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Introdução: O projeto “Viva Mais” busca conscientizar adolescentes sobre as consequências do 
abuso do álcool. Pesquisa realizada pela USP comprova que 60% dos universitários brasileiros 
ingerem bebidas alcoólicas em um mês, sendo que apenas 38% da população em geral têm esse 
hábito. Somente em Porto Alegre, 71% dos jovens dizem já ter experimentado álcool entre os 10 e 
18 anos, segundo estudo da UFRGS. O projeto “Viva Mais” é parte integrante do projeto 
“Divulgação” da Faculdade de Engenharia da Unesp de Bauru (FEB) e conta com o apoio 
financeiro da PROEX. Objetivos: Devido aos dados alarmantes, e como somos uma instituição 
pública, acreditamos que é nosso dever cívico informar os jovens sobre os problemas relacionados 
ao excesso de bebida, tanto para sua vida profissional quanto social. Para isso, a FEB criou o 
projeto “Viva Mais”, coordenado pela enfermeira Lúcia Alvares, da Seção Técnica de Saúde da 
Unesp, com o apoio da Seção de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (Saepe) da Faculdade de 
Engenharia. Métodos: Entramos em contato com escolas públicas e privadas de Bauru e região a 
fim de realizar palestras educativas, que mostrem de maneira atraente e clara os prejuízos que o 
excesso de álcool pode acarretar aos jovens. Além das palestras, são apresentados vídeos e 
distribuídos flyers aos estudantes. Como a juventude geralmente começa a beber em excesso 
quando entra na universidade, acreditamos que trabalhar com adolescentes do ensino médio, 
principalmente do terceiro ano, ajudaria a evitar que excessos ocorram quando estes ingressem no 
ensino superior.Além do “Viva Mais,” o projeto “Divulgação” consiste na apresentação das 
atividades e projetos realizados pela FEB. As coberturas fotográfica e jornalística dos eventos da 
faculdade são publicadas em um blog (comunica.feb.unesp.br). Também são coletadas e 
diagramadas notícias produzidas por veículos da região relacionadas à FEB (clipping) e são 
realizadas visitas de estudantes de escolas públicas e privadas ao câmpus da faculdade (projeto 
“Venha nos Conhecer). Resultados: “Viva Mais” é um projeto recente implantado no início de 
2011, mas a aceitação da palestra pelos adolescentes já é um resultado significativo, visto que este 
é um assunto delicado de se tratar com jovens. Dessa forma é possível fazer com que eles reflitam 
a respeito do tema e tomem atitudes mais responsáveis.Mais que isso, os projetos “Viva Mais” e 
“Divulgação” se mostram atividades importantes de extensão, já que permitem que os alunos 
participantes do projeto tenham contato com jovens de diferentes escolas, desenvolvendo seu 
senso crítico e sua postura como cidadão. Devido a esse contato, os projetos também aproximam 
a FEB da comunidade. 
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