas participantes 

Roda de conversa com servidores da CPJ-

Braz 
1 roda de conversa 

Encaminhamento de casos de 
comportamento suicida. 

2 casos 

Satisfação dos participantes do curso de 

capacitação 
50% dos participantes satisfeitos 

Reuniões realizadas com parceiros 10 reuniões realizadas com parceiros 
 
 

10.  FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO - FCS 

• Adesão dos orientadores educacionais ao curso de capacitação  

• Parcerias efetivadas 

• Campanha bem desenvolvida 

• Assiduidade do GT 

• Fortalecimento/Informatização do CAPS 

• Utilização, pelos serviços de referência, do formulário de encaminhamento de casos 

de comportamentos suicidas 
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11. CRONOGRAMA DAS FASES E ENTREGAS  

Nome do Projeto  Falando sobre vida: Prevenção ao Suicídio  

 
Fase 1- Organizar reuniões do grupo de trabalho  

Ações  Entregas  Responsável  Data inicial  Data final  

1.1 Organizar as reuniões do GT e as respectivas pautas  Reuniões organizadas com respectivas pautas CPJBZ 27/03/19 18/12/2019 

1.2 Elaborar atas das reuniões  Atas de reuniões elaboradas e divulgadas ao GT CPJBZ 27/03/19 18/12/2019 

1.3 Levantar das demandas do GT 
Documento com as demandas do GT partilhadas 

por meio eletrônico escolhido pelo grupo 

 
CPJBZ 

27/03/19 18/12/2019 

 
 
 
 

Nome do Projeto  Falando sobre vida: Prevenção ao Suicídio  

 
Fase 2 - Firmar parcerias internas  com SECOM, SECOR e APRES  

Ações  Entregas  Responsável  Data inicial  Data final  

2.1 Realizar parceria com a SECOR para elaboração, 

execução e avaliação da capacitação de prevenção ao 

suicídio. 

Parceria com a SECOR estabelecida 

 
CPJBZ 27/03/19 30/05/2019 

2.2 Solicitar a SECOM a elaboração da campanha interna, 

banners e material de divulgação do projeto e do curso 

Briefing entregue à SECOM para campanha 

interna a ser executada em setembro de 2019 

 
CPJBZ 01/05/2019 30/09/19 

2.3 Realizar parceria com a APRES no planejamento e na 

execução de rodas de conversas com servidores 
Parceria com a APRES estabelecida 

 
CPJBZ 27/03/19 31/03/19 
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Nome do Projeto  Falando sobre vida: Prevenção ao Suicídio  

 
Fase 

3 – Articular a implementação de ações com serviços  públicos externos: Coordenação Regional de Ensino de Brazlândia 

(CRE), ONGs, CAPS e Hospital Regional Brazlândia e Unidades Básica de Saúde  

Ações  Entregas  Responsável  Data inicial  Data final  

3.1 Articular com a CRE a possibilidade dos profissionais da 

educação a participarem do curso de capacitação, bem como 

da possibilidade de inclusão das escolas públicas para 

realização de palestras e oficinas nas escolas. 

Articulação com CRE realizada 

 
 

CPJBZ 

 
 

27/03/19 30/11/2019 

3.2 Estabelecer parcerias com ONGs  
Parcerias estabelecidas: Fazenda Esperança, 

OSSI e Despertai 

CPJBZ  
27/03/19 18/12/2019 

3.3 Articular uma política de monitoramento de pessoas 

identificadas com comportamentos suicidas ao CAPS 
Articulação com CAPS 

 
CPJBZ 

 
27/03/19 18/12/2019 

3.4 Solicitar informações à Secretaria de Saúde sobre a 

informatização do CAPS, com relação aos prontuários de 

atendimento, conforme decisão 2159/2015 do TCDF, para 

melhor acolhimento da população de Brazlândia que 

necessita de acompanhamento e reinserção social, 

principalmente para pessoas com comportamento suicida 

Informações obtidas 

 
 
 
 

CPJBZ 

 
 
 
 

27/03/19 30/04/2019 
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Nome do Projeto  Falando sobre vida: Prevenção ao Suicídio  

