
 
 

Ata da Reunião da Comissão de Estudante 

Data: 30/ 03/ 2017 Local: Conselho Regional de Psicologia 

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

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

 

Assunto em Pauta 

Objetivo da reunião: Apresentação da Newsletter dos Estudantes 

 

Desenvolvimento dos Assuntos em Pauta 

 

• A reunião da C. de Estudantes contou com a presença da C. de Comunicação deste 

CRP para apresentação do projeto Newsletter dos Estudantes.  

 

• As jornalistas Karla e Ellen, e a estagiária em jornalismo Ana Paula participaram da 

reunião, apresentando o Conselho, a C. de Comunicação, projeto Newsletter dos estudantes, 

seu editorial, objetivos, estratégias da comunicação, etc. 

 

• Afirmaram sobre a necessidade dos estudantes coletarem mailing para newsletter. 

 

• A Newsletter dos Estudantes servirá para explicar sobre o funcionamento do CRP 

para os estudantes; disseminar noticias importantes;  divulgar eventos psi, etc 

 

• A Newsletter direcionará o material para o site do CRP. Os alunos afirmaram sobre o 

desejo em ter um espaço do estudante no site. 

 

• A jornalista Karla apresentou o projeto gráfico da Newsletter dos Estudantes e falou 

sobre a Campanha de Marketing em que estão planejando sobre este meio de comunicação 

com os estudantes, que terá que ser aprovado pelo plenário. Afirmaram sobre a idéia de 

uma Gincana envolvendo a Newsletter.  

 

• Os participantes da Comissão esclareceram suas dúvidas quanto ao funcionamento da 

C. de Comunicação. 

 



• Os participantes da Comissão esclareceram suas dúvidas quanto ao formato de envio 

da Newsletter, ao que foram esclarecidos de que será feita através de todos os meios 

possíveis: mailing dos próprios membros da Comissão, acesso aos Coordenadores dos 

cursos, para que disseminem, auxilio dos CAAs, e também terá um espaço no site para que 

os alunos que tiverem interesse em receber a Newsletter poderão se cadastrar.  

 

• Os alunos presentes deram a ideia à C. Comunicação de serem divulgados 

através da Newsletter artigos feitos pelos alunos e também sobre as bancas de TCC, 

proporcionando que tenham conhecimento sobre as bancas de outras IEs.  

 

• Os colaboradores deram a idéia de serem realizadas entrevistas com os professores 

para que possam conhecer professores de diferentes IEs e que sejam discutidos temas 

importantes através de profissionais que são referencias aos alunos. Afirmaram que estes 

vídeos podiam ser conduzidos por alunos, através de entrevistas com os profissionais 

convidados. 

  

• Os membros da Comissão solicitam a possibilidade de que seja feita uma identidade 

visual da Comissão de Estudantes. 

 

• Questionaram sobre a possibilidade de hospedar no canal do youtube os vídeos 

produzidos pela C. de Estudantes, o que foi respondido pela C.de Comunicação que é 

viável, desde que aprovado o vídeo e seu conteúdo.  

 

➢ Para proxima reunião da C. Estudantes serão coletados assuntos e pautas que os 

membros acham importantes que seja discutido na Newsletter. 

➢ Realização do esboço da primeira Newsletter antes da próxima reunião. 

  

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

 

 

 

 


