
Memória reunião NIED 
 
Data: 04/09/2019 
Início: 14h ás 16h 
Local: Sala de reuniões do terceiro andar,Prédio Histórico da UFPR 
 
Presentes: Dione Menz (Coordenadora do Projeto NIED), Maria Virgínia F. 
Cremasco (Vice-coordenadora do Projeto NIED), Rogério Goulart da Silva 
(Departamento de Educação Física), Laís Santos Nepomuceno, Cleuza Izabel 
Rodrigues Faria, Tania Gabriele Valverde da Costa e Mara Lúcia Salzvedel Furtado 
(Alunas do curso Técnico em Agente Comunitário da Saúde da UFPR) e Edeluz 
Alves (Representante dos moradores do entorno da Praça Santos Andrade). 
 
Pauta: 

1) Temas para os próximos Ciclos de Debates do NIED 
     2)   Informes sobre SEMEAR e participação do NIED 
     3)   Curso de Extensão: Círculos de Construção da Paz 
     4)   SIEPE 

 
A reunião teve início com a abordagem dos temas para os próximos Ciclos de 
Debates, foi definido que para Setembro o Ciclo de Debates ocorrerá no dia 28 em 
virtude da junção do ciclo com o evento da ABRASME (Associação Brasileira de 
Saúde Mental) que abordará assuntos como “Medicalização, Saúde Mental e 
desigualdade” e “ A desconstrução da rede de saúde mental” além de outros temas 
e contará com a participação de Paulo Amarante. Para outubro ficou definido como 
temática do Ciclo de Debates, a questão da Segurança e atendimento aos 
alcoolistas, com isso ficou a definir quem virá representar o tema. Em novembro, o 
ciclo contará com o tema “ Drogadição na terceira idade” e será ministrado pela vice 
coordenadora do Projeto NIED, Maria Virgínia. Foi definido, também, que a 
exposição dos trabalhos dos mestrandos em psicologia ficará para 2020.  

Para compor o encerramento anual das atividades do NIED, o livro 
“Formação para Políticas sobre Drogas” será lançado em novembro, foi avaliado a 
possibilidade da mescla desse lançamento com algum evento que relaciona o tema. 

 Ao atingir o segundo tópico da pauta, foi exposto a situação dos novos 
trabalhos do SEMEAR que são grupos de estudos que discutem temas e convidam 
representantes de Projetos para discuti-los. Para repassar demandas sobre álcool e 
drogas aos Ministérios através dos Projetos é necessário uma emenda parlamentar 
que permita isso, como é de interesse do NIED participar, foi proposto a busca de 
ajuda aos governantes para auxílio nesse segmento. 



 O Curso Círculos de Construção da Paz ficou a ser realizado em 2020, pela 
Jucemara Anar do CEJUSC (Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e 
Cidadania) Criminal, e a  definir datas e horários.  

Ao falar sobre a SIEPE (Semana Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão), 
os presentes discutiram sobre as atividades que os Projetos NIED e Luto e 
Prevenção do Suicídio desenvolverão nesse evento que ocorrerá na última semana 
de setembro: oficina sobre redução de danos e roda de conversa sobre luto e 
prevenção do suicídio.  

Com a pauta superada, a reunião foi encerrada ás 16h e a memória redigida 
por Tania Gabriele Valverde da Costa. 


