
REUNIÃO COMISSÃO DO PSICÓLOGO INICIANTE 

DATA: 22/02/2018 

 

• Apresentação de novos membros presentes. 

• Levantamento da continuidade de membros: conforme definido na última 

reunião estamos fazendo o levantamento das pessoas que vão manter a 

participação na comissão ou não. O levantamento está em andamento e 

algumas portarias serão revogadas. 

• Portarias: os participantes que já estiveram em 3 reuniões e mantém o 

interesse em permanecer devem enviar mini currículo para a Milena a 

fim de obterem suas portarias. 

• Após o fechamento sobre o levantamento dos membros que irão 

permanecer vamos dar andamento ao projeto da construção da cartilha. 

• Evento Psicologia para Você: foi fechada parceria com a Livraria Curitiba 

do Shopping Palladium para uma palestra, no dia 22/03 as 19:30. A 

palestra será ministrada pela Thalita. Precisamos garantir um público 

grande, portanto cada um da comissão deve levar mais 5 pessoas e 

devemos fazer uma boa estratégia de divulgação com a comunicação, 

uma possibilidade é fazer uma live ou um vídeo de divulgação.  

• Encontro Paranaense de Psicologia: ainda estamos definindo quem 

estará presente, mas a proposta da comissão é de realizar um ou dois 

eventos Psicologia para Você em Foz do Iguaçu. A proposta será levada 

para a comissão organizadora.  

• Sugestão para reuniões: chamar Cesar para falar de políticas públicas 

novamente; chamar a comissão de comunicação para rever projeto da 

TV Educativa, canal no Youtube, campanha psicoterapia e etc.  

• Fizemos revisão do calendário, com datas, temas e responsáveis por 

buscar palestrantes: 



 

DATAS TEMAS RESPONSÁVEL PALESTRANTE

07/fev Políticas Públicas e Controle Social Carol César

22/fev Carol

08/mar Marketing para Psicólogos Thalita Pedro Paulo

22/mar Evento Psicologia para Você Thalita Thalita

05/abr Oratória, palestras e slides Carol Carol

19/abr Mídias sociais (como fazer e questões éticas) Carol ?

03/mai Rodada de Negócios Carol Carol

17/mai Finanças pessoais Carol ?

31/mai Práticas Inovadoras Paula Igor

14/jun Casos de sucesso Carol Iara

28/jun Seguro para psicólogos Carol ?

12/jul Práticas Inovadoras ? ?

26/jul Psicoterapia ? ?

09/ago Empreendedorismo para psicólogos Thalita Bruno

23/ago Casos de sucesso Carol Sandra Batista

06/set Rodada de Negócios Carol Carol

20/set Práticas Inovadoras Carol ?

04/out Gestão de carreira Carol Raphaela

18/out Questões éticas na divulgação de serviços psicológicos Carol COF ou COE

01/nov Casos ética gerais Carol COF ou COE

22/nov Atendimento via internet Thalita ?

06/dez Fechamento do ano Carol Todos


