
MEMÓRIA DA REUNIÃO DO NIED 

04/04/2019 – Sala de Reuniões da PROEC – 14H00 às 15H30 

 

PRESENTES  

Dione Maria Menz (Coordenadora NIED–PROEC–UFPR), Jucemara F. Rodrigues 

Anar ( Psicóloga  TJPR - CEJUSC  Criminal ), Ivone Souza da Silva ( Especialização 

IFPR ), Érica Vieira Torres (UFPR), Robson S.Mello (Mestrando Psicologia UFPR)  

a), Cristian Esteban Páez Chalo (Casa de Apoio Belém - CT ), Vanessa Tauscheck 

(CSM Propulsão), Robert do Carmo Demiciano  ( Estudante TACS/UFPR), Kamile 

Gonçalves dos Santos ((Mestranda Psicologia UFPR)  ), Diego Scheidweiler Ferreira 

(Mestrando Psicologia UFPR)  ), Cleuza Izabel Rodrigues Faria ( Estudante TACS 

/UFPR), Mara Lucia Salzvedel Furtado ( Estudante TACS/UFPR), Rosimeire Almeida 

( Estudante TACS/UFPR), Rogério Goulart da Silva ( Docente Educação Física 

UFPR ), Gabriela Resende Cardoso ( Estudante TACS/UFPR). 

  

PAUTA  

1)  Informes ; 

2) Organização do ciclo  de debates que ocorrerá em 25 abril. 

3) Apresentação do projeto de pesquisa de mestrado do Psicólogo e Psicanalista 

Robson S. Mello, orientando da professora Virgínia Cremasco 

 

ASSUNTOS ABORDADOS 

A reunião teve início as 14h00, a coordenadora do NIED Professora Dione Maria 

Menz fez uma breve exposição sobre o projeto explicando sobre seus objetivos, 

dentre eles o de estimular ações em ensino, pesquisa e extensão voltadas para a 

temática de drogas, constituindo-se como  um espaço de discussão e construção 

coletiva de estratégias intersetoriais  para  o enfrentamento da drogadição. Na 

sequencia fez-se uma rodada de apresentações.  

Ponto pauta 1) Informes: Coordenadora participa aos grupo o nome dos 

representantes da UFPR nos conselhos de políticas sobre drogas do estado 

(CONESD) e município (COMPED). Para o COMPED foram indicados pelo Reitor os 

professores Deivisson Vianna, professor do Dpto de Saúde Coletiva (titular) e o 

professor Rogério G Silva do curso de  Educação Física (suplente). Para o CONESD 

foram indicados por portaria do Reitor o professor Marcelo Kimatti, do Dpto de 

Saúde Coletiva (Titular) e a professora Maria Virginia Cremasco do curso de 

Psicologia (Suplente).    



Ponto pauta 2) A seguir a professora Dione Informa sobre o Ciclo de Debates que 

acontecerá no dia 25 de Abril  com o tema  Círculo de Construção da Paz  com 

as convidadas do TJPR-CEJUS Criminal Psicóloga Jucemara F. Rodrigues Anar  

e Assistente Social Adriana Accioly Gomes Massa no Local: UFPR - Santos 

Andrade, sala 201, 2º andar, Ala Psicologia, as 18h. Esse também será o tema do 

Ciclo de Debates de maio, qdo acontecerá a oficina de trabalho, coordenada pela 

equipe  do CEJUS Ctba.    

Ponto pauta 3). Robson expos os fundamentos  teóricos de sua pesquisa que tratará 

sobre  TOXICOMANIA, considerando os escritos de Freud e Lacan. Problematizou a 

partir do seguinte problema de pesquisa: “ Como é possível pensarmos a 

toxicomania na neurose tendo em vista que alguns autores defendem que há um 

rompimento com o falo?”  Após sua exposição os participantes discutiram sobre 

aspectos teóricos e práticos observados no atendimento às pessoas abusadoras de 

substancias psicoativas 

A reunião foi encerrada  as 16h, com os agradecimentos da Professora Dione a 

todos presentes e  ao Psicólogo Psicanalista Robson S.Mello pela apresentação do 

seu trabalho. Sem mais a tratar essa ata foi lavrada por mim,  Mara Lucia Salzvedel 

Furtado, estudante não bolsista do NIED. 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 


