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   MEMÓRIA DA REUNIÃO DO NIED 

             05/04/2018- Sala de Reuniões da PROEC - 14:00 ÀS 16:00 
 
PRESENTES: Cássia Regina Furtado Guimarães (PROEC – UFPR), Dione Maria 
Menz (Coordenadora NIED – PROEC – UFPR), Dulce Dirclair Bais (Professora do 
Setor Educação - UFPR), Raquel de Oliveira R. Freire (PROGEPE/ CAISS/ UAS), 
Fabiana Bubniak Romeiro (PROGEPE/ CAISS/ UAS), Flavia Regina Silva 
(PROGEPE/ CAISS/ UAS), Guilherme Azevedo do Valle (Psicólogo - Consultório 
na Rua), Luciana Cordeiro de Souza (Bolsista PIBIS-SEPT UFPR), Andressa 
Mazur dos Anjos (Estudante do SEPT ACS), Lais Santos Nepumuceno (Estudante 
do SEPT ACS), Deise Goulartt dos Santos (Estudante do SEPT ACS), Simone 
Lima (Estudante SEPT UFPR). 
 
ASSUNTOS ABORDADOS 
 
1) Possibilidade de realização de mais uma turma de educação continuada CRR 

(Centro Regional de Referência para Formação em Políticas sobre Drogas da 

UFPR); 

2) Encaminhamentos realizados em relação a situação de pessoas em situação 

de rua em consumo de substâncias psicoativas na lateral do prédio da UFPR 

(conforme já debatido na última reunião); 

3) Definição do tema que será debatido no Ciclo de Debates no mês de abril. 

 

  
A reunião teve início com uma breve apresentação de todos os presentes. 

Na sequência, a profª Dione Maria Menz fez uma explanação a respeito do que é 

o CRR (Centro Regional de Referência, para formação da Política sobre drogas 

da UFPR), mais especificamente sobre a formação que ocorreu em 2016, cujo 

objetivo foi qualificar profissionais e estudantes interessados na temática.  

Acrescentou que existe a possibilidade de aprovação de recurso financeiro 

(através de emenda parlamentar) para abertura de uma nova turma do CRR, 

entretanto, ainda sem confirmação e sem previsão.  

O segundo ponto debatido esteve relacionado ao consumo de substâncias 

psicoativas em uma das entradas do Prédio Histórico da UFPR. Dione informou 

que ela e a Prof.ª Maria Virginia fizeram uma reunião com a coordenação do 

Consultório na Rua, que se comprometeu a fazer abordagens ao grupo. Durante a 
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reunião NIED, o psicólogo Guilherme, que integra a equipe do Consultório na Rua, 

deu um retorno sobre a abordagem. Mencionou que fizeram uma visita e que 

encontraram dificuldade na abordagem, pois o grupo não se mostrou receptivo; 

além disso, informou que se trata de um grupo estranho ao Consultório na Rua, 

que a maioria das pessoas nunca tinha sido atendida e que, inclusive, 

desconheciam o programa. Apesar da resistência da parte do grupo, informou que 

continuarão tentando estabelecer vínculo. Além disso, o psicólogo fez uma 

apresentação sobre o Consultório na Rua, uma vez que existiam pessoas na 

reunião que desconheciam o seu funcionamento. O Consultório na Rua presta 

atenção básica integral em saúde: promoção de auto cuidado, objetiva a 

construção de vínculo, desenvolve  um trabalho em equipe, faz encaminhamento 

(referencia) para outros níveis de atenção à saúde, trabalha com redução de 

danos, atua em conjunto com outros projetos específicos (no momento: 

prevenção ao HIV; encaminhamento para inserção de método anticoncepcional 

subcutâneo em pareceria com HC; atendimento a gestantes). Realiza 

atendimento de segundas às quintas-feiras, cada dia em um lugar diferente 

(segunda-feira - no Largo da Ordem/ Praça do Cavalo Babão; terça-feira – Praça 

ao lado do Terminal da Vila Hauer; quarta-feira - Praça Rui Barbosa; quinta-feira - 

Praça Santos Andrade). Vale informar que não há necessidade de cadastro e nem 

de documentação para um primeiro atendimento.  

Por fim, discutiu-se o tema para o próximo Ciclo de Debates, definiu-se que 

se tratará sobre o tema da recaída. Dione ficou responsável por indicar membros 

para a mesa de discussão. Sem mais assuntos para tratar, a reunião foi encerrada 

às 16:00 horas e memória da reunião redigida por Deise Goulartt dos Santos e 

Luciana Cordeiro de Souza.  

 

 

  

 


