
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO DOS ESTUDANTES SUBSEDE CASCAVEL 

Data: 04 de Agosto de 2018  Horário: Das 14h às 16h 

Local: Subsede Cascavel 

Participantes: Conselheiro Silvio Araújo Vailões, coordenadoras Cheila Rotta Scheill e Cleina 
Roberta Biagi, estudantes Tatiane Alves de Andrade, Ketlin Uecker, Sandra Panisson, 
Daniela Cometin, Marcio José de Barros, Jonatas dos Santos Arreto, José Lindomir Pezenti, 
Renato Sabino Guimarães, Alessandro Lavagnelli e Tânia M. Passoni Fernandes. 
 

Pauta: Projeto planejado anteriormente;  
 Confecção de uma camiseta para a comissão de estudantes;  
 Comemoração do dia do psicólogo. 

 

Desenvolvimento da Reunião: A reunião começou com o conselheiro Silvio apresentando 
como serão as comemorações do Dia do Psicólogo, convidando a comissão a participar no 
dia 29 de panfletagem no shopping JL e do evento do dia 31 na FAG, com a participação das 
IES de Cascavel e região. Além disso solicitou a divulgação do evento nas instituições em 
que estudam. A coordenadora Cleina disponibilizou-se ir com os acadêmicos a suas 
instituições para fazer o convite e divulgação. Falamos sobre a confecção de uma camiseta 
para a comissão de estudantes para ser usadas em eventos como esses. A coordenadora 
Cleina ficou responsável para fazer orçamentos e buscar uma empresa que confeccione as 
mesmas no prazo. O grupo solicitou novamente uma ação que explanasse sobre as 
principais abordagens de psicologia ofertadas nas IES de nossa região. Foi pensado num 
evento que aconteceria nos próprios dias das reuniões, uma hora após as mesmas, e em 
cada tarde um psicólogo de uma das abordagens seria convidado vir explana-la. O evento 
se chamaria “Café com a Psicanálise”, na tarde da Psicanálise, “Café com o Existencialismo”, 
na tarde desta abordagem e assim por diante. Para ser uma ação mais aproximada dos 
estudantes da comissão que trazem esta necessidade, abrindo o convite para demais 
estudantes de Psicologia. Nesta reunião, após a constatação da coordenadora Cheila, do 
evento da Comissão de Iniciantes nesta mesma manhã ter abordado o empreendedorismo 
do psicólogo, foi decidido não levar adiante o projeto que vinha sendo trabalhado, por 
acreditar-se ficar repetitivo. Cheila trouxe ainda a impossibilidade do convênio proposto 
pelos estudantes na última reunião no formato de algumas IES com seus egressos, com 
preços diferenciados para a psicoterapia a alunos de Psicologia, em virtude de ter levado a 
ideia para os demais coordenadores da subsede e em reunião concluírem que não é 
possível adentrar nas decisões das mesmas. Ao final da reunião, a estudante Tânia pediu a 
palavra pra falar sobre sua preocupação com algumas situações que vivenciou nos últimos 
meses com profissionais de outras áreas falando publicamente de assuntos e temas da 
Psicologia, se apropriando de técnicas psicológicas sem o conhecimento e formação 



 
necessários. Ao que o conselheiro Silvio salientou a importância de todos continuarem 
atentos e fazer denúncias ao testemunharem práticas antiéticas. O encontro terminou com 
a coordenadora Cheila se despedindo do grupo em virtude de sua gravidez avançada e uma 
foto com os presentes na reunião junto a faixa comemorativa ao dia do psicólogo deste 
ano. 
 
Encaminhamentos: Trabalhar no evento “Café com ‘abordagem’”. 
 
Data próxima reunião: 08 de Setembro de 2018, às 14h na Subsede Cascavel. 

 


