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PARTICIPANTES: Manuele Araldi e Vanessa Quissini da Silva
PAUTA: Avaliação da Cerimônia de Entrega da Carteira de Identidade Profissional (CECIP)
ENCAMINHAMENTO: 
- Manuele não estava presente no evento.
- Vanessa relata que houve um atraso no inicio da cerimônia.
- O protocolo foi considerado bom, tendo um bom retorno dos recém formados que participaram.
-  Houve pouca participação.  Foi  analisado que o problema se deu na comunicação com as
instituições e com os recém formados. Entende-se que tendo uma agenda programada no inicio
dos  semestres  e  já  encaminhando  para  as  coordenações  de  curso  e  os  formandos,  não
ocorrerão mais situações assim.

PAUTA: Relato das reuniões e combinações com as coordenações de curso de Psicologia de
Caxias do Sul sobre os encontros com formandos.
ENCAMINHAMENTO: 
- A FSG, por estar em mudança de coordenação do curso ainda não agendou a reunião.
- A Anhanguera terá sua primeira turma de formandos em 2020.
- Com a UCS, combinamos com a Professora Rossane de Godoy, coordenadora do curso de
Psicologia, que enviaremos as datas dos encontros e da cerimônia da entrega da carteira de
identidade profissional para ela e a mesma encaminhará para todos os formandos.

PAUTA: Datas das formaturas da UCS e da FSG para este semestre
ENCAMINHAMENTO: 
- FSG: SOLENE: 12/08; UNIFICADA:31/08
- UCS: SOLENE: 12/08; INTEGRADA: 11/08

PAUTA Encontro com formandos
ENCAMINHAMENTO: 
- Foi modificado o formato deste evento com o objetivo de ir se aproximando do modelo do Visita
ao CRPRS – Versão Formandos. Eram 3 encontros ao todo (o primeiro com a área técnica, o
segundo com a gestão e colaboradores da subsede e o terceiro a cerimônia de entrega da
carteira de identidade profissional).
- Novo formato - Dois encontros:
o primeiro chamado Encontro com Formandos do CRPRS, tendo como roteiro: 
Fala Administrativa (Funcionária da Subsede) – inscrição, documentos, anuidade, 
cancelamentos, transferências.
Orientação Técnica (Psicóloga Fiscal) – orientação sobre atuação profissional.
Preferencialmente iniciando as 18:30 e encerrando às 22:00.



PAUTA: Datas dos eventos
ENCAMINHAMENTO:. 
- Encontro com Formandos do CRPRS: 27/07 – 18:30
- Cerimonia de Entrega da Carteira de Identidade Profissional: 16/09 (se houver plenária da 
gestão desta data, será em 23/09)

PAUTA: Convites
ENCAMINHAMENTO: 
- Foram escritos os e-mails que serão encaminhados para os formandos e recém formados que
serão usados a partir de agora.
- Serão enviados, semestralmente, dois convites. O primeiro, no inicio do semestre, convidando
para o encontro com formandos, antes da formatura e para a cerimonia de entrega da carteira de
identidade  profissional,  já  divulgando  ambas  as  datas.  O  segundo  e-mail  será  enviado  três
semanas antes da CECIP, contendo o link para inscrição.
- Neste semestre, excepcionalmente, como a turma da solene da FSG já participou do encontro
com  formandos  do  CRPRS  e  a  turma  da  unificada  não  participou  da  orientação,  será
encaminhado o primeiro e-mail completo para a UCS e os da formatura unificada da FSG. E para
os da solene da FSG, será encaminhado apenas e-mail divulgando a data da CECIP.


