
 
 

Ata da Reunião da Comissão de Estudante 

Data: 23/ 02/ 2017 Local: Conselho Regional de Psicologia 

Horário (início): 14h Horário (término): 15h 30min 

Convocado por: Iara R. Baratieri Relator (a): Iara Baratieri  

Objetivo da reunião: 

 

Assunto em Pauta 

Apresentação dos objetivos da Comissão da Estudante. 

Escuta da demanda dos alunos sobre a Comissão de Estudantes. 

Elaboração Folder 

Possibilidade de participar de outras Comissões Temáticas do CRP 

 

Desenvolvimento dos Assuntos em Pauta 

 

• A Cons. Iara apresentou aos alunos a Comissão de Estudantes, contemplando seus 

objetivos e expectativas do Conselho a respeito da Comissão. 

 

• Foram apresentados os três (3) principais objetivos da Comissão de Estudante: 

➢ Integrar o aluno de Psicologia na categoria pertencente; 

➢ Conhecer os alunos de Psicologia de Instituições de Ensino Superior (IES) e suas 

grades curriculares; 

➢ Realizar aproximação das IES com o Conselho Regional de Psicologia. 

 

• Os alunos falaram sobre suas expectativas em relação a Comissão. 

➢ Levantou-se questões acerca da discriminação do psicologo observada por eles, 

quanto a desvalorização social da profissão. 

➢ Afirmaram o quanto sentem-se acolhidos e o quanto é importante "fazerem parte" 

do Conselho. 

 

• O colaborador Gustavo afirmou que a Comissão poderia fazer um folder como forma de 

multiplicar as informações importantes que venham a obter na Comissão de Estudantes. 

Demais colaboradores da Comissão reconheceram a importância deste material ser feito 

e compartilhado com os colegas, nas IES. 



• A Cons. Iara informou sobre os procedimentos quanto a elaboração de materiais, bem 

com a necessidade de todas as ações propostas pela Comissão passarem pela aprovação 

do Plenário deste CRP. 

 

• Questionou-se sobre a possibilidade de ser elaborado um documento comprovando o 

comparecimento e possibilidade de que seja usado como horas complementares nas IES. 

 

• Sugeriu-se que sejam realizados eventos nas IEs sobre a atuação do Psicólogo e do 

Conselho Regional de Psicologia como forma de aproximar o Conselho das IEs. 

 

• O colaborador Gustavo questionou sobre a possibilidade de participar da Comissão de 

Psicologia e Esporte. As colaboradoras Amanda e Julia sobre a possibilidade de 

participar da Comissão de Direitos Humanos. A colabora Liziane sobre a possibilidade 

de participar da Comissão de Psicologia Hospitalar.  A Cons. Iara afirmou que levaria os 

questionamentos para o Plenário e tão logo tenha um retorno comunicará. 

 

Segue em anexo a lista de presença assinada pelos alunos participantes. 

 

 

Tarefa para Próxima Reunião ( 16/03/2017) 

Pesquisar quais as IES de Curitiba que tem o curso de Psicologia? 

Qual é a semana acadêmica de Psicologia nas IES que tem o curso de Psicologia? 

 

 


