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Data: 01/11/2018 

Local: Sala de Reuniões da PROEC  

Horário: 14:00 às 15:30 

 

PRESENTES: Dione Maria Menz (Coordenadora do Projeto de Extensão 

NIED), Henrique Costa Brojato (Coordenador CSM Propulsão/ Grupo 

Marista), Rogério Goulart da Silva (Professor do Departamento de 

Educação Física – UFPR), Edeluz Maria Taborda Ribas Alves (AMASS), 

Hulda Grossmann (SMS/DAPS), Maria Virgínia Filomena Cremasco (Vice 

coordenadora do Projeto de Extensão NIED), Cássia Regina Furtado 

Guimarães (PROEC-UFPR), Deise Golartt dos Santos (Bolsista 

NIED/Estudante SEPT-UFPR), Wivalde Pereira de Assis Filho ( Bolsista 

SIEPE/Estudante SEPT-UFPR). 

 

ASSUNTOS ABORDADOS 

 

1) V Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas de Curitiba; 

2) CRR – Perspectivas para 2019; 

3) Organização do Ciclo de Debates NIED, mês de novembro/2018; 

4) Evento de encerramento CRR Edição 2018. 

 

 

A reunião teve início com o ponto Organização do Ciclo de Debates do 

mês de novembro. Nesse momento, o participante, Henrique que é 

Coordenador do Propulsão, sugeriu um tema que abordasse questões 

relacionadas com a reinserção de crianças e adolescentes que fazem uso 

abusivo de substâncias psicoativas. Nesse momento fica estipulado o tema 

para o Ciclo de Debates do mês de novembro, que será: Reinserção de 

crianças e adolescentes em condição de uso abusivo de substâncias 

psicoativas. O encontro acontecerá no dia 22 de novembro na sala 204 do 

2º andar do prédio histórico da UFPR.  

Logo em seguida, fazendo menção ao primeiro item da pauta, Dione 

informa aos participantes sobre a importância de prestigiar o evento, não só 

dos participantes, mas como de toda a comunidade civil organizada, todos 

os segmentos da sociedade brasileira e do Poder Público na V Conferência 

Municipal de Políticas sobre Drogas de Curitiba, que acontece nos dias 06 



e 07 de dezembro de 2018, no Campus PUC – Pontifícia Universidade 

Católica do Paraná, horário das 8h30mim às 18hs. 

Referente ao segundo item da pauta, foi abordado as perspectivas para o 

CRR - Edição 2019. Como um curso de extensão para 2019, ficou como 

sugestão o tema voltado para os círculos da construção da paz. Como 

público alvo, espera-se a participação de estudantes, comunidade civil, 

profissionais atuantes em CAPS e CRAS, profissionais da educação e 

justiça. 

Quanto ao evento de encerramento da Edição 2018 do CRR, ocorrerá no 

dia 05 de dezembro, com programação no período da manhã e da tarde. O 

evento será no Salão Nobre do prédio do Direto da UFPR. Os convidados 

para o encerramento do evento serão: Myro Rolim – SP, Domiciano 

Siqueira – MG, Luciane Raupt – RS e Celi Cavallari – SP. O evento de 

encerramento contará com uma mesa formada por dois ou três participantes 

para cada período. 

Por fim, ficou como sugestão para os próximos ciclos de debates do NIED 

para 2019, os seguintes temas: 

Março/2019 – Direitos na Saúde: Saiba como protegê-los! (como sugestão 

o palestrante Luis Ferro); 

Abril/2019 – Redução de Danos (Sugestão de palestrante, aluna mestranda 

da Professora Maria Virgínia, Juliana de Oliveira Pierin); 

Maio/2019 – Luta Antimanicomial (Sugestão de palestrante Professor 

Deivisson Viana Dantas dos Santos); 

Junho/2019 – Dispositivos Terapêuticos (Sugestão de palestrante 

mestrando Professora Maria Virgínia, Marllon Henrique Mendes Andriola). 

Ao final da reunião, Dione estendeu o convite a todos, para participarem do 

Ciclo de Debates do mês de novembro como nas edições de 2019. 

Com a pauta completa, a reunião foi encerrada às 15h30mim e a memória 

da reunião, redigida por Deise Golartt dos Santos. 

 