 
Fase 4 – Estabelecer ações de divulgação com a Secom  

Ações  Entregas  Responsável  Data inicial  Data final  

4.1 – Solicitar campanha de divulgação interna e externa  

Briefing entregue à Secom, com previsão de 

divulgação de ações do projeto da Rede Social 

na intranet, no canal do youtube do MPDFT, nas 

redes sociais e em veículo jornalístico local  

 
 

CPJBZ  27/03/19 30/11/2019 

4.2 – Elaborar campanha de divulgação interna e externa 
Campanha de divulgação interna e externa 

entregue à CPJBZ 

 
Secom e CPJBZ 01/04/19 18/12/19 

4.3 – Verificar critérios, cronograma e responsáveis pela 

inscrição do projeto em concursos e prêmios 

Inscrição do projeto em concursos e prêmios 

institucionais realizada 

 
CPBZ 01/04/19 18/12/19 

4.4 – Solicitar materiais informativos Materiais informativos CPJBZ 27/03/19 30/11/19 
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Nome do Projeto  Falando sobre vida: Prevenção ao Suicídio  

 
Fase 

5 - Realizar capacitação para educadores e profissionai s da saúde e áreas afins com relação às formas de prevenção ao 

suicídio e identificação de possíveis fatores de ri sco; oficinas e palestras em diferentes instituiçõe s para propagação da 

prevenção ao suicídio.  
Ações  Entregas  Responsável  Data inicial  Data final  

5.1 Elaborar o curso  Projeto básico elaborado e entregue à Secor CPJBZ e SECOR 27/03/19 30/05/2019 

5.2 Convidar instrutores externos e referência no tema para o 

curso 
Instrutores convidados CPJBZ 

27/03/19 
30/05/2019 

5.3 Realizar divulgação interna e externa do curso Divulgação realizada SECOM 27/03/19 30/05/2019 

5.4 Elaborar material informativo para o curso Material elaborado SECOM 27/03/19 30/05/2019 

5.5 Realizar o curso “Prevenção ao suicídio” Curso realizado CPJBZ  e SECOR 01/05/2019 30/05/2019 

5.6 Entregar certificado aos participantes Certificado entregue CPJBZ e SECOR 01/05/2019 30/05/2019 

5.7 Realizar pesquisa de satisfação do curso  
Pesquisa de satisfação entregue e divulgada à 

CPJBZ 
SECOR 

01/05/2019 30/05/2019 
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Nome do Projeto  Falando sobre vida: Prevenção ao Suicídio  

 
Fase 

6 - Elaborar um instrumental de encaminhamento dos casos de comportamento suicida, em conjunto com o G T, a ser 

encaminhado ao serviço de referência no território  

Ações  Entregas  Responsável  Data inicial  Data final  

6.1 Elaborar com o GT um instrumento de encaminhamento  

de casos de comportamento suicida 
Instrumento de encaminhamento elaborado GT 01/04/19 30/11/19 

6.2 Organizar o fluxo de utilização do formulário na Rede de 

Prevenção à Vida 
Fluxo definido no GT GT 27/03/19 18/12/19 

6.3 Propor ao serviço referência do atendimento a compilação 

desses atendimentos em forma de dados estatísticos  
Compilação desses atendimentos proposta GT 01/04/19 18/12/19 

6.4 Divulgar o instrumento dentro da Rede Social Divulgação em um encontro da Rede CPJBZ 01/05/19 18/12/19 

 

Nome do Projeto  Falando sobre vida: Prevenção ao Suicídio  

 
Fase 7 – Elaborar campanha em setembro, mês definido pel o Ministério da Saúde como “Setembro Amarelo”  

Ações  Entregas  Responsável  Data inicial  Data final  

7.1 Realizar roda de conversa com servidores Roda de conversa realizada APRES 01/09/19 30/09/19 

7.2 Elaborar materiais informativos e educativos Materiais informativos e educativos elaborados SECOM 01/05/19 30/09/19 

7.3 Divulgar ações da campanha Divulgação realizada SECOM 01/08/19 30/09/19 

7.4 Estabelecer cronograma de oficinas e de palestras com o 

GT 
Cronograma estabelecido CPJBZ 01/04/19 

30/09/19 

7.5 Convidar instrutores externos e referência no tema para 

as oficinas e palestras 
Instrutores convidados CPJBZ 01/05/19 

30/09/19 

 

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
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Assinado por MICHELLE GOIS GADELHA DIAS - APROJ/SECPLAN em 27/03/2019 e outros.



