
 
 

Ata da Reunião da Comissão de Estudante 

Data: 27/ 04/ 2017 Local: Conselho Regional de Psicologia 

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

Convocado por: Iara R. Baratieri Relator (a): Bruno Dias de Carvalho 

Objetivo da reunião: 

 

Assunto em Pauta 

Abertura das inscrições para monitoria nos eventos organizados ou apoiados pelo CRP 

Escolha dos primeiros temas a serem tratados no newsletter. 

 

 

 

Desenvolvimento dos Assuntos em Pauta 

 

• A reunião abriu com o comunicado de que alguns eventos próximos o qual o CRP 

possui participação esta abrindo espaço para a participação de monitores durante sua 

execução. 

 

• Os referidos eventos são:  

1º Seminário Paranaense de Psicologia na Educação – Que será realizado no dia 

20/05 na Universidade Positivo; 

 

Lançamento da Comissão de Psicologia e Cultura – Que será realizado no dia 

20/05 na Sede do CRP; 



 

1º Encontro de Mobilidade Humana no Transito - Que será realizado no dia 27/05 

na Sede do CRP; e 

 

3º Jornada de Avaliação Psicológica - Que será realizada nos dias 09 e 10/06 na 

FAE. 

 

• As inscrições para monitoria nestes eventos ficaram abertas para quem ainda tiver 

interesse. 

 

• O segundo assunto pautado na reunião foi à definição dos primeiros temas a serem 

tratados no newsletter segundo a comissão de estudantes. 

 

• Foram sugeridas ideias como: os alunos escrevem os textos ou é sugerido temas para 

que outros profissionais psicólogos possam discorrer a respeito.   

  

• Para as primeiras publicações, foi decidido que seria encaminhado um tema piloto para 

que a Jornalista Karla do CRP possa escrever sobre e os alunos aprimorassem caso 

necessário. 

 

• O primeiro tema decidido foi: As Diferenças Entre CRP, CFP e SindiPsi. 

 

• O segundo tema decidido foi: As Diferentes Áreas e Seus Conceitos: Psicologia, 

Psiquiatria e Psicanálise, Entre Outras Novas Abordagens Similares. 

 

• O terceiro tema decidido foi: A Ética e Suas Questões. (Onde se pretende abordar as 

estatísticas sobre as infrações cometidas pelos profissionais psicólogos entre outros 

dados). 

 



• Foi sugerido que a comissão de estudantes desenvolvesse uma série no newsletter onde 

seriam abordadas entrevistas com profissionais do estado do Paraná relatando sua 

trajetória até chegar à psicologia e sua carreira. 

 

• Foram sugeridos vários nomes para essa série, porém ainda não houve nenhuma 

definição.  

 

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

 

 


