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MEMÓRIA DA REUNIÃO DO NIED 

             01/03/2018- 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 Diclair chair Bais (Professora do Setor Educação - UFPR), Edeluz Maria Taborda 

Ribas Alves (AMASS), Juliana Perin (Psicóloga, mestranda psicologia), Luciana Cordeiro de 

Souza (Bolsista PIBIS - SEPT UFPR),  Rogerio Goulart da Silva (Prof. Departamento de Educação 

Física - UFPR). Maria Virginia Filomena Cremasco, (Vice-coordenadora Projeto de extensão 

NIED), Wivaldi Godoi Pereira de Assis Filho (Estudante do SEPT TACS), Joselaine Terezinha 

Pavenatti (Estudante do SEPT TACS), Andressa Mazur dos Anjos (Estudante do SEPT TACS). 

 
ASSUNTOS ABORDADOS: 

 

A reunião teve como pontos de pauta: Informes; Posicionamento do NIED sobre a intimação 

e acusação do Professor Elisando Carline; Programação dos temas do Ciclo de Debates do 1º 

semestre de 2018. 

Os informes foram iniciados pelo Prof. Rogerio, que relatou a sua intenção de desenvolver 

ações extensionistas no campo da educação e saúde, iniciando com o tema sexualidade; ele e a 

Profª Dulce farão uma reunião para combinarem a articulação desta ação. 

Outro informe foi dado pela Profª Maria Virginia, que relatou existir uma reclamação da 

parte do Setor de Ciências Jurídicas quanto ao fato de pessoas, em situação de rua, estarem fazendo 

uso de substâncias psicoativas (álcool e outras drogas) na porta lateral de acesso ao prédio histórico 

da UFPR, na Rua Alfredo Bufren, local de entrada pelo subsolo, portanto, rebaixado e de pouca 

visibilidade. Sobre esse ponto, ficou definido que as professoras Dione e Maria Virginia farão uma 

reunião com a coordenadora do Consultório na Rua, para discutirem um encaminhamento para esta 

situação e que considere as garantias de cuidado desta população. 

No primeiro ponto de pauta, sobre o posicionamento do NIED quanto à intimação e 

acusação do Professor Elisandro Carline, foi sugerida, pela Profª Dione, uma moção de apoio ao 

referido professor, em que o NIED manifestará sua preocupação com a criminalização da ciência e 

com a tentativa de constrangimento do processor e de seu grupo de pesquisa (CEBRID). O NIED 

aprovou a elaboração dessa moção, que será redigida por Dione e encaminhada, por email, para 

avaliação dos professores presentes. Discutiu-se, ainda, sobre o movimento “Escola sem Partido”, 

tendo a Profª Araci realizado alguns esclarecimentos e sido encaminhado que o tema será 

aprofundado na próxima reunião. 

No segundo ponto de pauta, debateram-se as propostas dos temas do Ciclo de Debate para o 

primeiro semestre, sendo os indicados: 

- Reflexões sobre o encarceramento de mulheres; 

- Mudanças na política da Saúde Mental e na Política sobre Drogas; 

- Psiquiatrização das Escolas; 

- Recaída do abuso de substâncias psicoativas. 

 

 

Sem mais assuntos para tratar, a reunião foi encerrada às 16h e a memória redigida por 

Luciana Souza, bolsista PIBIS. 
 

 

  

 


