
 
 

Ata da Reunião da Comissão de Estudante 

Data: 13/ 04/ 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: assuntos a serem abordados no Newsletter e explanação do funcionamento 

das 46 comissões 

 

Desenvolvimento dos Assuntos em Pauta 

 

• A reunião da C. de Estudantes iniciou com uma breve apresentação de seus 

integrantes aos novos estudantes que participaram da reunião. 

 

• A psicóloga Iara fez uma breve explanação sobre o projeto da Newsletter: objetivos, 

estratégias da comunicação, etc. 

 

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

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

 

• A Newsletter será composta por 6 editoriais 

 

• Alguns temas definidos como importantes para constar nos editoriais foram 

sugeridos: diferenciação de conceitos básicos da Psicologia (aconselhamento, mentoria, 

consultoria, coaching), existência de diferentes abordagens (psicoterapia, análise, 

psicanálise, psiquiatria), áreas de atuação do psicólogo, importância do aluno de psicologia 

fazer terapia, indicação de livros e filmes, trabalhos e TCCs em andamento nas 

universidades, identidade do estudante e o estudante como um projeto de psicólogo. 

 

  

             



 

• A frequência do Newsletter provavelmente será de 15 dias (a ser confirmada pela C. 

de Comunicação). 

 

• Sugeriu-se que o grande grupo da comissão dos estudantes seja dividido em grupos 

menores na próxima reunião, para atender à demanda de cada editorial. 

 

• Foram dadas algumas ideias como charges, entrevistas e divulgação de eventos. 

 

• É consenso do grupo que a linguagem do Newsletter deverá ser acessível e chamativa 

para atrair os estudantes. 

 

• Para o editorial Vanguarda da Ética sugeriu-se a abordagem dos temas: implicação 

ética ao estudante; o que é ser ético; frações mais frequentes; penalidades; CRP como 

parceiro e não apenas como órgão regulador; situações do cotidiano ligadas à ética; 

éticaXdeontologia; atualização da deontologia. 

 

• A psicóloga Iara deu uma breve explicação como acontece o processo de julgamento 

em casos de infrações, além da relação entre CRPs e CFP 

 

• A coordenadora das comissões, Milena, se apresentou e explicou um pouco sobre as 

46 comissões, ela falou sobre a necessidade de seguir um padrão para elaborar um 

evento/palestra: primeiro o projeto precisa de uma aprovação interna (saber da 

disponibilidade de data, recursos etc), em seguida ele vai, se aprovado, para a comunicação 

que cria e pensa na divulgação e na sequência esse projeto volta para ser avaliado e se 

estiver tudo OK é divulgado. É montado a preparação e o evento ocorrerá na data e local 

marcado. Para que esse processo seja completo precisa de aproximadamente 3 meses de 

antecedência 

 

 

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

 

 

 

 