  Projeto Falando sobre vida: prevenção ao suicídio  

 

Assessoria de Projetos  
Secretaria de Planejamento 

12 

 

Nome do Projeto  Falando sobre vida: Prevenção ao Suicídio 

 Fase 8 – Validar o projeto Falando sobre vida: Prevenção  ao Suicídio 

Ações  Entregas  Responsável  Data inicial  Data final  

8.1 – Elaborar Portaria de Institucionalização do projeto Portaria validada pelo gestor 
Assessoria de 

Projetos/Secplan 
01/04/2019 30/04/2019 

8.2 – Enviar Portaria Normativa ao Setor de Produção e Gestão 

de Documentos para revisão 
Portaria revisada enviada para a API 

Assessoria de 

Projetos/Secplan 
01/04/2019 30/04/2019 

8.3 – Enviar portaria revisada à Assessoria de Políticas 

Institucionais (API) para providências quanto à assinatura 
Confirmação do recebimento da portaria 

Assessoria de 

Projetos /Secplan 
01/04/2019 30/04/2019 

8.4 – Solicitar assinatura da portaria à Procuradoria-Geral de 

Justiça 
Portaria publicada API 01/04/2019 30/04/2019 

8.5 – Responder os formulários de acompanhamento do projeto Formulários entregues à Assessoria de Projetos CPJBZ 01/04/2019 03/02/2020 

8.6 – Enviar resultados e material (fotos, vídeos, cartilhas e/ou 

documentos produzidos no decorrer do projeto) para cadastro 

e/ou atualização no banco de projetos do CNMP e do MPDFT na 

intranet.  

Material e resultados enviados à Aproj CPJBZ 01/02/2019 18/12/2019 

8.7 – Preencher o Termo de Encerramento de Trabalho com 

análise dos resultados gerados (registro por meios de fotos e 

vídeos) e relato das lições aprendidas 

Termo de Encerramento de Trabalho entregue 

na Aproj 
CPJBZ 03/02/2020 27/02/2020 

8.8 – Elaborar Relatório Final do projeto  
Relatório com os resultados do projeto validado 

pelo gestor 

Assessoria de 

Projetos/Secplan 
10/03/2020 30/03/2020 

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.030077/2019-34.

Assinado por MICHELLE GOIS GADELHA DIAS - APROJ/SECPLAN em 27/03/2019 e outros.
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12. CENÁRIO  

Pontos Fortes (vantagens internas que possam ajudar na execução do projeto) 
Parceria com unidades internas do MPDFT 

 
 

Pontos Fracos (desvantagens internas que possam atrapalhar a execução do projeto) 
Não comprometimento dos profissionais envolvidos 

 
 

Oportunidades (fatores externos positivos que possam trazer benefícios para o projeto) 
Colaboração da Rede Social de Brazlândia 
Estabelecimento do GT com os principais serviços públicos da comunidade 

 
 

Ameaças (fatores externos que possam comprometer o projeto) 
Disfunções burocráticas dos órgãos públicos parceiros para viabilização das ações 

 
 

13.  CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

A avaliação é um instrumento que torna possível a estimativa do grau de obtenção dos 

objetivos definidos em termos de conclusão, qualidade e compatibilidade com as ações descritas 

e executadas no projeto.  

Para isso, o projeto prevê a elaboração de dois relatórios importantes para a 

consolidação e validação do projeto: 

a. Termo de Encerramento de Trabalho: tem a finalidade de relacionar todos os detalhes 

das ações executadas e das entregas propostas no projeto.  Este é de 

responsabilidade do gestor, que poderá contar com a consultoria ou não da Secplan, 

e poderá ser enriquecido por fotos, vídeos e reportagens do projeto. A descrição dos 

resultados e das entregas apresentará a discussão dos principais resultados obtidos, 

de forma a evidenciar os avanços e relacionar as dificuldades e limitações 

vivenciadas no projeto, bem como as lições aprendidas 

b. Relatório Final do Projeto: consiste na análise qualitativa e quantitativa do conjunto de 

ações propostas. Neste relatório cada ação é quantificada em termos percentuais e 

realizada uma avaliação geral de todas as ações do projeto, com base na prestação 

de informações por meio dos formulários de acompanhamentos, Termo de 

Encerramento de Trabalho e reuniões. O relatório servirá de base para a elaboração 

da portaria de institucionalização da ação/atividade/serviço, caso haja necessidade. O 

relatório será elaborado pela Assessoria de Projetos com a aprovação do 

gestor/coordenador.  

