Treinamento e
Capacitação

Qual a
importância do
treinamento e da
capacitação em
sua instituição
A ABIA (Associação Brasileira Interdisciplinar
de AIDS) acredita que somente a participação cidadã
é realmente capaz de transformar o país. Essa frase
contempla o espírito de Betinho, nosso fundador. A
mobilização, através de capacitação, é uma frente
importante para melhorar a resposta brasileira
à epidemia de HIV e AIDS. Entenda como ações
de treinamentos e capacitação podem fazer uma
grande diferença na qualidade do trabalho de seus
colaboradores e nos seus resultados.

ÂMBITO GOVERNAMENTAL: O campo do HIV
e AIDS requer uma atualização constante dos
profissionais de todos os níveis de atenção.
Desde a década de 1980, diversos desafios
são enfrentados no lidar cotidiano com o
HIV, especialmente no que dizem respeito

à evolução da resposta à epidemia e os direitos humanos e sua relação com a saúde
pública.

ÂMBITO DA SOCIEDADE CIVIL:

Cada dia se
faz mais necessário formar pessoas para se
engajarem na resposta à epidemia de HIV
no país, assim como atualizar aqueles já
engajados. Ressaltamos que foi justamente
o fomento da criatividade e reflexão crítica
advinda da sociedade civil organizada que
levou o país a ter diversas conquistas no
campo de HIV e AIDS.

ÂMBITO EMPRESARIAL:

Desde o início da
epidemia, muitas empresas têm se engajado no enfrentamento ao HIV. Sabemos que
ainda são muitos os desafios para criar ambientes favoráveis para responder ao estigma e a discriminação no ambiente de trabalho. Além disso o ambiente de trabalho
pode ser um espaço propício para estímulo à
prevenção e ao envolvimento e engajamento
das pessoas na resposta ao HIV e à AIDS,
já que conta com público cativo, além do
acesso a diversos recursos educativos

ÂMBITO ACADÊMICO: A ABIA desenvolve uma
série de eventos em parceria com as universidades e academia de uma forma geral.
Nosso conselho é formado por grandes referências nacionais e internacionais no campo,
que colaboram fortemente com a produção
acadêmica sobre as temáticas de HIV e AIDS.

A divulgação de informação científica atualizada, intercâmbios e atividades comuns para
a produção de conhecimento é uma busca
constante Nesse sentido a ABIA produz inovadoras propostas para a resposta a epidemia no Brasil e tem mobilizado ativistas de
todos os setores da sociedade para a causa.

Quem somos?
A ABIA é uma organização brasileira com
reconhecimento internacional na atuação em prol de
políticas de HIV e AIDS. Foi fundada por Herbert de
Souza, o Betinho (1933-1997) e outras lideranças
nos campos da gestão, pesquisa, movimentos sociais,
religiões, entre outros, unidos pelo princípio da
solidariedade. Para comemorar nossos 30 anos com
a missão de colaborar com a resposta à AIDS, a
ABIA torna acessível toda sua expertise, através de
treinamentos e capacitações para profissionais de
saúde, movimento social e organizações que buscam
ter colaboradores qualificados em temas relacionados
ao HIV e à AIDS.

Nossa expertise
A ABIA possui ampla bagagem em oficinas, cursos
e capacitações que desenvolvemos e aprimoramos
desde 1987. Assim, a ABIA reafirma o seu compromisso
estatutário com a sociedade de promover informação
e educação visando prevenir e controlar a epidemia e,
como diria Betinho, democratizar a informação.

Historicamente, o estigma, a discriminação, a
violência e a vulnerabilidade social têm sido grandes
entraves no acesso ao tratamento e prevenção. Esses
fatores exigem ambientes favoráveis para acolhimento
das diversidades sociais, sejam serviços de saúde,
empresas, escolas e outros espaços. O objetivo é
fornecer um leque de recursos que podem ser utilizados
para apoiar instituições na formação continuada de seus
colaboradores para o engajamento na resposta à AIDS.

