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MEMÓRIA DA REUNIÃO DO NIED 
09/11/2017 - Sala de Reuniões da PROEC    - 14:00 ÀS 16:00 

 

Presentes:  Araci  Asinelli da Luz (Professora do Setor de Educação – UFPR), Cássia Regina Furtado 

Guimarães (PROEC – UFPR), Dione Maria Menz (Coordenadora NIED - PROEC – UFPR), Dulce Dirchair 

Bais (Professora do Setor Educação - UFPR), Edeluz Maria Taborda Ribas Alves (AMASS), Juliana Perin 

(Psicóloga), Luciana Cordeiro de Souza (Bolsista PIBIS - SEPT UFPR), Pedro Vanni (estudante Psicologia 

UFPR), Rogerio Goulart da Silva (Prof. Departamento de Educação Física - UFPR).  
 

Assuntos abordados: 
 

Professora Dione iniciou reunião informando que a gestora de Saúde Mental da Secretaria Municipal de 

Saúde de Curitiba, psicóloga Flávia Adachi, solicitou pauta ao NIED para apresentação da proposta de 

reorganização dos CAPS de Curitiba, em reunião a ser realizada em dezembro. Entendendo que será uma 

reunião extensa, a coordenação do NIED propôs antecipar a avalição dos trabalhos NIED realizados em 2017 

e o planejamento de ações para 2018 na reunião de hoje, para que em dezembro possamos aprofundar as 

discussões com a SMS.  

 

Na sequência, os participantes fizeram a avaliação das ações realizadas durante 2017, tanto das reuniões, 

quanto dos Ciclos de Debates. Como um breve balanço, destacamos: a importância da realização do Ciclo de 

Debates, que teve aumento na sua participação; contudo, com redução da participação nas reuniões do NIED; 

necessidade de incentivar esta participação, especialmente de pessoas que vinham participando em anos 

anteriores (MP, SEJU...) e demais setores da UFPR (Ambulatório de Dependência Química do Hospital de 

Clínicas, Casa 4, Profª Mariangela – Odonto, Prof. Rui Piloto). Professora Dione informa que grande parte 

destes faltantes continua sendo avisados sobre as reuniões mensais e ciclo de debates, via grupo de whatsapp.  

Outro aspecto surdido na avaliação foi a necessidade de sensibilizar e ampliar os cursos/estudantes 

envolvidos com o NIED, para que estes atuem como multiplicadores em outros espaços. 

 
Foram feitas propostas de temas para as discussões do próximo Ciclo de Debates NIED, a serem 

realizados em 2018: psiquiatrização escola; abuso de substâncias e questões de gênero (violência, homofobia 

e preconceito); ideologia de gênero (uso equivocado da expressão e implicações para a escola); recaídas. 

 

Por fim, foi decidido que as reuniões do NIED permanecem na primeira quinta-feira de cada mês, 14:00 e os 

debates do Ciclo ocorrerão na terceira quinta de cada mês, ambos com início em março. A alteração da data 

dos ciclos se deu em função da sobreposição de eventos na última semana do mês (CRP e UP). De acordo 

com essa indicação, as reuniões do NIED serão em: 01/03, 05/04, 03/05, 07/06, 05/07, 02/08, 06/08, 04/10, 

01/11, 06/12. E os encontros do Ciclo de Debates serão em: 15/03, 19/04, 17/05, 21/06, 16/08, 20/09, 

18/10, 22/11. 
 

Sem mais para o momento, a Profª Dione Maria Menz da por encerada a reunião às 16:00 horas, sendo essa 

memória escrita por nós: Luciana Cordeiro de Souza e Cássia Guimarães. 
 


