
 

 

Ata da Reunião da Comissão de Estudante 

Data: 26/10/2017 Local: Conselho Regional de Psicologia 

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

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

 

Assunto em Pauta 

 Textos Newletter 

 Apresentação vídeo pela C. de Comunicação 

 

Desenvolvimento dos Assuntos em Pauta 

 
A referida reunião ocorreu às 13:30m do dia 26/10/2017 na sede do CRP-8. A reunião iniciou com a 

jornalista Karla relatando sobre o posicionamento a respeito das dificuldades de conclusão da news 

letter, pois o CRP está reformulando seu site. Esclarece que é grande a demanda sobre tais 

reivindicações dos estudantes no site do CRP. Por ocasião os alunos foram questionados sobre suas 

sugestões sobre os itens que deverão constar nesta seção, tais como notícias, reportagens, etc. Karla 

salienta que o espaço está sendo pensado para ser mais interativo e o CRP está engajado na 

elaboração de um projeto grande que envolva as múltiplas comissões de forma integrada.  

A jornalista sugere como lançamento da news letter a promoção de uma atividade de interação 

entre as instituições de ensino. Salienta que todas as propostas estão voltadas para melhorar os 

trabalhos realizados pela Comissão de Estudantes. Na oportunidade foi apresentado material 

elaborado pela Comissão de Estudantes sobre o CRP-PR. Após a apresentação a Psicóloga Iara 

agradeceu pelo empenho da Comissão de Comunicação na elaboração do material apresentado.  

Em seguida os acadêmicos foram questionados sobre sua opinião/sugestão sobre o material 

anteriormente apresentado. Os acadêmicos resolveram por aguardar mais um tempo até que o site 

do CRP esteja pronto. Foi sugerido pela Psicóloga Iara a continuidade da produção de material para a 

news letter. Os acadêmicos concordaram com a sugestão.  

Em seguida foi lida, pela Psicóloga Iara, a entrevista realizada pela acadêmica Edylaine a um 

profissional psicólogo especialista em Neuropsicologia. A acadêmica prosseguiu com a leitura de 



outra entrevista feita por ela a um outro psicólogo especialista em Psicologia Social. A Psicóloga Iara 

sugere que algumas entrevistas podem ser lançadas na revista CONTATO antes de serem lançadas da 

news letter.  

O acadêmico Gabriel sugere publicar na revista as entrevistas mais acessadas no site do CRP. A 

Psicóloga Iara menciona que o público que acessa o referido site é diferente do que lê a revista. A 

referida Psicóloga prossegue com a leitura de mais uma entrevista realizada pela acadêmica Thainá 

da Universidade UNIANDRADE.  

A acadêmica Maria Inês pergunta quais seriam os próximos passos a seguir. A Psicóloga Iara 

responde que podemos prosseguir com as entrevistas e posteriormente os trabalhos serão 

selecionados para serem utilizados. A reunião encerrou-se com a Psicóloga Iara agradecendo pela 

participação de todos. 

 

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

 

 

 

 


