
 

  

REGISTRO DE REUNIÃO 

REPRESENTAÇÃO/COMISSÃO: Campos Gerais 

Data:25/11/2017 

 

Horário início: 10h 

 

Horário 

término:11:30h 

 

Local:SENAI Ponta 

Grossa 

 

PARTICIPANTES 

NOME CRP ASSINATURA 

01- Andressa Tavares Bach Buturi 08/14404  

02- Scheila T. G. da Luz 08/12864  

03- Fernanda Lopes 08/22254  

04- Heloisa Mehl Gonçalves 08/19052  

05- Marciliana A. Corrêa 08/25170  

06- Vanessa Borges da Costa 08/09178  

07- Karla Fernanda Paulino 08/13092  

08- Bárbara do Carmo N. Gonçalves Estudante  

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS / ENCAMINHAMENTOS 

Reuniram-se no dia 25 de novembro de 2017 às 10h horas nas dependências do 

SENAI Ponta Grossa, as psicólogas representantes setoriais Scheila e Andressa e 

demais Psicólogos convidados.  

O objetivo da reunião foi elaborar o planejamento de ações para 2018. 

Foram eleitos os temas que serão trabalhados mensalmente, bem como os 

responsáveis. Em janeiro será abordado o tema Janeiro Branco, onde a Psic. Vanessa 

será a responsável pelas ações. Em fevereiro, o tema escolhido é Psicologia Escolar, 

contando com a Psic. Fernanda à frente das ações. Em março, será abordado o Mês 

da Mulher, sendo a Psic. Andressa a responsável pelas ações. Em abril, o tema 

escolhido foi Autismo, que contará com a responsabilidade da Psic. Karla, e maio foi 

eleito o tema Psicologia do Trânsito, com a responsabilidade da Psic. Scheila.  

Nos meses de agosto e setembro, serão abordados os temas Dia do Psicólogo e 

Setembro Amarelo, respectivamente, onde ainda serão eleitos os responsáveis pela 

condução das ações. Ainda, será decidido nas próximas reuniões os temas para o 

mês de Junho, Julho, Outubro e Dezembro. 

A Psicóloga Vanessa irá levantar ações que já são realizadas na campanha do Janeiro 

Branco para trazer na próxima reunião, visando eleger aquelas que poderemos 

realizar nos Campos Gerais. 

A Psicóloga Fernanda se comprometeu a entrar em contato com algumas Escolas 

para verificar as ações que poderemos realizar no mês de Fevereiro.  

As ações do Dia do Psicólogo serão realizadas em conjunto com o Congresso do CRP. 

Para tanto, ficou decidido realizarmos o ano todo uma campanha de divulgação do 



 

  

Congresso na região dos Campos Gerais, entre os Psicólogos e estudantes, através 

das IES. A Psicóloga Fernanda irá fazer uma cotação de ônibus para a cidade de Foz 

do Iguaçu, visando facilitar o transporte dos participantes da nossa região. 

Sem mais para o momento, encerrou-se a reunião. 

 

 

Psic. Scheila Terezinha da Luz 

CRP-08/12864 

Representante Setorial Efetiva 

 

Psic. Andressa T. Bach Buturi 

CRP-08/14404 

Representante Setorial Suplente 



 

Próxima reunião:                                                        Horário:                                           Local: 

 

 

 


