
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO DOS ESTUDANTES SUBSEDE CASCAVEL 

Data: 23 de Junho de 2018 Horário: Das 16h às 17:15h 

Local: Subsede Cascavel 

Participantes: Coordenadoras Cleina Roberta Biagi 08/07743, Cheila Rotta Scheibel 
08/16663, formados Karina e Cleverson, estudantes Cleide, Daniela, Tatiane, Marcio, 
Jonatas, Kettlyn e Luíza 

 

Pauta: Conhecer o projeto planejado anteriormente 
 

Desenvolvimento da Reunião: A reunião começou com a solicitação da coordenadora Cleina 
de que os participantes falassem o que esperam de uma comissão chamada de Comissão 
de Estudantes, ao que responderam que desejariam que esta comissão discutisse sobre as 
abordagens psicológicas, bem como as grades curriculares das faculdades de Psicologia de 
Cascavel, averiguando o que há de comum e incomum nas mesmas; discutir sobre a 
possibilidade de levarmos a Psicologia para outros espaços, onde ela possa ser mais 
conhecida, desenvolvendo uma visão mais ampla da sociedade para a profissão, 
desconstruindo alguns estigmas ainda existentes, além de discutir a própria psicologia. O 
grupo ressaltou a importância dos estudantes fazerem psicoterapia, porém destacaram a 
dificuldade financeira para a maioria, então apresentaram a ideia de levar à comissão de 
Iniciantes e a de Clínica a possibilidade de firmação de convênio com preços mais acessíveis 
para acadêmicos de Psicologia. A coordenadora Cheila então apresentou o projeto que 
vinha sendo discutido anteriormente, chamado “1º Encontro de Empreendedorismo para 
Psicólogos”, ao grupo ao que todos decidiram dar continuidade no mesmo, repensando 
uma nova data para ele, a princípio para o final de outubro, mês que antecede as últimas 
provas bimestrais dos estudantes. Então o grupo decidiu a data do próximo encontro, no 
inicio de agosto para dar tempo de viabilizar o projeto, bem como foram pensadas as datas 
dos próximos encontros até o final deste ano, ficando então as datas: 04 de Agosto; 08 de 
Setembo; 06 de Outubro; 10 de Novembro e 01º de Dezembro, aguardando a confirmação 
do conselheiro Silvio para estas datas. Os estudantes pediram também a alteração do 
horário das reuniões para às 14h aos sábados no lugar das 16h. Ao que todos os presentes 
concordaram. 
 
Encaminhamentos: Distribuir atribuições para a execução do projeto “1º Encontro de 
Empreendedorismo para Psicólogos”; solicitar camisetas para o evento do dia do Psicólogo 
para os integrantes da Comissão; apresentar a ideia de convênio com as comissões de 
Iniciantes e Clínica para psicoterapia de acadêmicos de Psicologia. 
 
Data próxima reunião: 04 de Agosto de 2018, às 14h na Subsede Cascavel. 


