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RESOLUçAO

crB.RR No 38/2017

OS COORDENADORES DA COMISSÃO INTERGESTORES B]PARTITE, NO USO dC SUAS

atribuições legais que lhe são conferidas e em cumprimento aos dispositivos constantes do seu

Regimento Interno. e

Considerando consenso na Reunião Ordinária da Comissão lntergestores Bipartite -
CIB/RR, ocorrída em 18 de julho de 2017.

RESOLVEM:

Art. 10 - Aprovar e autorizar a realização de ações a serem implementadas no Centro

Regional de Referência para Formação em Políticas sobre Drogas e Prevenção a Violência

contra Mulheres, nos termos constantes no anexo único a esta Resolução, sob a

responsa bilidade executiva do Programa de Pós-Graduação Sociedade e Fronteiras da

Universidade Federal de Roraima (PPGSOF/UFRR);

Art. 20 - Esta resolução entrará em vigor a partir da data de sua publicação no Diário

Oficial do Estado-RR.

Boa Vista (RR), 19 de julho de 20L7.

AD-.
AZ DE A. FILHO

PÍesidente do COSEMS/RR
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RESOLUÇÃO CtB/RR 38/201 7
ANEXO UNICO

cENTRO REGTONAL DE REFERÊNCtA PARA FORMAçÃO EM pOLíT|CAS SOBRE DROGAS

E EM eREVENÇÃo a vtolÊr.rctA coNTRA MULHERES

PROPONENTE/ ReSpOttSÁVel: Programa
Fronteiras/Universidade Federal

de Pós-Graduação Sociedade e

FINANCIAMENTO: Ministério da Justiça no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil)

GESTÃO: Universidade Federal de Roraima

OBJETIVO GERAL: Desenvolver processos formativos à luz dos principios do SUS para
participantes de diferentes niveis de atuação (funcionários públicos, representantes de
movimentos sociais e do controle social, dentre outros) que trabalhem no campo das políticas
públicas municipais e estaduais de Roraima na área da saúde, assistência social, educaçáo e
segurança pública sobre as temáticas dasndrogras e de gênero.

OBJETIVOS GERAL:
. Contribuir na implantação da Política Nacional de Saúde e na da Política Nacional sobre
Drogas;
. Atualizar as discussões sobre política pública e participação popular,
. Ampliar o debate sobre desigualdade política e soÍrimento psíquico, com ênfase no nexo
entre desigualdade política, violência contra mulher e uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas;
. Dar suporte teóricotécnico para que os participantes do CRR-RR elaborem estratégias de
promoção de saúde, prevenção e cuidado para pessoas que foram vítimas de discriminação de
gênero, de classe, étnica-racial, regional e nacional, com ênfase na população indígena,
. Dar suporte teórico{écnico para que esses mesmos partícipantes elaborem estratégias de
prevenção e cuidado para pessoas que fazem uso abusivo de Substâncias psicoativas, bem como
que delineiem aÇões de promoção de saúde;
. Contribuir para o fortalecimento de redes intersetoriais de base territorial dos serviços
públicos municipais e estaduais de Roraima voltados para as áreas em questão.

ETAPAS / REALIZAÇÃO:
ía ETAPA: Conferência (Objetivo: reíletir sobre formação como construção de conhecimento
integral, aliada à descobeda e ao exercício do processo de criação e ao compromisso com a coisa
pública)
2" ETAPA: Seminário (Objetivo: debate acerca dos direitos humanos. Primeiro "Os direitos
humanos sob pressão: identidade e gênero na construção social e na política de drogas" iem
como lastro a temática de gênero; Segundo: "Os direitos humanos sob pressão: Iegalidades
e estratégias institucionais na luta contra a dominação", traz à baila o debate acerea dos
marcos jurídico-políticos.
3" ETAPA: Curso de Formação

Módulos
(a) Sujeito, grupo e instituição: coniribuições teórico-técnicas da psicologia social
concreta para o campo da política pública
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(b) Políticas Públicas e Saúde
(c) O SUS como horizonte: possibilidades e desafios para a construção da Rede de
Atenção à Saúde
(d) Diferentes faces da dominação: racismo, sexismo e discriminaÇão de classe
(e) Diferentes faces da dominação: sexismo e sexismo no norte do Brasil
(f) Características sociais e populacionais de Roraima e a saúde indígena
(g) Políticas sobre drogas e cuidados ao usuário abusivo de drogas ilícitas
(h) Compreender os processos de grupo: a violência como efeito
(i) Estética do existir: expressividades culturais e a configuração dos laços sociais a
partir da arte em Roraima.

Metodologia
r' Serão formados 06 grupos;
/ Os módulos seráo compostos por aulas de 4h por encontro; por grupos de discussão

de 2 horas por encontro;
/ Cada encontro grupal contará com uma dupla de acompanhamento;
/ Os grupos discutirão sobre o tema abordado na aula em sua articulação com o

trabalho que realizam em Roraima;
r' As seis equipes de acompanhamento dos grupos (ou seja, os 12 coordenadores dos

grupos de discussão) passaÍão por processos formativos específicos, destinados
exclusivamente para elas, dentre eles, o da supervisão;

4a ETAPA: Supervisão
A 1' e 2" Etapa serão ofertadas para comunidade em geral
A3' e a 4'etapa serão ofertadas para um público específico

PÚBLICO PARTICIPANTE DO CURSO
Municípios contemplados: Boa Vista, AIto Alegre, Bonfim, Caracaraí e Rorainópolls, Pacaraima
e Cantá.
/ 49 vagas para Boa Msta;
/ 08 vagas para Alto Alegre, Bonfim, Caracaraí e Rorainópolis;
/ 04 vagas para Pacaraima
/ 01 vaga para Cantá

RESPONSABILIDAE DOS MUNICíPIOS CONTEMPLADOS NO PROJETO
/ Formalizar a indicação dos participantes;
/ Liberar os profissionais conforme cronograma das aulas;
/ Custear o transporte, alimentação e hospedagem dos participantes.


