
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO DOS ESTUDANTES SUBSEDE CASCAVEL 

Data: 08 de Setembro de 2018  Horário: Das 14h às 15:30h 

Local: Subsede Cascavel 

Participantes: Coordenadora Cleina Roberta Biagi, estudantes Sandra Panisson, Marcio José 
de Barros, Jonatas dos Santos Arreto, José Lindomir Pezenti, Alessandro Lavagnolli, Cleide 
Meurer, Thiago Batista Aguiar, Jeimy F. Bresolin de E. Santos, Yaneisi A. Suarez. 
 

Pauta: Novo evento, chamado Café com Abordagem; 
  Dia 6ª Parada pela Diversidade Social de Cascavel. 

 

Desenvolvimento da Reunião: A reunião começou com coordenadora Cleina agradecendo 
os estudantes que estiveram com ela na divulgação da semana do dia do Psicólogo em suas 
IES e parabenizando os que participaram tanto na organização no dia do evento quanto nas 
apresentações culturais representando suas IES. Após foi solicitado ao grupo que falasse 
como seria o Café com Abordagem (projeto que nasceu na última reunião, onde logo após 
as reuniões da Comissão de estudantes um psicólogo a cada sábado de reunião será 
convidado para falar sobre sua abordagem teórica, a visão de homem, a aplicação da 
mesma em diferentes áreas da Psicologia, em forma de bate papo com os estudantes). 
Tanto os estudantes quanto a coordenadora sugeriram nomes, preferindo que a princípio 
não fossem docentes das IES de Cascavel – não sendo uma regra, mas preferindo ouvir 
pessoas diferentes -, não ficou definida ordem por abordagem, mas por disponibilidade dos 
profissionais de se fazerem presentes nos próximos sábados. Ficou definido que Cleina 
entrará em contato com os nomes sugeridos para ver disponibildiade e ir passando para o 
grupo a agenda. Logo após foi falado sobre a 6ª Parada pela Diversidade Social de Cascavel 
que ocorrerá dia 30 de Setembro próximo. O grupo demonstrou intresse em participar 
naquela tarde, distribuindo panfletos da campanha “Diferença Não é Doença”. O encontro 
terminou com uma foto com os presentes na reunião. 
 
Encaminhamentos: Trabalhar no evento “Café com ‘abordagem’”. 
 
Data próxima reunião: 06 de Outubro de 2018, às 14h na Subsede Cascavel. 

 


