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MEMÓRIA DA REUNIÃO DO NIED 

03/08/2017 – Sala de Reuniões da PROEC – 14h às 15h30 

 

Presentes: Edeluz Maria Taborda Ribas Alves (AMASS), Eduarda de Sousa Lemos           

(UFPR), Diana de Lima e Silva (CONESD), Dione Maria Menz (UFPR), Flávia Regina             

Silva, Karine Muzeka (UFPR), Luciana Cordeiro de Souza (UFPR), Pedro Chiarani           

(UFPR), Pedro Vanni (UFPR), Rogério Goulart da Silva (UFPR). 

 

Assuntos abordados: 

 

1 – Sugestões de atividades para o 2º Seminário de Prevenção ao Suicídio:             

Conforme o definido na reunião do mês de julho, os integrantes do NIED deveriam              

propor sugestões de temas para o 2º Seminário de Prevenção ao Suicídio que ocorrerá              

em setembro. Portanto, ficou definido que haverá uma palestra de abertura com a             

presença da profª Sabrina Stefanello no 1º dia de evento, 15/09. No dia seguinte, haverá               

uma mesa redonda pela manhã e, pela tarde, serão realizados grupos de trabalho. Foi              

relembrado na reunião que há um material informativo acerca do suicídio e suas formas              

de prevenção no site da PROEC. 

 

2 – Composição dos palestrantes dos próximos ciclos de debates: Os próximos ciclos             

de debates do NIED foram definidos com os seguintes temas:  

● 31/08: Síndrome do Alcoolismo Fetal (palestrante: Profº Rui Fernando Pilotto); 

● 28/09: Política de Redução de Danos (nomes apresentados para palestrar: Diana           

de Lima e Silva [CONESD], Altieres Frei e Katié Arguello); 

● 26/10: População em Situação de Rua: da Invisibilidade à Visibilidade (nomes           

apresentados para palestrar: Ana Carolina [SMS], Antônio [FAS], Pedro Bodê          

ou representantes dos Centros Pops); 
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● 30/11: Medicalização das Crianças (nomes apresentados para palestrar:        

Alessandro irá verificar alguém disponível do Conselho Regional de Psicologia -           

CRP e Flávia Adachi irá verificar alguém do CAPS Infantil). 

 

Ainda será verificado a disponibilidade de participação de cada nome apresentado. 

 

3 – Participação na Semana de Estudos do Curso de Educação Física: Ficou             

decidido que o professor Alessandro irá ao evento representando o NIED e a Flavia              

Regina Silva irá representando o SMS. Também foi alterada a data da semana para os               

dias 05/10 e 06/10. 

 

 

 
 


