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MEMÓRIA DA REUNIÃO DO NIED 

 

19/10/2017 – Sala Creditação da Extensão – PROEC – 14h00 às 16h30 

 

Coordenação da reunião: Maria Virginia Filomena Cremasco, Vice-coordenadora do Projeto de Extensão 

NIED. Precisou se ausentar ao final da reunião, sendo então o encerramento conduzido pela servidora Cássia 

Guimarães e por Dione Menz. 

 

Presentes: Ana Carolina Araújo S. Schlotag (Consultório na Rua SMS Curitiba), Cássia Regina Furtado 

Guimarães (PROEC – UFPR), Dione Maria Menz (Coordenadora NIED - PROEC – UFPR), Diana De Lima 

E Silva (CONESD/PR), Dulce Dirchair Bais (Profª do Setor de Educação UFPR), Edeluz Maria Taborda 

Ribas Alves (AMASS), Flavia Regina Silva (SMS/DAPS), Juliana Perin (Psicóloga), Luciana Cordeiro de 

Souza (Bolsista PIBIS - SEPT UFPR), Maria Virginia Filomena Cremasco (Vice-Coordenadora NIED 

PROEC – UFPR), Mireille Janczye Hereibi (Estudante de Enfermagem - UFPR), Rogerio Goulart da Silva 

(Prof. Educação Física UFPR), Victor Bruno da Silva de Castro (Estudante de Psicologia - Faculdade 

Pequeno Príncipe).  

 

Assuntos abordados: 

 

A professora Maria Virginia iniciou a reunião fazendo um breve histórico do Núcleo, bem como uma 

apresentação de seus objetivos, devido ao fato de terem vindo pessoas que nunca participaram de reuniões 

anteriores. 

 

Depois passamos a apresentação dos presentes e suas aproximações com NIED. Nesse momento, a Profª 

Dulce, com complementos da estudante Mireille, apresentou o projeto de extensão que vem coordenando: A 

Escola na Prevenção ao Uso de Drogas na Perspectiva da Redução de Riscos. Relataram sobre o as ações que 

vem desenvolvendo em um Centro de Educação Básica para Jovens e Adultos, localizado na região central 

de Curitiba, cujo uma parte dos estudantes faz uso de substâncias psicoativas. Entre as ações, destacam-se a 

promoção de momentos formativos com os professores e atividades com os estudantes, buscando sensibilizá-

los para diversas questões e a partir destas trabalhar aspectos preventivos com o objetivo da redução de 

riscos.  

 

Na sequência, a Ana Carolina deu um breve informe sobre a formação que vem sendo desenvolvida com os 

profissionais da SMS que trabalham com a população em situação de rua, destacando a positividade dessa 

ação. Esta formação vem sendo desenvolvida por diferentes professores vinculados ao NIED/CRR, que 



realizam supervisão de casos e fortalecimento da equipe do consultório a rua na perspectiva do “Cuidado ao 

Cuidador”. Os encontros deste semestre estão previstos para encerrarem em 08/12/17.   

 

Ainda, a estudante Luciana falou sobre a experiência de apresentar o NIED durante a 9° Semana de Ensino, 

Pesquisa e Extensão da UFPR. Nesse ano foram apesentados dois trabalhos no ENEC, um deles apresentado 

pela bolsista Karine Muzeka, que discorreu sobre a formação ofertada pelo CRR em 2016, e o outro que 

apresentou as ações desenvolvidas pelo NIED em 2017, sendo apresentado pelas bolsistas Karine Muzeka, 

Victoria Garcez e Luciana Souza.  

 

Por fim, o grupo avaliou a importância de promover a inserção dos jovens e demais pessoas que fazem uso 

de substâncias psicoativas em outros espaços de produção de vida, de forma que a substância não seja 

central. Foram relatados vários exemplos nesse sentido, desde os que foram promovidos no curso de 

extensão coordenado pela Profª Dulce, quanto os de vivências de outros profissionais presentes na reunião. 

Nesse sentido, a psicóloga Juliana reforçou a distinção entre o acompanhamento que é feito da rede privada 

de saúde ou mesmo no consultório, mais limitados em comparação com as possibilidades de cuidados 

oferecidas pelos CAPS’s. 

 

Sem mais, a reunião foi encerrada às 16h30, e o registro realizado por nós, Cássia Guimarães, 

respectivamente, servidora da PROEC e bolsista do NIED.      


