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PLANO INTEGRADO DE ENFRENTAMENTO AO CRACK 

E OUTRAS DROGAS. 
 

O Centro Regional de Estudos, Prevenção e Recuperação de 
Dependentes Químicos - CENPRE é um programa permanente de extensão da 
FURG, tem como missão promover a dignidade humana, valorizando a vida. 
Desenvolve um processo contínuo de ações flexíveis de prevenção ao uso de 
drogas psicoativas, tratamento e recuperação dos transtornos relacionados com 
a dependência. Atua de forma integrada com a comunidade, promovendo 
processos de conscientização, com vistas a facilitar o desenvolvimento do ser 
humano em seus aspectos biopsicossociais e espirituais. O Programa, com uma 
equipe multidisciplinar, orienta a formação de recursos humanos, por meio de 
ações educativas interdisciplinares, visando à transdisciplinaridade. 
 

Cinco universidades públicas (as universidades federais do Rio Grande 
(RS), Juiz de Fora (MG), Alfenas (MG), Mato Grosso aplicarão os recursos na 
manutenção e ampliação dos Centros Regionais de Referência já existentes. 
receberão recursos para capacitação de profissionais que atuam no 
enfrentamento de questões relacionadas ao crack e outras drogas. O 
investimento, previsto no programa Crack, é possível vencer, vai gerar 2.700 
novas vagas nos cursos oferecidos pelos Centros Regionais de Referência – 
pólos de capacitação permanente de profissionais que atuam no enfrentamento 
de questões relacionadas ao crack e outras drogas. 
 

Assim sendo, passamos a divulgar informações sobre os Cursos de 
Extensão Universitária que serão oferecidos no decorrer dos próximos meses. 
 
 
ABRANGÊNCIA TERRITORIAL 
 
 A presente proposta deverá atingir a 3ª e a 7ª Coordenadoria Estadual de 
Saúde do Estado do Rio Grande do Sul e outros municípios a serem convidados, 
beneficiando uma população de mais de 1 milhão de habitantes distribuídos em 
27 municípios. 

 Deverão inscrever-se nas capacitações oferecidas pelo 
CENPRE/FURG os servidores da Rede de Saúde dos seguintes municípios; 
Aceguá; Alegrete; Arroio Grande; Bagé; Caçapava do Sul; Candiota; 
Cerrito; Chuí; Dom Pedrito; Herval; Hulha Negra; Jaguarão; Lavras do Sul; 
Livramento; Osório; Pedras Altas; Pedro Osório; Pinheiro Machado; 
Quarai; Rio Grande; Rosário do Sul; Santa Vitória do Palmar; Santo Antonio 
da Patrulha; São Gabriel; São José do Norte; Tramandai e Uruguaiana. 
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CURSO NA CIDADE DO RIO GRANDE 
 

5. Curso de Aperfeiçoamento sobre Crack e outras Drogas para 
Agentes do Sistema Judiciário, do Ministério Público e da Segurança 
Pública, na modalidade presencial, com carga horária de 60 (sessenta) horas, 
para 80 (oitenta) alunos. 

5.1 Coordenação 
Fernando Amarante Silva 

5.2 Ementa 
 A Política Nacional sobre Drogas (PNAD) e a Política Nacional sobre o 
Álcool; políticas setoriais de saúde e de assistência social; rede de atenção: SUS 
(PSF, NASF, CAPS, HG), SUAS (CRAS, CREAS), Sistema Judiciário e suas 
inter-relações; políticas nacionais de saúde mental e de drogas; conceito de 
drogas, padrões de uso (intoxicação aguda, uso crônico, uso nocivo, 
dependência, abstinência) e principais quadros clínico-psicopatológicos 
decorrentes do uso das diversas drogas; epidemiologia do uso de drogas no 
Brasil e no mundo; abordagens terapêuticas do usuário de drogas: atenção 
integral e o manejo do paciente em estado de intoxicação; abordagens 
terapêuticas do usuário de drogas: intervenção breve, aconselhamento 
motivacional e redução de danos; abordagens terapêuticas do usuário de 
drogas: reabilitação psicossocial; critérios clínicos para a internação e para a alta 
de usuários de drogas: internações voluntária, involuntária e compulsória. 

