
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO DE ESTUDANTES 

Data 24 DE MARÇO DE 2018                          Horário: Das13:00 às 14:00 horas 

Local: APUCARANA-PR 

Participantes: 
Amanda Bengozi Bento 
Amanda Caroline dos Santos 
Ana Paula Romualdo 
Adrielle Rossi dos Santos 
Gabriela Rios 
Giovana Carla Almeida 
Helio Aparecido de Almeida Junior 
Jessica Daiana Rafael 
Jeissiane Bernardes 
Mariana Precinotto Maschetti 
Patrícia Lourenço Gardina 
 

Pauta: 
- Esclarecimentos a respeito da comissão de estudantes e suas funções; 
- Debate sobre temas pertinentes às atividades da comissão; 
- Encontro Paraense de Psicologia. 
 

Desenvolvimento da Reunião: 
Estiveram presentes na reunião 12 pessoas, sendo 11 estudantes e o coordenador da comissão. Deu-se 
início a reunião conforme a ordem da pauta, e com objetivo de esclarecer aos estudantes presentes que a 
comissão pode desenvolver atividades que abordem temas pertinentes a Psicologia que envolvam tanto o 
ambiente acadêmico como a comunidade, e dessa forma a comissão em conjunto com a Representação 
Setorial estariam construindo uma atuação em conformidade com o discurso do Conselho Regional de 
Psicologia. Foram surgindo alguns temas de interesse dos alunos, bem como sugestões de trabalhar tais 
temáticas ao longo do ano, assuntos envolvendo campos da atuação profissional, como: Psicologia 
Jurídica,Psicologia Ambiental, Gênero e aspectos técnicos sobre a produção de documentos psicológicos. 
Outra temática importante abordada foi a luta antimanicomial, uma das IES fará um evento específico no 
dia 28/05 e foi discutida a possibilidade de participação dos alunos de outras IES, já que se trata de um 
evento aberto. Foi levantado a necessidade de realizar algo em IES que não tem evento programado sobre 
o tema da luta antimanicomial. 
Os temas foram surgindo a partir da experiência dos estudantes com seus estágios supervisionados e 
extracurriculares, e a partir de apontamentos feito pelo coodenador de que alguns temas tem sido pauta 
recorrente nas discussões feitas no conselho. 
Foram apresentadas informações sobre o EPP, abordando questões como valores, datas, e as 
possibilidades de participação dos alunos como submissão e apresentação de trabalhos. 
 

Encaminhamentos: 



 
Foi definido que a comissão idealize e elabore projetos para abordar os temas elencados no segundo 
semestre, aproveitando, se possível, as semanas de Psicologia das IES, bem como eventos que privilegiem 
a comunidade. 
O coordenador ficou de enviar um modelo de projetos aos estudantes presentes para que ajudasse na 
elaboração e organização das ideias, a fim de discuti-las nas próximas reuniões. 
Elaboração de alguma ação referente ao tema da luta antimanicomial. 

 
Data próxima reunião: 
07/04/2018 


