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MEMÓRIA DA REUNIÃO MENSAL NIED 

 

Data: 06/09/2018  

Local: Sala de Reuniões da PROEC 

Horário: 14:00 às 15:30 

PRESENTES: Rogério Goulart da Silva (Prof. Departamento de Educação Física – UFPR),  Wivaldi 

Godoi Pereira de Assis Filho (Estudante do SEPT/TACS), Deise Golartt dos Santos (bolsista NIED 

SEPT/TACS), Cássia Regina Furtado Guimarães (PROEC – UFPR), Dulce Diclair Clair Bais 

(Professora do Setor Educação - UFPR), Edeluz Maria Taborda Ribas Alves (AMASS), Hulda 

Grossmann (SMS/DAPS), Henrique Costa Brojato (Grupo Marista/ CSM Propulsão). 

Pauta: 

1) Organização do Ciclo de Debates do mês de setembro; 

2) CRR 2018 (repasse dos módulos que estão ocorrendo e informe do IV Módulo); 

3) Repasse da apresentação do NIED no 36° Seminário de Extensão Universitária da Região Sul 

- SEURS. 

A reunião teve início com uma breve apresentação de todos os presentes e a apresentação do 

NIED, realizada pela Cássia. 

Na sequência, discutiu-se o 1º ponto de pauta: Organização do Ciclo de Debates, do mês de 

setembro. Definiu-se que o tema do próximo ciclo será sobre a Política Nacional sobre Álcool e 

outras Drogas, buscando realizar uma avaliação da implantação da política e da resolução 

aprovada em dezembro de 2017, que estabelece mudanças em relação a esta política. Para 

esse espaço foi sugerido o nome de Marcelo Kimati e mais uma segunda pessoa, a ser avaliada 

e indicada pela Dione Menz. O evento acontecerá, conforme a programação já definida, no dia 

20, às 18h:00, no Prédio Histórico.  

Ainda nesse ponto, Dulce problematizou o fato das escolas não seguirem o que é preconizado 

no artigo 19, da lei n° 11.343, de 2016, a respeito da implementação de programas de 

prevenção ao abuso e dependência de substâncias nas escolas. Dada essa constatação, ficou 

acordado que o Ciclo de Debates do mês de outubro debaterá essa questão, a partir da 

contribuição de alguém que estude formação de professores, tendo como ênfase o aspecto da 

qualificação dos professores para abordarem discussões sobre abuso de substâncias 

psicoativas. Henrique Brojato ficou responsável em conversar com Evelise Portillo, professora 

da PUC e que estuda formação de professores, para ver se ela tem disponibilidade e interesse 

em contribuir com o tema. Além disso, foi decidido que a Secretaria Municipal de Saúde, 

através do Programa de Prevenção na Saúde, apresentará o trabalho que tem desenvolvido 

nas escolas. 

A seguir discutiu-se sobre o 2º ponto de pauta: Divulgação do último módulo CRR. Nesse 

momento Cássia enfatizou que o prazo final das inscrições vai até o dia 23 de setembro. 



Relembrou também da importância do tema: Dispositivos Terapêuticos em Saúde mental, uso 

prejudicial de álcool e de outras drogas. 

Antes do encerramento do encontro, Deise fez um breve relato da sua participação no SEURS 

36 (Seminário de Extensão Universitária da Região Sul), do qual além de participar, apresentou 

o projeto NIED. Relatou a importância da extensão no processo de formação e sensibilização 

social não só no meio acadêmico, mas como da comunidade e dos participantes da rede. 

Por fim, Henrique informou sobre a realização do Seminário Propulsão, que ocorrerá no dia 

29/10, convidando o NIED a participar. 

Sem mais assuntos para tratar, a reunião foi encerrada às 15h:00 horas e a memória da 

reunião redigida por Deise Golartt dos Santos. 

 

 

 

 