 

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
Para verificar a autenticação acesse www.mpdft.mp.br/verificarDocumento. Protocolo 08191.030077/2019-34.

Assinado por MICHELLE GOIS GADELHA DIAS - APROJ/SECPLAN em 27/03/2019 e outros.
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14. PLANO DE ACOMPANHAMENTO DO PROJETO 
 

14.1. 1º MARCO 

Data de Verificação: maio de 2019  

Produtos  Situação  

Informações da Secretaria de Saúde sobre a informatização do 

CAPS, com relação aos prontuários de atendimento, conforme 

decisão 2159/2015 do TCDF, para melhor acolhimento da população 

de Brazlândia que necessita de acompanhamento e reinserção 

social, principalmente para pessoas com comportamento suicida 

(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Projeto básico do curso 
(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Instrutores para ministrar o curso 
(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Divulgação interna e externa do curso 
(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Material informativo do curso 
(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Curso “Prevenção ao suicídio” 
(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Pesquisa de satisfação do curso 
(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Portaria de Institucionalização do projeto 

(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Pesquisa de satisfação entregue e divulgada à CPJBZ Término  
2.3 Realizar parceria com a APRES no planejamento e na execução 

de rodas de conversas com servidores 
31/03/19 

3.4 Solicitar informações à Secretaria de Saúde sobre a 

informatização do CAPS, com relação aos prontuários de 

atendimento, conforme decisão 2159/2015 do TCDF, para melhor 

acolhimento da população de Brazlândia que necessita de 

acompanhamento e reinserção social, principalmente para pessoas 

com comportamento suicida 

30/04/19 

8.1 – Elaborar Portaria de Institucionalização do projeto 30/04/19 

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
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Data de Verificação: maio de 2019  

Produtos  Situação  

8.2 – Enviar Portaria Normativa ao Setor de Produção e Gestão de 

Documentos para revisão 
30/04/19 

8.3 – Enviar portaria revisada à Assessoria de Políticas Institucionais 

(API) para providências quanto à assinatura 
30/04/19 

8.4 – Solicitar assinatura da portaria à Procuradoria-Geral de Justiça 30/04/19 

2.1 Realizar parceria com a SECOR para elaboração, execução e 

avaliação da capacitação de prevenção ao suicídio. 
30/05/19 

5.1 Elaborar o curso  30/05/19 

5.2 Convidar instrutores externos e referência no tema para o curso 30/05/19 

5.3 Realizar divulgação interna e externa do curso 30/05/19 

5.4 Elaborar material informativo para o curso 30/05/19 

5.5 Realizar o curso “Prevenção ao suicídio” 30/05/19 

5.6 Entregar certificado aos participantes 30/05/19 

5.7 Realizar pesquisa de satisfação do curso  30/05/19 

 

 
 

14.2. 2º MARCO 

Data de Verificação: setembro de 2019  

Produtos  Situação  

Roda de conversa com servidores 

(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Materiais informativos e educativos 

(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Ações de campanha de oficinas e palestras do GT 

(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Cronograma de oficinas e palestras do GT 

(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Instrutores externos e de referência no tema das oficinas e palestras 

(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
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Data de Verificação: setembro de 2019  

Produtos  Situação  

Ações Relacionadas  Término  
2.2 Solicitar a SECOM a elaboração da campanha interna, banners e 

material de divulgação do projeto e do curso 
30/09/19 

7.1 Realizar roda de conversa com servidores 30/09/19 

7.2 Elaborar materiais informativos e educativos 30/09/19 

7.3 Divulgar ações da campanha 30/09/19 

7.4 Estabelecer cronograma de oficinas e de palestras com o GT 30/09/19 

7.5 Convidar instrutores externos e referência no tema para as 

oficinas e palestras 

30/09/19 

 
 