5.3 Objetivo do Curso 
 Qualificar agentes do sistema judiciário, segurança pública e Ministério 
Público para o atendimento de usuários de crack, álcool e outras drogas. 

5.4 Período de inscrição 
As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento e envio 

da ficha de inscrição em anexo.  
Período de inscrição até 20/03/2014. 
5.5 Período de realização 
Esse Curso será realizado no período entre 20/03/2014 e 15/05/2014, 

uma vez por semana às 5ª feiras das 14:00h às 17:30h e das 19:00h às 21:30h 
Data das aulas:  
 

20 e 27 de março de 2014; 
03, 10, 17, 24 de abril de 2014; 
08 e 15 de maio de 2014. 

 
 

CURSO NA CIDADE DE BAGÉ 
 
6. Curso de Aperfeiçoamento sobre Crack e outras Drogas para 

Profissionais do Poder Judiciário, Ministério Público e entidades que 
atuam no atendimento/apoio a adolescentes em cumprimento de medidas 
sócio-educativas, com privação de liberdade, na modalidade presencial, com 
carga horária de 60 (sessenta) horas, para 80 (oitenta) alunos.  
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6.1 Coordenação 
Joaquim Medina 

6.2 Ementa 
 A Política Nacional sobre Drogas (PNAD) e a Política Nacional sobre o 
Álcool; políticas setoriais de saúde, saúde mental e de assistência social; rede 
de atenção: SUS (PSF, NASF, CAPS, HG), SUAS (CRAS, CREAS) e suas inter-
relações; o sistema judiciário (Varas da Família e da Infância e Juventude), o 
Ministério Público e as Defensorias Públicas; o Estatuto da Criança e do 
Adolescente. Sistema de Garantia de Direitos, papel do Conselho Tutelar e de 
Direitos; adolescência: abordagem do desenvolvimento; conceito de drogas e 
seus padrões de uso (intoxicação aguda, uso crônico, uso nocivo, dependência, 
abstinência); os principais quadros clínico-psicopatológicos decorrentes do uso 
das diversas drogas; abordagens terapêuticas do usuário de drogas: atenção 
integral; abordagens terapêuticas do usuário de drogas: desintoxicação, 
intervenção breve, aconselhamento motivacional e redução de danos; 
abordagens terapêuticas do usuário de drogas: reabilitação psicossocial e 
reinserção social; abordagem dos familiares do usuário de crack e outras drogas; 
redes de apoio social e reinserção social do usuário de drogas 

6.3 Objetivo do Curso 
 O curso tem por objetivo qualificar profissionais do poder judiciário, 
Ministério Público e entidades que atuam no atendimento/apoio a adolescentes 
em cumprimento de medidas sócio-educativas, com privação de liberdade ou em 
liberdade assistida. 

6.4 Período de inscrição 
As inscrições deverão ser realizadas através do preenchimento e envio 

da ficha de inscrição em anexo.  
Período de inscrição até 25/03/2014 data de correio. 
Publicação dos selecionados até dia 28/03/2014 no endereço 

www.cenpre.furg.br 

Serão aceitas inscrições após o período se houver vaga disponível. 
6.5 Período de realização 
Esse Curso será realizado no período entre 01/04/2014 e 20/05/2014, 

uma vez por semana às 3ª feiras das 14:00h às 17:30h e das 19:00h às 21:30h 
 
ATESTADO DE CONCLUSÃO 

Serão emitidos atestados de conclusão aos participantes que 
frequentarem 75% das atividades propostas para o desenvolvimento do Curso.  
Endereço para contato 
Prof. Fernando Amarante Silva 
Centro Regional de Estudos, Prevenção e Recuperação de Dependentes 
Químicos – CENPRE 
Hospital Universitário da FURG – Ala Azul 
Rua Visconde de Paranaguá, 102 
CEP – 96201-900 Rio Grande – RS Brasil 

http://www.cenpre.furg.br/
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E-mail – cenpre.cursos@furg.br  
Telefones (53)32330202 – fax (53) 32330200 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cenpre.cursos@furg.br

