ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS
COMISSÃO PSICÓLOGO INICIANTE SEDE
Data 03 DE MAIO DE 2018
Horário: Das 19:00 às 21:00 horas
Local: Plenária - Sede
Participantes:
Carolina de Souza Walger de Almeida 08/11381,
Thalita Roque Martins 08/24128
Maria Helena Ventura Viggiano 08/24156
Camile Schmidt Chevalier 08/26154
Paula Espellet Dockhorn 08/24653
Tamirys de Castilhos Gonçalves de Oliveira 08/26147
Victor Hugo B. Maireles 08/26155
Thais Cristine de Araújo 08/26180
Renata Scheilla Antonino Dutra 08/11311
Stefanie Leyser 08/26849
Amanda C. Sihrenger
Thiago de Souza Pinto Moreno 08/26049
Silmara da Cruz Cron 08/25455

Pauta: Campanha Luta Antimanicomial, EPP, Plenária de Comissões, levantamento de
temas para Psicologia para Você.
Desenvolvimento da Reunião:
Coordenadora Carolina convida a todos para que participem da Plenária de Comissões que
será realizada em 08/06. Inicialmente haverá um treinamento para todos os colaboradores
e depois a plenária de comissões. A participação do maior número de colaboradores é
importante, tanto para conhecer melhor o CRP quanto para trocar informações com as

demais comissões temáticas do estado. Os colaboradores irão confirmar a possibilidade de
participação para a coordenação de comissões.
Coordenadora Carolina informa sobre a Campanha que está sendo programada em alusão
ao 18 de maio, dia da Luta Antimanicomial e convida os colaboradores para que possam
somar esforços na organização de eventos nas IES sobre o tema. Thiago e Renata se
voluntariam para visitar faculdades e conduzir rodas de conversa sobre o tema.
Sobre o EPP é feita nova discussão sobre as possibilidades de ação dessa comissão no
evento. Quanto a ideia de publicação de uma cartilha para os psicólogos iniciantes decidese que essa será uma ação de encerramento das atividades da comissão para o ano de
2019. Para o EPP o que se propõe é a realização de 1 ou 2 eventos Psicologia para Você na
cidade de Foz do Iguaçu, nas datas em que o EPP será realizado. Os colaboradores ainda
não confirmaram quem estará presente no evento, mas Gabriela e Thalita se dispõem.
Sobre o evento Psicologia para Você, precisamos enviar para a Livraria Curitiba até o dia 07
de cada mês a sugestão de tema e palestrante para palestra a ser realizada no mês
seguinte, então fazemos um levantamento de possíveis temas e palestrantes, da seguinte
forma:
 Maria Helena: preparação para vestibular, voltado aos pais de vestibulandos
 Renata: drogas; depressão/suicídio; tecnologia; arte
 Camila: organização/disciplina/atingimento de metas/procrastinação
 Thiago: psicoterapia/coaching
 Tamirys: auto-estima em época de redes sociais
 Paula: maternidade

Encaminhamentos:
Confirmar presença na plenária, conversar com Milena sobre a participação na Campanha
da Luta Antimanicomial, verificar quem irá para o EPP, entrar em contato com a Livraria
Curitiba.
Data próxima reunião: 17/05

