
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO DE ESTUDANTES DA REGIÃO NOROESTE - PARANAVAÍ 

Data: 15 DE JUNHO DE 2018 - Horário: Das 19:00 às 20:00 horas 

Local: Faculdade Fatecie 

Participantes: Sonia Baldin, Fernanda Soares S.Pereira, Carolina Conegero, Elisangêla K. 
Coppeti, Cecília A. Barbosa e Denara G.  
 

Pauta: Apresentação; Objetivo da Comissão de Estudantes; Informações sobre o CRP; 

Sugestões sobre os temas do próximo encontro.  

 
Desenvolvimento da Reunião: 
 
A reunião teve início pontualmente às 19:00, com a presença de cinco estudantes,porém a 
quinta participante chegou no final da reunião.  
A pauta que estava nos slides, feitos pela coordenadora foi lida e foram realizadas as 
apresentações, neste momento cada um falaria seu nome e o que é a Psicologia para si. 
Todas falaram em ajudar, conhecer pessoas e a si mesmo.  
Duas das quatro estudantes estão fazendo a segunda graduação, sendo Fernanda, 
Assintente Social e Carolina, que trabalha na área de educação, pois fez Letras. 
Foi decidido que as reuniões serão realizadas na primeira ou segunda sexta-feira do mês. A 
próxima reunião será no dia 13 de julho, às 19 horas, que será na segunda semana, porquê 
na primeira semana eles terão provas. Ficou acordado que, o local das reuniões será o 
Colégio Nobel, como foi sugerido pela coordenadora, por que é um local de fácil acesso 
para todos.  
Em seguida, foi explanado o objetivo desta comissão, tendo em vista que este grupo é 
fundador ,assim como, muitos são da primeira turma de Psicologia, da IES e da cidade. 
Foram informadas sobre os três principais objetivos da comissão, sobre o que significa as 
siglas CRP e IES, e também sobre as regiões dos Conselhos. 
E outro momento o tema foi o CRP, a composição do Plenário e Diretoria; a sede, em 
Curitiba, as subsedes e a representações setoriais, quais suas funções e representantes. 
As alunas falaram que essas informações já foram passadas na aula de Ética e que estes 
objetivos são assuntos já trabalhados. Falaram que precisam de informações valiosas sobre 
a Psicologia e que estão sedentas por informações, pois percebem, em contato com demais 
estudantes de outras faculdades, que o curso que frequentam está aquém. Falaram sobre a 
falta da biblioteca, da falta de laboratório e perguntaram se o CRP  não fiscaliza as IES. 
Reclamaram que a Faculdade só ensina sobre a Psicanálise e quando fizeram os 
questionamentos para a coordenação, alegaram  a falta de profissionais especialistas nas 
demais teorias psicológicas. 



 
Neste momento, a coordenadora falou que não é papel do Comissão de Estudantes falar 
sobre as Teorias, sendo este papel da IES. Mas, que de qualquer forma, esta discussão iria 
ser repassada ao coordenação de comissões.  
Foi reafirmado que a papel da Comissão é fazer o elo entre CRP e IES, trazer informações 
sobre Ética, e sobre os psicólogos enquanto classe. As estudantes responderam que isto já 
é visto em sala de aula e que elas precisam de informações mais interessantes, indicações 
de palestras, cursos e literatura, principalmente sobre os teóricos da Psicologia. 
Em outro momento, em círculo foram feitas sugestões sobre os próximos encontros. Foram 
sugeridos assuntos sobre as áreas Humanista e Comportamental, para sair um pouco da 
Psicanálise e transitar por outras vertentes.  
Pediram assuntos mais atuais para  equiparar as outras IES, tendo em vista que sentem 
grande defasagem. 
As estudantes sugeriram que os representantes setoriais realizassem um palestra ou mesa 
redonda para elas, pois foi comentada a possibilidade, por uma das representantes. 
Gostariam de saber qual é o tema. A coordenadora respondeu que este assunto está em 
discussão na representação setorial, que escrevessem em uma folha sugestões sobre 
temas.Os temas sugeridos foram: Depressão; Vítimas de desastres ambientais; Abuso 
sexual; Ansiedade e Questões de Gênero. 
Solicitaram a realização de um encontro com outras comissões de outras faculdades. 
A reunião foi encerrada, às 20:10 e , na saída,uma das estudantes chamou a coordenadora 
e reclamou sobre um psicanalista, que está atuando na cidade, sobre estar misturando 
religião e Psicanálise, questionou o que o CRP podia fazer a respeito. Foi respondido que o 
CRP já estava a par, porém , por esta pessoa não ter graduação em Psicologia, o conselho 
ainda não conseguiu fazer nenhuma ação. 
 
 
 
Encaminhamentos: 
 
Data próxima reunião:13/07/2018 

 


