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 Evento Psicologia para Você: O evento está confirmado para acontecer em 28/09 e 

26/10. Teremos primeiro a palestra da Rosangela (28/09) e depois a do Robson 

(26/10). Vamos verificar com a comunicação o início da divulgação do evento para que 

possamos chamar as pessoas e garantir o público. Dessa forma, nossa próxima reunião 

é no evento. 

 Encontro Paranaense de Psicologia: Como sugestão da comissão estamos pensando 

em propor uma mesa redonda ou oficina no EPP para falar sobre mercado de trabalho 

e empreendedorismo. A ideia é poder fazer um compilado das várias coisas que já 

discutimos na comissão e fazer um debate sobre o tema. Também podemos pensar 

em ter convidados para falar sobre isso. Também pensamos em alguns nomes como 

sugestão de convidados para o evento em geral, os quais serão repassados para a 

organização do evento. 

 Trabalho voluntário ou com preço social: retomamos a discussão de uma demanda 

que foi trazida para a comissão sobre a preocupação com o excesso de profissionais 

que se propõem a trabalhos voluntários ou a preço social nas redes sociais. Nem 

sempre o profissional que se propõem é qualificado para o trabalho e faz isso apenas 

por estar em busca de demanda e também acaba por prejudicar toda a categoria em 

função dos baixos preços cobrados. Pensamos em algumas estratégias: 1) estar mais 

próximo da formação dos psicólogos, propondo para as faculdades uma palestra ou 

roda de discussão sobre início da carreira profissional; 2) estar presente nas entregas 

de carteiras profissionais para ter uma fala com os recém inscritos; 3) Elaborar uma 

“cartilha” com um resumo de tudo que já discutimos na comissão e perguntas 

frequentes como um produto da nossa comissão, para que possa ser distribuída e ser a 

base das “palestras” em faculdades e entrega de CIPs.  

 Rodada de Negócios: Havíamos programado fazer uma rodada de negócios na reunião, 

trata-se de uma metodologia para que as pessoas se conheçam e estabeleçam redes 

de relacionamento profissional. Como estávamos com apenas 8 participantes adiamos 

a atividade para a próxima reunião (19/10) e decidimos fazer essa reunião aberta, 

divulgando para toda a categoria, assim vamos poder conhecer mais pessoas. 

 Propaganda: Paula compartilha conosco sobre a propaganda realiza pelo Conselho de 

Medicina, falando sobre insônia. Debatemos o assunto e vamos verificar o orçamento 

para isso. Reforçamos que na campanha do dia do psicólogo foram feitos vídeo curtos 

que também podem ser compartilhados. 

 


