
 
 

Ata da Reunião da Comissão de Estudante 

Data: 25/ 05/ 2017 Local: Conselho Regional de Psicologia 

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

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

 

Assunto em Pauta 

• monitorias 

• certificado 

• newsletter 

 

Desenvolvimento dos Assuntos em Pauta 

 

No primeiro momento da reunião foi realizada uma breve avaliação sobre a participação 

da comissão de estudantes nos eventos em que houve atuação dos monitores. Foi comentado 

que no Seminário de Psicologia na Educação ocorreu tudo bem, as palestras agradaram e os 

palestrantes eram bons, o tempo de pré-evento foi adequado e informações foram repassadas aos 

monitores com bastante clareza, tendo como ponto a melhorar a organização das filas, haja vista 

que houve um pequeno tumulto pelo fato das pessoas chegarem em cima do horário.  No evento 

de lançamento da Comissão de Psicologia e Cultura, o público era pequeno, as palestras eram 

boas e os palestrantes estavam bem preparados. Foi comentando ainda, que a pergunta mais 

frequentes feita aos monitores nos eventos era sobre o prazo de entrega do certificado. 

 

Iara comentou que o certificado de participação aos membros da comissão de estudantes 

será entregue nos meses de Junho e Dezembro. 

 

No dia 03/06/2017 haverá um evento sobre Migração e foi solicitado apoio da comissão. 



A Izabella e a Maria Constanza se prontificaram a atuar como monitores do evento. 

 

A cerca do Newsletter foi repassado o que já havia sido definido até o presente 

momento. Foi então sugerido que textos sobre filmes e biografias de seus autores sejam 

produzidos pelos próprios estudantes em parceria com profissionais, para que seja mantida a 

ideia de que os textos tenham uma linguagem para o estudante. 

 

Foi solicitado que seja levado no próximo encontro um primeiro esboço de texto que a 

comissão deseja publicar na revista. Os temas devem ser: 1. Áreas de atuação; 2. Diferentes 

abordagens; 3. Psicologia, Psicanálise e Psiquiatria; 4. Novas áreas de atuação. Para tanto foram 

criados grupos que se responsabilizar para confecção do esboço. Dito ainda, que os textos 

produzidos devem ser repassados a COE antes, a fim de evitar disseminação de informações 

equivocadas. 

 

 

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

 

 

 

 


