MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ
PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA
COORDENADORIA DE EXTENSÃO

MEMÓRIA DA REUNIÃO DO NIED
04/05/2017 – Sala de Reuniões da PROEC – 14h às 15h 30

Presentes: Flávia Regina Silva (SMS), Maria Virgínia F. Cremasco (UFPR), Renata Lopes
(UFPR), Araci Asinelli da Luz (UFPR), Pedro Vanni (UFPR), Edeluz Maria Raborda Ribas
Alves (AMASS), Eduarda de Sousa Lemos (UFPR) e Dione Maria Menz (UFPR).
Assuntos abordados:
1 – Agenda das próximas reuniões: sempre às primeiras quintas-feiras do mês, das 14h às 15h
30, na Sala de Reuniões da PROEC, no 3º andar. Também ficou decidido que se fará o convite
para a participação nas reuniões do NIED a interessados de outros campi da UFPR (Palotina,
Litoral, Pontal, Jandaia e Toledo) mediante webconferência e quando possível presencialmente.
2 – Representações UFPR no COMPED e CONESD: Tendo em vista as atividades assumidas
pelas professoras Virgínia e Dione na gestão da UFPR, na PROEC, a prof.ª Araci Asinelli da Luz
(Educação) assumirá a titularidade do COMPED e o prof. Rogério Goulart (Educação Física)
será seu suplente. No CONESD, a representante será a servidora da PRAE Diana Theodoro e o
suplente será o prof. Milton Carlos Mariotti (Terapia Ocupacional).
3 – Participação da UFPR na Semana do PREVIDA: a semana ocorrerá nos dias 26, 27, 28,
29 e 30 de junho. A UFPR ficará responsável por uma mesa-redonda com a temática
“Sofrimento Mental e o Consumo de Substâncias”, no dia 29/06, às 18h (data e horário a ser
confirmado com o CONESD). Foram indicadas para compor a mesa a prof.ª Sabrina Stefanello
(Departamento de Psiquiatria da UFPR) e a Luciana Savaris (SMS).
4 – Ciclo de Debates do NIED: após a discussão definiu-se pela manutenção do mesmo formato
do ano passado, com encontros mensais, abertos a toda a comunidade, interna e externa a UFPR,
sendo os debates conduzidos pelos por docentes ou técnicos da UFPR ou convidados da
comunidade externa. Os ciclos de debates sempre serão realizados na última quinta-feira do mês,
às 18h, com início neste mês de maio, dia 25/05. Foram indicados os seguintes palestrantes e
temáticas: prof.ª Roseli Lacerda (UFPR - Farmácia), ferramentas para intervenção breve em
plataforma eletrônica; Dr. Rui Pilotto (UFPR – Medicina), alcoolismo fetal e outras síndromes;
Prof. Décio Franco David (UFPR – Direito), política criminal sobre drogas; Prof. Pedro Bodê
(UFPR – Sociologia), violência e interface com tráfico de drogas, prof.ª Sabrina Stefanello
(UFPR – Medicina), saúde mental e uso e abuso de drogas, prof. Rogério Goulart (UFPR –
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Educação Física), interface entre a educação física, a dependência química e a reinserção do
depende químico.
5 – CRR: Tendo em vista o encerramento do convênio com a SENAD e o compromisso do
NIED com a formação continuada, ficou acordado que para a próxima reunião do NIED, os
participantes trarão propostas de atividades a serem realizadas mediante extensão na perspectiva
de replicar os módulos ofertados no CRR - 2016 em novos formatos.
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