
 

 

Ata da Reunião da Comissão de Estudante 

Data: 03/08/ 2017 Local: Conselho Regional de Psicologia 

Horário (início): 13h 30min Horário (término): 14h 30min 

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

 

Assunto em Pauta 

• Monitorias 

• Newsletter 

 

Desenvolvimento dos Assuntos em Pauta 

 

As 13:40h reuniram-se a coordenadora da comissão de estudantes, os estudantes participantes 

e muitos ingressantes. Por conta do número de pessoas novas a coordenadora sugeriu que se 

fizesse uma breve apresentação, falando nome, período do curso e instituição de ensino 

superior na qual estuda. 

A coordenadora apresentou os três grandes objetivos da comissão de estudantes, que são: 

• Aproximar os estudantes da categoria profissional; 

• Proporcionar maior aproximação das Instituições de Ensino Superior (IES); 

• Aproximar o Conselho das IES. 

E logo em seguida trouxe esclarecimentos a respeito da participação dos alunos membros da 

comissão de estudantes. Podendo estes participarem de eventos do Conselho, como 

monitores, levando questões importantes a respeito da profissão, que possam ser levadas a 

plenária. 

A coordenadora lembrou que alguns membros da comissão haviam perguntado se poderiam 

participar das plenárias, trouxe então a devolutiva dizendo que terá uma plenária para as 

Comissões Temáticas e que poderão participar até cinco membros desta comissão, lembrando 

que esta participação é como ouvintes, por ainda não terem o seu registro no Conselho, e que 

para participar os membros interessados devem encaminhar o nome completo para a 



coordenadora desta comissão previamente. A Plenária acontecerá dia 11/08/2017. 

Para esclarecimento a coordenadora explicou o funcionamento da plenária, onde se reúnem os 

conselheiros (30 no total, 15 efetivos e 15 suplentes), os coordenadores de comissões (que são 

conselheiros e também colaboradores, aprovados em plenária) para que sejam expostas as 

questões referentes a Psicologia. Afirmou também que todas as ações do Conselho são 

decididas através de votações na Plenária. 

A coordenadora apresentou o email que recebeu da Milena – coordenadora geral das 

comissões, com uma solicitação de uma ação conjunta da comissão de estudantes e da 

comissão de mobilidade humana e trânsito. A coordenadora lembra que por ser esse o mês em 

que se comemora o dia do psicólogo o Conselho está com a agenda de eventos lotada, sendo 

assim tiveram a ideia da comissão de mobilidade humana e trânsito realizar uma reunião de 

divulgação, esclarecimentos e dúvidas para os estudantes, a realizar-se  no dia 24/08/2017, no 

horário da reunião desta comissão, ou seja das 13:30h com duração de mais de uma hora e 

com convite aberto a todos os estudantes de psicologia. Após a exposição desta ideia a 

coordenadora Iara perguntou para os membros desta comissão se todos estaria de acordo, e 

todos manifestaram concordância com a mesma. 

A Conselheira Sandra, juntamente com a Karla e a Elen da comissão de comunicação vieram 

até a reunião para falar das ações do mês do psicólogo. A Sandra convidou a todos para 

ajudarem na ação do dia 27/08, em que será lançada nas redes sociais a 

#psicologiaecompsicologo, a intenção é fazer “subir” inúmeras # para fazer com que a 

psicologia e a importância do trabalho psicoterápico por ele realizado ganhem espaço nas 

mídias. A conselheira falou ainda sobre as ações do dia 26/08 – teatro espontâneo da equipe 

Psicologia no Palco, qua acontecerá na Boca Maldita e provavelmente no Shopping 

Palladium; e no dia 27/08 a “Psicologia no Parque”, realizada pela comissão de psicologia do 

esporte, ação na qual serão propostos vários esportes para as pessoas que estejam pelo parque. 

Nestas duas ações aconteceram panfletagens e para auxiliar nessas tarefa a conselheira 

convidou os alunos de psicologia, ou como em sua fala os psicólogos em formação, para 

assim termos maior alcance no objetivo das ações. 