O que oferecemos?
Seminários
F ormato interdisciplinar e intersetorial,
acompanhado de oficinas, e com duração de 2 a 3
dias e realizados em diferentes cidades brasileiras;
I nclusão de conferência magna com o estado da
arte do tema em questão a ser proferida por um
convidado de referência para abrir o seminário;

Formato
de painéis e mesas redondas para a
apresentação de papers sobre os temas e debate
posterior;
P odem incluir relatórios de pesquisas recentes
(financiadas pelo Programa Nacional de DST/
AIDS; Programas de AIDS locais e universidades
entre outros) e incorporá-las à programação dos

seminários como espaço de divulgação e discussão
dos resultados, sempre que os temas sejam
pertinentes à programação previamente acordada.

Oficinas
Oficinas horizontais, no formato de roda
de conversa, com foco na valorização do
conhecimento dos participantes;
Exposição oral com recursos diversos.
Utilização de filmes produzidos pela ABIA e por
outras organizações como disparador da temática
a ser abordada;
Aplicação de dinâmicas de grupo e outros
processos grupais de interação, integração e
intercâmbios de conhecimentos.

 ursos de
C
Formação
E laboração de cursos de 20, 30 ou 40 horas de
formação em temáticas ligadas ao HIV/ AIDS;
Abordagens da vivência prática;
 so de situações problemas como estratégia
U
para representar questões da realidade;

Abordagem sobre estigma e discriminação.

Palestras
Exposição oral com convidados referência para
abordar assuntos relacionados ao HIV e AIDS;

 tualização sobre avanços científicos
A
relacionados à prevenção e tratamento;

Eixos propostos
Abaixo, compartilhamos alguns eixos que
podem ser trabalhado em nossos treinamentos e
capacitações. Somos flexíveis e esses modelos são
inspirações que podem ser adaptadas à demanda.

EIXO PREVENÇÃO:

Pedagogia da
Prevenção, Prevenção combinada, Sexo
seguro, Redução de Danos, Prevenção
posithiva (para pessoas vivendo com HIV/
AIDS).

EIXO ASSISTÊNCIA: Ambientes favoráveis
em serviços de saúde, acolhimento
integral, aconselhamento pré e pós teste
para diagnóstico de HIV.

EIXO ACESSO AO TRATAMENTO:
Formação básica sobre ARV, acesso à
medicamentos, regulações comerciais.

EIXO DESENVOLVIMENTO
INSTITUCIONAL: Elaboração e
gerenciamento de projetos, comunicação
institucional, estratégias de advocacy
para enfrentamento de estigma.

Modalidades de Colaboração
1. GOVERNO: (i) Termo de Fomento, que é a nova
modalidade de relacionamento com o Governo,
criada pelo novo marco legal, e que substitui os
convênios.
Obs.: C aso haja alguma instância de Governo
interessada, mas que ainda não utilize o Termo
de Fomento, é possível fazer um convênio.

2. EMPRESAS: (i) Contrato de Prestação de Serviços,
ou (ii) Contrato de Patrocínio.

3. O
 UTRAS ORGANIZAÇÕES SEM FINS
LUCRATIVOS: Termo de Parceria, fixando as
atribuições de cada parte envolvida.

PESSOA DE CONTATO:
SALVADOR CORRÊA
EMAIL: SALVADOR@ABIAIDS.ORG.BR
TELEFONE: (21) 22231040

AV. PRESIDENTE VARGAS,446 /13º ANDAR - CENTRO
RIO DE JANEIRO - RJ / TEL.: +55 21 2223-104
@ABIAIDS.

@ABIAIDS.

WWW.ABIAIDS.ORG.BR

O OBSERVATÓRIO NACIONAL DE POLÍTICAS
DE AIDS É UMA INICIATIVA DA ASSOCIAÇÃO
BRASILEIRA INTERDISCIPLINAR DE AIDS.