14.3. 3º MARCO 

Data de Verificação: dezembro de 2019  
Produtos  Situação  

Reuniões do GT com respectivas pautas 
(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Atas de reuniões do GT 
(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Documento com as demandas do GT partilhadas por meio eletrônico 

escolhido pelo grupo 

(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Articulação com CRE  
(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Parcerias estabelecidas com Fazenda Esperança, OSSI e Despertai 
(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Articulação com CAPS 
(  ) Concluído 
(  ) Em Andamento 
(  ) Cancelado 
(  ) Concluído pela execução de 
ação(ões) correlata(s) 

Ações Relacionadas  Término  

1.1 Organizar as reuniões do GT e as respectivas pautas  18/12/19 

1.2 Elaborar atas das reuniões  18/12/19 

1.3 Levantar das demandas do GT 18/12/19 

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
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Data de Verificação: dezembro de 2019  
Produtos  Situação  

3.1 Articular com a CRE a possibilidade dos profissionais da 

educação a participarem do curso de capacitação, bem como da 

possibilidade de inclusão das escolas públicas para realização de 

palestras e oficinas nas escolas. 

30/11/19 

3.2 Estabelecer parcerias com ONGs  18/12/19 

3.3 Articular uma política de monitoramento de pessoas identificadas 

com comportamentos suicidas ao CAPS 
18/12/19 

4.1 – Solicitar campanha de divulgação interna e externa  30/11/19 

4.2 – Elaborar campanha de divulgação interna e externa 18/12/19 

4.3 – Verificar critérios, cronograma e responsáveis pela inscrição do 

projeto em concursos e prêmios 
18/12/19 

4.4 – Solicitar materiais informativos 30/11/19 

6.1 Elaborar com o GT um instrumento de encaminhamento  de 

casos de comportamento suicida 
30/11/19 

6.2 Organizar o fluxo de utilização do formulário na Rede de 

Prevenção à Vida 
18/12/19 

6.3 Propor ao serviço referência do atendimento a compilação desses 

atendimentos em forma de dados estatísticos  
18/12/19 

6.4 Divulgar o instrumento dentro da Rede Social 18/12/19 

8.6 – Enviar resultados e material (fotos, vídeos, cartilhas e/ou 

documentos produzidos no decorrer do projeto) para cadastro e/ou 

atualização no banco de projetos do CNMP e do MPDFT na intranet. 

18/12/19 

 
 

Minuta disponível em https://intranet.mpdft.mp.br/sistemas/java/tabularium .
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15. TERMO DE APROVAÇÃO  
 

A Secretaria de Planejamento (Secplan), no uso da sua competência regimental, de acordo com a 

Portaria Normativa nº 334, de 07 de agosto de 2014, e em cumprimento a determinação da Procuradoria-

Geral de Justiça coordenou a elaboração do projeto Falando sobre vida: prevenção ao suicídio com o 

objetivo de construir uma Rede de Proteção à Vida, por meio da integração de educadores, profissionais da 

saúde, polícias e áreas afins que possam contribuir na prevenção ao suicídio e identificação de possíveis 

fatores de risco, assim contribuindo para a promoção da cidadania e dos direitos individuais e indisponíveis 

da comunidade de Brazlândia. 

O gestor deve estar ciente que quaisquer modificações no projeto inicial, caso existam, poderão 

implicar em alteração nos prazos de execução, reduzindo-os ou dilatando-os, dependendo da natureza das 

alterações e do julgamento técnico da área competente. O início da execução do projeto está vinculado à 

assinatura desse termo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, Higo Noboro Nishida Arakaki, gestor do projeto Falando sobre vida: prevenção ao suicídio, por mim 

elaborado, com a consultoria da Assessoria de Projetos / Secplan, aprovo e autorizo o início de sua 

execução e me comprometo a prestar as informações, bem como tomar as providências necessárias à 

validação do projeto.  

 
 
 

Brasília, 27 de março de 2019. 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 
Higo Noboro Nishida Arakaki 

Promotor de Justiça 
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