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Política Institucional 
sobre drogas e 
outras dependências 
é apresentado

Com o intuito de inserir a 
UFG nas questões refe-
rentes ao uso e abuso de 

drogas, foi formada em abril de 2012 
uma comissão para elaboração de uma Po-

lítica Institucional sobre Drogas na UFG. 
Essa comissão, presidida pelo vice-reitor 
da UFG, professor Eriberto Francisco Be-
vilaqua Marin, reuniu-se mensalmente 

promovendo discussões sob vários pontos 
de vista, por contar com profissionais de di-
versas áreas, como a Pró-reitoria de Assun-

tos Comunitários (Procom), o Centro Regional 
de Referência para Formação Permanente sobre 

Drogas (CRR), o Núcleo de Estudos e Coordena-
ção de Ações para a Saúde do Adolescente 
(Necasa), o Saudavelmente, a Ouvidoria, a 
Assessoria de Comunicação (Ascom), o Ins-
tituto de Ciências Biológicas (ICB), a Escola 

de Música e Artes Cênicas (Emac), a Faculdade 
de Enfermagem (FEN), a Faculdade de Educação (FE) e a 

Faculdade de Farmácia (FF).
A comissão iniciou seus trabalhos tendo como base 

uma minuta já elaborada em 2010 pela Comissão de Estudos 
sobre Drogas na UFG, sob a presidência da coordenadora do 
CRR, professora Tânia Maria da Silva. Durante as reuniões da 
comissão, foram estruturadas, em uma agenda de trabalho, 
ações que envolvem o tripé universitário de ensino, pesquisa 
e extensão. Em comum, essas ações buscam a ampliação do 
diálogo e a construção de estratégias coletivas para a abor-
dagem da problemática das drogas e outras dependências na 
UFG; a promoção de ambientes saudáveis que contribuam 
com o bem estar bio-psico-socio-cultural da comunidade uni-
versitária, além de incentivar a prática de abordagens multi-
disciplinares, de estratégias intersetoriais e de comunidades 
saudáveis.

 Entrega da Proposta – No dia 18 de junho o vice-reitor 
da Universidade Federal de Goiás, Eriberto Francisco Bevila-

qua Marin, apresentou o Plano de Política Institucional 
sobre Drogas e outras Dependências, no Centro de 
Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufai-
çal. Ele esclareceu que, apesar de ser apresentado, 
o documento continua em fase de elaboração, devi-
do à complexidade do tema. “Esta é uma versão em 
aberto, o que significa que está suscetível a altera-
ções. Acredito que os debates realizados pelo grupo 
de discussão foram essenciais para que pudéssemos 
apresentar o Plano da maneira em que está elabora-
do”, afirma ele, mas deixando clara a necessidade da 

participação de toda a comunidade na construção 
do documento.

Presente na apresentação do plano, o reitor 
da UFG, Edward Madureira Brasil, relembrou o pri-

meiro encontro que resultou na formação da comissão. 
“É uma alegria muito grande ver esse trabalho concluindo 

uma fase importante. Desde a primeira reunião, pude perceber a 
importância desse projeto”. O reitor destacou ainda as cobranças 
sociais por respostas a diversas questões, entre elas, a dependência 
química.  “A resposta pode não ser instantânea, mas quando a UFG 
constrói um trabalho, ela o faz de maneira responsável e sólida, 
como se comprova com este plano”. 

Edward Madureira Brasil disse que, a partir de agora, em 
Goiás, a referência para a questão das drogas passa a ser este 
grupo e finalizou ressaltando o atual papel das universidades 
brasileiras em propor políticas públicas: “a UFG tem ido além da 
propositura, já que, em casos como estes, a universidade contri-
bui também para a aplicação destas políticas públicas”.

Parcerias interinstitucionais – Para a aplicação das ações pla-
nejadas no Plano de Política Institucional, é imprescindível que 
sejam firmadas parcerias com instituições que possam financiá-
-las. Nesse âmbito, foi implantado em 2011 o CRR – UFG, por 
meio de aprovação em Edital da Secretaria Nacional de Políticas 
sobre Drogas (Senad) do Ministério da Justiça, que aprovou a 
criação de 39 CRRs no país. No âmbito da UFG, trata-se de um 
projeto de extensão cuja finalidade é formar e qualificar profissio-
nais que lidam com usuários de crack e outras drogas nas áreas 
da Saúde (SUS), da Assistência Social (SUAS), da Segurança Pú-
blica, do Poder Judiciário e do Ministério Público. 

Também foi realizado em 2012 o “Seminário sobre Drogas na 
UFG: Políticas e Ações” no qual foi assinado o Acordo de Cooperação 
Técnica celebrado entre a UFG e o Ministério Público do Estado de 
Goiás com a finalidade de inserir a UFG no Programa Interação.  No 
termo de cooperação, a UFG se compromete a desenvolver ações 
para capacitação de profissionais que atendem dependentes quími-
cos, com apoio técnico e financeiro do Ministério Público.

A Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado de Goiás 
(FAPEG) destinou R$ 4,4 milhões de recursos do Tesouro do Es-
tado para 32 projetos aprovados no âmbito do Edital 06/2012. 
Quatro grandes áreas foram definidas para as pesquisas: Ca-

racterização de usuários de 
drogas ilícitas e do álcool em 
diferentes segmentos sociais; 
Avaliação da Rede Socioas-
sistencial; Atenção clínica 
ao usuário de drogas ilícitas 
e do álcool e Tecnologias de 
enfrentamento do tráfico de 
drogas. Entre os aprovados, 
21 projetos que poderão con-
tribuir para a definição de po-
líticas públicas visando a mi-
nimizar o problema das dro-
gas em Goiás foram propostos 
por pesquisadores da UFG, 
alguns deles membros da co-
missão para elaboração da Po-
lítica Institucional sobre Dro-
gas da UFG. “Isso demonstra o 
quanto valeu a pena a dedica-
ção dos membros da comissão 
que participaram da seleção”, 
afirmou Eriberto Francisco, 
vice-reitor da UFG.

Universidade firma 
posicionamento ao 
incluir em sua Política 
Institucional a tarefa 
de promover estudos 
e pesquisas que 
orientem reflexões e, 
consequentemente, 
intervenções sobre 
a problemática das 
drogas

Erneilton Lacerda e Júlia Mariano

   Confira a lista dos projetos 
 aprovados no edital 
da Fapeg em: 
www.jornalufgonline.ufg.br

D
ivu

lgação

Cartaz 
elaborado por 
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saúde mental 
durante a 
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do Programa 
de Educação 
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