
 

 

Ata da Reunião da Comissão de Estudante 

Data: 17/08/2017 Local: Conselho Regional de Psicologia 

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

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

 

Assunto em Pauta 

• Monitorias 

• Newsletter 

 

Desenvolvimento dos Assuntos em Pauta 

 

• A reunião teve início com algumas informações que a Cons. Iara, coordenadora 

da comissão, repassou para os estudantes presentes referente a composição da 

revista eletrônica Newsletter e em relação aos textos compostos para publicação, 

nesse momento ela revisou o título desses textos os quais são os seguintes: 

Diferenças entre Psicologia, Psiquiatria e Psicanálise; Diferentes áreas de atuação 

do Psicólogo; Diferentes abordagens na Psicologia e Novas áreas de atuação do 

Psicólogo.  

• Cons. Iara afirmou que teremos que elaborar um roteiro de perguntas para 

entrevistas com profissionais de Psicologia e nesse momento surgiu o pedido de 

dois estudantes, dentro da reunião, para gravarem vídeos referente aos princípios 

éticos , pela comissão de Ética, então esses alunos saíram da reunião, continuando 

e retornando sobre o tópico das entrevistas com os profissionais.  

• A coordenadora comentou sobre a utilizações de práticas não reconhecidas que a 

população e alguns profissionais entendem como sendo "da Psicologia" e que 

precisamos estar atentos em relação à isso.  

• Na sequência elaboramos o roteiro de perguntas para os profissionais que 

pretendemos entrevistar, onde cada estudante ficou responsável de ir em busca 

desses profissionais. Segue o roteiro de perguntas para entrevista: 1-Por que 

escolheu a Psicologia? 2-Qual a sua visão de mundo e de sujeito? 3-Como foi o 

contato com a abordagem e por que escolheu essa? 4-Sempre se utilizou dessa 

abordagem ou mudou em algum momento?  



• Encerrando, Cons. Iara, incentivou os estudantes a participarem da reunião aberta 

com a Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito no dia 24/08/2017 e também 

pediu para os alunos tirarem foto se encontrassem algum cartaz sobre essa reunião 

pois esses serão colocados nas linhas de ônibus em Curitiba. 

 

 

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

 

 

 

 


