
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO de Psicologia e Cultura 

Data 27 DE janeiro DE 2017 Horário: Das 10:00  às 12:00 horas 

Local: Auditório Ágora 

Participantes: Milena Poletto, Sandra Garbosa, Tonio Luna, Sandra Mosello, Iara Raittz B., 
Robson dos S. Mello.  

 

Pauta: 
- Objetivo geral e específicos da comissão 
- Plano de ação conforme metas do planejamento estratégico.  
- Lançamento da comissão.  
 
 

Desenvolvimento da Reunião: 
- Participantes discutiram e definiram o objetivo geral e objetivos específicos da Comissão 
de Psicologia e Cultura, ficou definido:  

 - Objetivo geral: A arte é produto e consequência de uma cultura também interfere 

nesta. Esta arte não é só um recurso a promover a tolerância necessária para que o ser 

humano sustente a dura realidade, mas também onde o homem passa, de fato, a viver, ou 

seja, uma construção subjetiva da própria realidade. Nesta construção a psicologia faz suas 

leituras e interferências.  A Comissão de Psicologia e Cultura apresenta estas interferências 

na forma da própria arte, aproximando os psicólogos que tem produções artísticas dos 

demais e da sociedade, assim como reconhecendo produções culturais de relevante conteúdo 

psicológico. 

 - Específicos:  

  - Promover o reconhecimento social da Psicologia através de expressões 

artísticas;  

  - Fortalecer o reconhecimento social da profissão por meio de uma posição ativa 

do CRP PR nas manifestações culturais do estado do PR; 

  - Identificar os psicólogos que produzem arte;  

  - Aproximar os psicólogos que produzem arte do CRP PR;  



 
  - Oportunizar um espaço profíciui para discussões epistemicas e práticas sobre 

a relação psicologia e cultura;  

  - Estabelecer critérios de apoio e premiação às manifestações artísticas.  

 As ações definidas na reunião anterior foram discutidas, verificando-se quais metas do 

planejamento estratégico tais ações correspondem. O psicólogo Robson ficou responsável 

por inserir as ações no documento do planejamento estratégico, conforme as metas 

correspondentes.  

 Também foram elencadas ações como:  

 - Identificar festivais culturais relevantes do estado;  

 - Entrar em contato com responsáveis por festivais relevantes verificando formas de 

parceria.  

 O grupo discutiu a possibilidade de realização de um evento para lançamento oficial 

da comissão e elaboração de questionário de indentificação de psicólogos que também 

trabalham com arte.  

 
Encaminhamentos:  
Milena vai criar o grupo de e-mail da comissão de Psicologia e Cultura; Robson vai atualizar 
o arquivo do planejamento estratégico com as ações, nas mestas correspondentes. Ficaram 
como pauta para a próxima reunião: Finalização do plano de ação da Comissão, elaboração 
do questionário para levantamento de dados dos psicólogos que atuam também com arte, 
elaboração do projeto de evento de lançamento da comissão.  
 
Data próxima reunião: 10/fev/2017 

 


