
Memória da Reunião NIED - Novembro 

 
Data: 07/11/2019 

Local: Sala de reuniões da PROEC 

Horário: das 14h às 15h30 

 

Presentes: Cleuza Izabel Rodrigues Faria (Estudante TACS/SEPT/UFPR), Dione        

Maria Menz (Coordenadora do Projeto NIED), Dulce Dirclair Huf Bais (DTPEN/           

UFPR), Laís Santos Nepomuceno (Estudante TACS/SEPT/UFPR), Mara Luzia S.         

Furtado (Estudante TACS/SEPT/UFPR), Tania Gabriele Valverde da Costa        

(Estudante TACS/SEPT/UFPR), Ricardo Nunes (Estudante TACS/SEPT/UFPR),      

Rogério Goulart da Silva (DEF-BIO/UFPR). 

 

Pauta: I)Informes 

II)Segunda edição Nied 2020-2024 

III)Segunda Jornada CRR de Formação em Políticas Sobre Drogas 

IV)Lançamento do Livro CRR 

 

A reunião teve início com a apresentação da Segunda Edição do NIED, ano             

de 2020 a 2024, pela Coordenadora atual do Projeto, Dione Menz, e pela futura              

Vice-coordenadora Dulce Bais. Expuseram que esse Projeto será coordenado por          

Marcelo Kimati, professor do curso de medicina e vice-coordenado por Dulce Bais,            

professora do curso de Enfermagem e que será um Projeto com várias ações como              

grupos de estudos, pesquisas e observatórios e que para isso contará com verbas             

parlamentares para efetivação das atividades a serem desenvolvidas. 

Abordando o terceiro tópico da pauta, Dione Menz apresentou o evento de            

encerramento do NIED que acontecerá no dia 18 de novembro e que substituirá o              

Ciclo de Debates do mês. Será em parceria com a Assembleia Legislativa e com o               

mandato do deputado estadual Goura Nataraj, onde será lançado o livro “Formação            



em Políticas sobre Drogas” produzido por diversos professores que ministraram os           

cursos de capacitação oferecidos pelo CRR - Centro de Formação para Política            

sobre Drogas, de 2018. 

Visto a importância social desses dois projetos, o tópico I desta reunião, se             

tratava de informar que os projetos NIED e Luto e Prevenção do Suicídio foram              

apresentados para o deputado Goura a fim de conseguir verbas para mantê-los nos             

próximos anos. 

Com a pauta superada, a reunião teve fim às 15h30. 

 


