
 
 

Ata da Reunião da Comissão de Estudante 

Data: 16/ 03/ 2017 Local: Conselho Regional de Psicologia 

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

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

Objetivo da reunião: 

 

Assunto em Pauta 

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. 

Planejamento e elaboração de vídeos direcionado aos estudantes 

Levantamento de Ies que tenham o curso de Psicologia em Curitiba 

Levantamento semanas acadêmicas 

 

Desenvolvimento dos Assuntos em Pauta 

• A colaboradora Liziane fez o levantamento das Instituições de Ensino que tem o curso 

de Psicologia, conforme segue: 

➢ PUC 

➢ FACULDADE PEQUENO PRINCIPE 

➢ UNIVERSIDADE POSITIVO 

➢ UNIANDRADE 

➢ UNIBRASIL 

➢ DOM BOSCO 

➢ ESTACIO 

➢ FAE 

➢ UNIVERSIDADE TUIUTI DO PARANÁ 

➢ UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

• Levantamento semanas acadêmicas: 

➢ Dom Bosco: 1° sábado de maio 

➢ UTP: 23, 24, 25 e 26/08/17 

➢ UP: novembro - sem data definida 

 



• Sugere-se a produção de vídeos, produzidos pelos colaboradores desta Comissão sobre 

temas que considerem importantes a serem reproduzidos à seus colegas, inclusive sobre 

informações do Conselho que sejam importantes aos estudantes.  

➢ Possibilidade de reproduzir os vídeos na pagina do Conselho no Facebook - ver 

com Plenário e Comunicação; 

➢ Necessidade de levantamentos dos temas; 

➢ Possibilidade e dos vídeos substituírem o folder pensado anteriormente e/ou 

serem duas produções da Comissão de Estudantes 

➢ Necessidade de verificar a viabilidade de ambos com Plenário e Comunicaão 

➢ Objetivos dos vídeos: Chamar os estudantes para interagirem com o Conselho; 

Aproximar os estudantes do funcionamento do Conselho; Levar ao conhecimento 

dos estudantes as Comissões e seu funcionamento; Fortalecer a classe desde sua 

formação acadêmica.  

➢ Possibilidade de criação de uma Cartilha dos Estudantes, produzidas por esta 

Comissão. 

➢ Sugestão de Slogan para os vídeos: "O Conselho está de portas abertas aos 

estudantes!" 

➢ Sugestão de formatos de vídeos: Minutos Psíquicos (canal youtube) - colaborados 

Gustavo 

 

• Os colaboradores parabenizaram o Conselho pelo "Marketing inteligente", sobre as 

publicações feitas e relação a CVC - nota repúdio. 

 

• Possibilidade de criar uma "logomarca" da Comissão de Estudantes. 

 

• Jornal de Campo Largo (Folha de Campo Largo) tem um espaço aberto que fala sobre 

temas relevantes. Sugestão Colaboradora...  

 

 

  

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

 

 

 

 