Todos os interessados em ajudar nessas ações deverão confirmar a participação até o dia 

17/08, estando aberto a todos os estudantes de Psicologia. 

A Karla, da comunicação, falou a respeito da Newsletter da comissão dos estudantes, que 

consiste em um projeto desta comissão em parceria com a comissão de comunicação, cujo 

objetivo é centralizar as informações das IES relacionado ao curso de psicologia, como 

jornadas acadêmicas, fóruns, seminários, etc. Karla justifica o atraso no lançamento do vídeo 

do YouTube da comissão e da Newsletter, pois com os vários eventos do dia do psicólogo a 

Comissão de Comunicação está com muito trabalho. Lançarão um hot site onde será possível 

acessar todos os itens da campanha do dia do psicólogo. Existirá também um hot site onde se 

poderão tirar dúvidas, espaço para discussões e informações que poderão ser compiladas pela 

comissão de estudantes. 

A Iara fala de um dos objetivos da comissão que é ter ao menos um representante de cada IES 



na comissão ou participante desse espaço virtual. E também sobre os textos que estão sendo 

produzidos por esta comissão, que passam pela comissão de ética e de comunicação, para que 

chegue a publicação na Newsletter. Os textos foram sobre as diferenças clássicas entre 

psicologia, psiquiatria, psicanálise e terapia; sobre as diferentes áreas de atuação do 

psicólogo; diferentes abordagens; e áreas emergentes. 

A coordenadora lembrou de ideias que foram dadas de temas para serem trabalhados pele 

comissão de estudantes, como realizar entrevistas com psicólogos de diferentes áreas, sobre 

curiosidades a respeito de sua escolha pela psicologia e continuar elaborando textos para 

alimentar a Newsletter 

Um dos textos compilados no período de recesso foi sobre a ética, o texto com título 

“estudante ferreiro” foi lido por um membro desta comissão, o texto fala sobre a ética e a falta 

da mesma nas pesquisas realizadas por estudantes e a falta de compreensão dessa realidade 

pela maioria. A coordenadora aprovou o texto o elogiando. Acordou-se entre a coordenadora 

e os membros desta comissão que o tema ética é muito abrangente para ser compactado em 

apenas um texto, sendo assim seria sub dividido no que podem ser colunas para a Newsletter. 

Outra participante desta comissão fez a leitura de sua introdução ao tema ética e moral, e a 

coordenadora propões que se faça a diferenciação entre ética, moral e o código de ética do 

profissional de psicologia, fazendo a sugestão de iniciar esse tema com o texto sobre a ética 

do aluno. 

Surgiu a sugestão de se compilar uma cartilha de ética para o psicólogo em formação, que 

pode trazer os textos da comissão de ética adaptados para o contexto dos estudantes e 

orientações de como proceder com ética no exercício acadêmico, com o intuito de que desde a 

formação já se inicie uma conscientização a respeito da importância de manter a ética no seu 

exercício profissional. 

A coordenadora lembra que é possível que os professores e/ou coordenadores de cursos 

solicitem ao Conselho a visita de um orientador em sua instituição para dar esclarecimentos a 

respeito da ética e do exercício profissional. 

Neste momento acontecem conversas a respeito do que não se tem nas IES no tocante a 

abordar a ética, sobre falta de contato do aluno com a prática profissional e neste momento a 

coordenadora lembra quais são as funções do Conselho e o que se diferencia das funções das 

IES. De que o Conselho serve para orientar, fiscalizar e regulamentar a profissão no país, 

estado e cidades, opera no âmbito legislativo. O que abre espaço para que a coordenadora 

lembre do fato de muitos psicólogos “temem” a COE (Comissão de Orientação e Ética) sem 

muitas vezes observar que há também um aspecto educativo e que visa a compreensão por 

parte do profissional o que se pode ou não fazer no exercício profissional. 

Estiveram presentes nessa reunião um total de vinte e quatro estudantes de psicologia e a 

coordenadora desta comissão, Iara. 

 



 

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

 

 

 

 


