
 

 

Ata da Reunião da Comissão de Estudante 

Data: 02/08/2018 Local: Conselho Regional de Psicologia 

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

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

 

Assunto em Pauta 

 Campanha Dia do Psicólogo 

 Monitorias EPP (divulgação resultado) 

 Participação do Cesar – Assessor de Politicas Publicas CRPPR 
 

 

Desenvolvimento dos Assuntos em Pauta 

 

A campanha sobre o Dia do Psicólogo do CRPPR (SOU MAIS PSICOLOGIA) foi apresentada aos 
estudantes presentes na reunião; foi solicitado que divulguem em suas redes sociais e com 
seus colegas.  

Foram divulgados os nomes dos participantes que se candidataram para monitoria no XVI 
Encontro Paranaense de Psicologia, com a respectiva classificação para participação, 
considerando que foram 03 vagas de monitoria disponibilizadas para a Comissão de 
Estudantes da sede (Curitiba). A classificação se deu pela quantidade de participações nas 
reuniões da Comissão de Estudante, durante a Gestão 2016-até o presente momento: 

1) Gustavo (UTP) – 18 participações em reunião; 

2) Julia (UTP) – 13 participações em reunião; 

3) Thaina (PUC) – 12 participações em reunião; 

4) Maria Perie (UTP) – 11 participações em reunião; 

5) Vinicius (UTP) – 07 participações em reunião; 

6) Alessandra (UTP) / Milena (UTP) – 03 participações em reunião 
 

O Assessor Técnico em Políticas Públicas, Psic. Cesar Fernandes (08/16715) promoveu uma 
'Oficina sobre Psicologia e Compromisso Social'. A atividade contou com a exibição do filme 
"Ilha das Flores", um clássico da educação popular, e depois houve discussão sobre o 



impacto das desigualdades sociais na produção de subjetividades. Os estudantes escreveram 
em pedaços de papel palavras que sintetizassem os sentimentos despertados pela discussão. 
Em um segundo momento, o grupo discutiu as implicações éticas do trabalho de Psicólogas e 
Psicólogos, à luz dos Princípios Fundamentais do Código de Ética Profissional do Psicólogo e 
dos Direitos Humanos.   

 

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

 

 

 

 


