
ATA DE REUNIÃO 

COMISSÃO PSICÓLOGO INICIANTE 

DATA: 19/07/2017 

PARTICIPANTES: CONFORME LISTA DE PRESENÇA 

 

 

Os temas debatidos estão resumidos a seguir: 

 

 Evento Psicologia e Democracia: o evento está confirmado para o dia 

26/07 as 19:00h, estamos contando com a presença de todos os 

membros da comissão e que cada um leve mais convidados. É preciso 

intensificar a divulgação e convidar os amigos por meio do evento criado 

no facebook do CRP.  

 Proposta Psicologia Para Você: foi encaminhada, está com orçamento 

de R$ 4.200,00, irá passar na próxima reunião de diretoria. Tendo 

aprovação precisamos definir quem será o palestrante de qual dia, com 

qual tema. Também precisamos definir quem será a equipe de suporte 

administrativo para cada dia. Outro ponto a ser organizado é ter alguém 

de “suplente”, para evitar de dar furos caso algum palestrante tenha 

imprevisto. 

 Palestra sobre Recrutamento e Seleção: a psicóloga Tania aceitou o 

convite para conversar sobre recrutamento e seleção, mas não pode nas 

quartas-feiras. Combinamos de fazer a reunião com ela no dia 10/08, 

uma quinta-feira. 

 Nossa agenda está assim: evento psicologia e democracia dia 26/07; 

reunião com Tania dia 10/08. 

 Sugestão de Atividade: Para uma reunião seguinte vamos fazer uma 

rodada de apresentação entre nós aos moldes de uma rodada de 

negócios. Algumas pessoas deixaram de vir às reuniões e outras 

iniciaram a participação. Precisamos nos conhecer melhor e aproveitar a 

própria comissão para estabelecer parcerias.  



 Pauta do dia: Como organizar uma Palestras. Debatemos o texto 

enviado pela Talita e algumas sugestões interessantes para um 

palestrante: 

 Demonstrar segurança sobre o que está falando, dominando a 

postura corporal 

 Seguir os seguintes passos: planejamento (sobre o que vou falar, 

qual é o meu objetivo, quanto tempo tenho e etc), preparação 

(coletar os materiais, fazer os slides e etc), treinamento (dar a 

palestra na frente do espelho ou para algum amigo), execução 

(fazer a palestra propriamente dita) e aprimoramento (buscar 

feedbacks para melhorar a apresentação) 

 Fazer os slides apenas após o planejamento da palestra 

 Sugestão de iniciar com algo impactante, uma história, um dado 

estatístico, algo que atraia as pessoas e faça com que elas se 

identifiquem com o tema 

 Finalizar com uma motivação para a ação, com ideias do que as 

pessoas podem fazer assim que saírem da palestra 

 Dar exemplos e falar sobre casos para que as pessoas tenham 

mais proximidade 

 Agir com naturalidade, caminhar, olhar para as pessoas 

 Fazer slides com pouco texto, com bastante imagem e de alta 

qualidade, evitar de olhar para os slides enquanto fala 


