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Data: 05/10/2018 

Local: Sala de Reuniões da PROEC 

Horário: 15:30 às 16:30 

PRESENTES: 

Dione Menz (Coordenadora do projeto de extensão NIED), Dulce Dirclair Huf Bais            
(Professora do Setor de Educação - UFPR), Henrique Costa Brojato (Grupo Marista/            
CSM Propulsão), Ivone Sousa da Silva (Bolsista CRR -SEPT/ UFPR), Titi João            
Lubengo (Mestrado Antropologia UFPR), Tania Gabriele Valverde da Costa (Bolsista          
CRR -SEPT/UFPR). 

Pauta: 

 1) Andamento dos módulos CRR;  

 2) Organização do Ciclo de debates NIED de outubro; 

 3) Círculos de Cultura e Paz;  

 4) Evento de encerramento no CRR edição 2018; 

 5) Informes. 

 

A reunião teve início com uma breve apresentação de todos os presentes e também              
com a apresentação do NIED feita pela coordenadora do projeto Dione Menz. 

Posteriormente, foi discutido um pouco sobre o trabalho de Henrique Costa Brojato, a             
respeito das ações que realiza no Grupo Marista com adolescentes. Foi discutido sobre             
a característica desses adolescentes,o objetivo do Grupo e a parceria com outros            
órgãos que o Grupo de Propulsão faz. 

Na sequência, já abordando o 2º tópico da pauta, foi sugerido fazer parcerias do NIED               
com outras pessoas e profissionais, como da Educação e outras áreas e também com              
movimentos (como o “tamo junto”). Com isso, ficou acordado em convidar Hulda            
Grossmann e Flávia para fazerem parte do próximo Ciclo de Debates. 

No segundo momento da reunião, o tópico 1º foi abordado. Assim, foi conversado a              



respeito do andamento dos cursos do CRR, o que foi discutido nos módulos I, II e III e                  
o que será discutido no módulo IV. Foi também lembrado a respeito dos encontros de               
supervisão que compõem as dez horas práticas dos módulos. Assim, Dione Menz            
aproveitou para abordar o 3º tópico,convidando todos para que façam parte do último             
encontro de supervisão do Módulo I, que contará com a presença de convidados de              
Ponta Grossa que apresentarão, no Prédio Histórico da UFPR às 14h do dia 19/10, o               
Círculo de Construção da Paz. 

Ainda falando sobre o CRR, Dulce comentou que conversaria com Rogério Goulart            
para decidirem sobre a data e como acontecerá o encontro de supervisão do Módulo II               
ministrado por eles. 

Quanto ao encerramento do CRR Edição 2018, foi repassado por Dione Menz que o              
Encontro de Encerramento acontecerá em um dia inteiro, no dia 05/12 no Prédio             
Histórico da UFPR, o encontro trará uma discussão com o tema “ Políticas sobre              
Drogas na atualidade: reflexões sobre o proibicionismo”. Ainda a respeito disso, foi            
sugerido convidar Taniele Rui, professora do Departamento de Antropologia da          
Universidade Estadual de Campinas, para discutir a redução de danos nesse momento. 

Por fim, foi passado alguns informes de relevância para a reunião. Nesse momento, foi              
lembrado sobre a próxima Conferência Municipal de Políticas sobre Drogas que           
ocorrerá em Curitiba nos dias 06/12 e 07/12 de 2018 e também comentado sobre a               
Conferência Municipal de Saúde que ocorrerá em fevereiro de 2019. Em consonância            
com os informes de interesse, Henrique Brojato aproveitou para enfatizar o evento do             
Seminário de Propulsão que contará com a presença de Dione Menz e Ana Claúdia              
(CRP, CREAS) e ocorrerá no dia 29/10/18. Aproveitou para convidar todos para o             
evento, que será gratuito e será composto de mesas redondas e rodas de conversas. 

Com a pauta completa, a reunião foi encerrada às 16h30 e a memória da reunião               
redigida por Tania Gabriele Valverde da Costa. 


