
 
 

Ata da Reunião da Comissão de Estudante 

Data: 09/ 03/ 2017 Local: Conselho Regional de Psicologia 

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

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

Objetivo da reunião: Apresentação dos participantes e suas expectativas sobre a Comissão de 

Estudante; Divulgação de eventos que a Comissão de Estudante pode atuar e realizar. 

 

Assunto em Pauta 

Apresentação dos objetivos da Comissão da Estudante. 

Realização do Folder para estudantes de Instituições de Ensino Superior que cursa Psicologia. 

Entrada dos alunos da Comissão de Estudantes em Comissões Temáticas. 

Planejamento de palestras sobre Resoluções e Legislação do Conselho Regional de Psicologia. 

Reuniões da Comissão de Estudante valer como horas complementares. 

 

Desenvolvimento dos Assuntos em Pauta 

• 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. 

 

• O planejamento para a realização do folder será iniciado na próxima reunião que 

acontecerá na próxima quinta- feira dia 16/03/2017: 

➢ O que será escrito; 

➢ Esclarecimentos dos objetivos  

 

• Na reunião anterior que aconteceu no dia 23/02/2017 teve interesse dos alunos para 

entrar nas Comissões de Psicologia Escolar e Educacional e de Psicologia Hospitalar, a 

coordenadora da Comissão de Estudante, Iara, levou na plenária 755°, realizada no dia 

24/02/2017 e ficou tratado que não será possível, pois nestas reuniões são, inclusive, 

tratados assuntos técnico/práticos. Desta forma o Plenário entende que há muito trabalho 

a ser realizado pela Comissão de Estudante, e que ainda serão providenciados encontros 

com os Coordenadores das Comissões Temáticas e Permanentes deste CRP para que 



expliquem aos alunos o funcionamento e atuação destas. Os alunos podem participar dos 

eventos das Comissões Temáticas. 

  

• Foi discutido nesta reunião sobre a insegurança dos alunos a respeito da legislação e 

resoluções, que deveria ser mais frisado nas disciplinas das IES. Desta forma foram 

feitas sugestões de realização de palestras nas IES no período de semanas acadêmicas 

sobre o as legislações e resoluções. 

 

• A coordenadora da Comissão afirmou que conversou com o Departamento Jurídico do 

CRP sobre a possibilidade de serem emitidos certificados de participação aos alunos, da 

mesma forma um "Termo de Participação" sobre sua participação como membro da 

Comissão. Foi informado que a confecção destes materiais é possível, porém está se 

verificando de que forma serão formalizados. Tão logo a coordenação desta Comissão 

tiver o retorno o levará ao conhecimento dos membros da Comissão.  

•  

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? 

 

 


