
 
 
Data: 14/03/2019 
Local: Sala de Reuniões da PROEC 
Horário: 14h ás 15h45 
 
 
PRESENTES: Adriana Accioly Gomes Massa (Assistente social do CEJUSC 
Criminal), Alan Pereira do Amaral (Estudante TACS /SEPT/UFPR), Andressa R. 
Porto da Rocha (Estudante TACS /SEPT/ UFPR), Cassandra do Rocio Santos 
(Estudante TACS /SEPT/UFPR), Cleuza Izabel Rodrigues Faria (Estudante TACS 
/SEPT/UFPR), Diego S. Ferreira (Estudante Mestrado DEPSI/UFPR), Dione Maria 
Menz (coordenadora do Projeto de Extensão NIED), Edeluz Alves (AMASS), Ivone 
Sousa (especialização PP/IFPR), Izete Rypchinski (Estudante TACS /SEPT/UFPR), 
Jucemara F. Rodrigues (Psicóloga CEJUSC Criminal), Juliane Faria Loureiro (Caps 
AD Cajuru/ FAES/ SMS), Kamile Gonçalves dos Santos (Mestrado Psico - UFPR), 
Mara Lúcia Salzvedel Furtado (Estudante TACS /SEPT/UFPR), Marcia Santos 
(Estudante TACS /SEPT/ UFPR), Maria Tereza Loezer (Estudante TACS 
/SEPT/UFPR), Patrícia Pereira (Estudante TACS /SEPT/ UFPR), Ricardo Nunes 
(Estudante TACS /SEPT/UFPR), Robert do Carmo (Estudante TACS /SEPT/UFPR), 
Rosimeire Almeida (Estudante TACS /SEPT/UFPR), Silvana S. Linhares (Estudante 
TACS /SEPT/UFPR) e Tania Gabriele Valverde da Costa (Estudante TACS 
/SEPT/UFPR). 
 
PAUTA: 
I) Informes; 
II) Apresentação do relatório de atividades 2018; 
III) Organização dos próximos Ciclos de Debates. 
 

A reunião teve início com uma breve apresentação do NIED pela 
coordenadora do projeto Dione Menz, em seguida, todos os presentes 
apresentaram-se. Na sequência, abordando o segundo tópico da pauta, Dione Menz 
informou sobre  as atividades formativas realizadas pelo CRR em  2018 (Centro 
Regional de  Referência para  Formação em Políticas sobre Drogas da UFPR), que 
de agosto a dezembro ofertou 4 módulos com 50 h e 90 inscritos, perfazendo 200 
horas de formação e 300 inscritos. O último  módulo (Dispositivos terapêuticos em 
Saúde Mental) encerrou em dezembro, sendo que em 05/12 fez-se o evento de 



encerramento em parceria com CRR onde refletiu-se sobre as PP proibicionistas e 
de Redução de Danos relativas ao Álcool e outras Drogas, com participação de 
convidados de SP, SC, RS e MG. Foi apresentado o relatório das atividades do 
NIED em 2018, destacando-se as ações  realizadas pela professora Dulce Dirclair 
na Escola Manoel Ribas (Capanema), os 8 Ciclos de debates, e os módulos CRR, 
resultaram na produção de um livro pelos professores envolvidos nos módulos. 
Informou-se  que no site da PROEC (Pró- reitoria de Extensão e Cultura) é  possível 
encontrar os materiais utilizados durante o CRR, as atas das reuniões e os slides 
disponibilizados pelos convidados dos Ciclos de Debates. Ainda apresentando as 
atividades do Projeto no ano 2018, uma das ex extensionista, Izete Rypchinski 
(TACS), expôs as atividades executadas pelo seu grupo, sob supervisão da 
professora Dulce, durante o ano. Essas ações, de cunho educativo foram realizadas 
de forma interdisciplinar, com participação de estudantes do TACS e da graduação 
em Enfermagem aos estudantes (crianças e adolescentes) socialmente vulneráveis 
do colégio Manoel Ribas em Curitiba. A bolsista avalia que o Projeto atingiu bom 
resultado, o que resultou em mudanças significativas no comportamento do público 
alvo. 
Já abordando o terceiro tópico, foi exposto o tema para o próximo Ciclo de Debates 
que ocorrerá em 21 de Março de 2019, “ Direitos na saúde: saiba como 
protegê-los”, e fez-e o levantamento de temas para os próximos Ciclos de 
Debates. Assim, a pedido da professora Dione, Jucemara e Adriana expuseram o 
projeto “ Grupos de Construção da Paz”  criado pelo CEJUSC Criminal que tem 
como foco a justiça restaurativa, detalhou-se sobre  as práticas desenvolvidas 
nesses grupos, como escuta ativa e autoconhecimento,que objetivam a solução de 
conflitos. As servidoras do Cejusc, Adriana e Jucemara foram convidadas a 
trabalharem essa temática: “Círculos de Construção da Paz” no Ciclo de Debates de 
abril e maio , sendo que em abril apresentarão os fundamentos   teóricos dessa 
proposta e em maio uma  vivência  do “Círculo de Construção da Paz”. Ainda 
pensando na Organização dos próximos encontros, foi sugerido para o decorrer do 
ano temas como: 1) Redução de danos; 2) Drogadição na terceira idade; 3) Causas 
e efeitos das substâncias psicoativas no organismo; 4) Crianças e adolescentes em 
uso abusivo de substâncias; 5) Discussão sobre as mudanças nos CAPS e fluxos; 
Edeluz (AMAAS)  sugeriu convidar alunos do mestrado de psicologia para se 
tornarem mais presentes no NIED e ainda, ministrarem algum tema no Ciclo de 
debates. 
Para finalizar o terceiro tópico, Juliana, gestora do  CAPS Cajuru, fez uma breve 
explicação sobre os CAPS e  informou que  a comissão de  Saúde Mental do 
Conselho Municipal de Saúde de Curitiba  acontece nas terceiras sextas - feira de 
cada mês às 9h da manhã . 
Informes: 

1) Dia 01 de abril de 2019 iniciará curso de Economia solidária, ação sobre 
Geração de Renda e renda e Práticas em Saúde Mental, este curso terá 



parceria com a ECOSOL e a Terapia Ocupacional-UFPR, CH 40h, gratuito e 
certificação. 

2) Evento na UniBrasil com tema “Discussão sobre Luto”, que  ocorrerá em 15 
de março de 2019. Será ministrado por um psicanalista da UNIFESP, 
Christian Dunker. 

3) Assim como o NIED, Universidade Positivo também aborda temas sobre 
álcool e drogas, na última 5ª feira do mês às 19:00, no Campus Praça Osório. 
. 

 
Por fim, Dione Menz agradeceu e convidou a todos para que participem dos 
encontros futuros do NIED. Com a pauta superada, a reunião teve fim às 15h e 45 e 
a memória da reunião redigida por Tania Gabriele Valverde da Costa. 
 
 


