
ATA REUNIÃO COMISSÃO PSICÓLOGOS INICIANTES 

DATA: 15/03 

 

1. Apresentação dos 22 psicólogos presentes (conforme lista de presença anexa) 

 Carlos – atua na clínica, é recém chegado de Brasília 

 Rosangela – atua na clínica, é recém chegada de Brasília 

 Elisandra – formou-se pela PUC, tem interesse em POT e Jurídica 

 Daniele – é de Fortaleza, tem interesse em Hospitalar e já participa da comissão 

temática 

 Anibal – formado pela UP, interesse em clínica 

 Talita – interesse em clínica e comportamento alimentar 

 Carla – reativou o registro recentemente, ficou 20 anos afastada da profissão, tem 

interesse em POT 

 Michele – formou-se pela UFPR, tem interesse em educação e clínica 

 Marina – formou-se pela PUC 

 Gabriela – formou-se pela PUC, interesse em jurídica e clínica 

 Taise – formou-se pela PUC 

 Paula – veio de Porto Alegre, atua em clínica 

 Tailine – interesse em clínica infantil 

 Marcia – formou-se em Campo Mourão, atuou em clínica 

 Marilene – recém chegada de Sergipe, interesse em POT, clínica e hospitalar 

 Andressa – formou-se pela UP 

 Robson – formou-se pela UP, atua na clínica 

 Taciane – formou-se pela Dom Bosco, interesse em clínica 

 Mirele – interesse em clínica e POT 

 Lauriete – interesse em clínica, já participa da comissão temática 

 Luciana 

 

2. Apresentação dos objetivos da comissão por parte da coordenação 

 A comissão é voltada para 3 públicos-alvo: recém formados, recém chegados na cidade 

e recém ativados. 

 O objetivo é aproximar esses profissionais, visto que as comissões temáticas têm foco 

nos profissionais especialistas nas diversas áreas. Com isso dirimir dúvidas específicas 

e produzir ações, eventos e materiais para a categoria que se encontra na mesma 

situação, tendo como foco a orientação e qualificação profissional.  

 São temas direcionadores: abertura de empresa, empreendedorismo, 

orientação/reorientação de carreira, abordagens da psicologia, campos de atuação, 

entrega de carteira profissional, networking, entre outros. 

 

3. Debate sobre funcionamento da comissão e próximos encontros 



 As comissões são formadas por profissionais voluntários que atuam como 

colaboradores, com portaria e sujeitos ao sigilo. 

 Os colaboradores devem ser aprovados pelo plenário após participação em 3 reuniões 

seguidas. 

 As reuniões serão realizadas quinzenalmente nas quartas-feiras das 19:00 às 21:00. 

 Será feito um grupo de WhatsApp e de e-mails para manter a comunicação. 

 Na próxima reunião (29/03) serão apresentadas as pesquisas sobre o perfil do 

psicólogo do Paraná e sobre o mapeamento dos processos éticos no estado – 

atividade a ser realizada pela coordenação com posterior debate pelo grupo. 

 Na reunião seguinte (12/04) será realizada reunião conjunta com a comissão de 

clínica, tendo um contador e um orientador fiscal como convidados. O tema será a 

abertura de empresa, impostos, alvará e demais procedimentos para início de 

empresa ou clínica de psicologia. 

 Temas sugeridos para os demais encontros: funcionamento político do sistema 

conselhos, marketing profissional, empreendedorismo, produção de documentos, 

campos de atuação, realização de eventos nas faculdades nas semanas acadêmicas.  

 A comissão segue aberta para a inclusão de novos membros. 


