
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO DOS ESTUDANTES SUBSEDE CASCAVEL 

Data: 10 de Novembro de 2018  Horário: Das 14h às 17h 

Local: Subsede Cascavel 

Participantes: Coordenadora Cleina Roberta Biagi, estudantes Marcio José de Barros, Jonatas dos 
Santos Arreto, José Lindomir Pezenti, Thiago Batista Aguiar, Layla Ketheleen de Souza, Jeimy F. 
Bresolin E. Santo,Tania M. Passoni Fernandes, Eloísa Pompermayer Ramos, Andresa Beatriz 
Meurer, Any Louse Aires, Daniela Camelin, Renato Sabino Guimarães, Elaine A. Oliveira Silva, Aline 
Vanessa P. Colaço, Scheila da Silva Oliveira, Erica Cristina Rossani Ferreira, Elith Laisa F. Padial, 
Grazieli Maria da Silva e chegou para o Café com Abordagem a psicóloga convidada Cynthia 
Carvalho Jorge. 
 
Pauta: Definir datas das primeiras reuniões de 2019; Trabalhar no evento Café com abordagem, 
psicóloga confirmada: Cynthia Carvalho Jorge (CRP: 08/20759), da abordagem Análise do 
Comportamento. 
 
Desenvolvimento da Reunião: A reunião começou com coordenadora Cleina se apresentando aos 
estudantes que ali estavam pela primeira vez e solicitando que todos se apresentassem. Foi 
explicado o porquê da existencia desta comissão (aproximação dos estudantes com o CRP, 
comprometimento com a profissão). Foi lembrado que naquela tarde, após a reunião aconteceria 
o segundo encontro do projeto Café com Abordagem e também explicado omo surgiu o projeto. 
Os estudanates sugeriram nomes de psicanalistas para o próximo café com abordagem para 
acontecer no dia 01 de dezembro. Também solicitaram que o projeto continue acontecendo ano 
que vem, com convites a psicólogos das seguintes abordagens: Existencialista, Terapia Cognitiva 
Comportamental, Gestalt Terapia, Analítica Junguiana e Sócio Histórica. Ficaram agendadas as 
primeiras reuniões de 2019, com datas programadas para 09 de fevereiro; 16 de março e 13 de 
abril do próximo ano – as quais serão confirmadas na próxima reunião. Foi apresentado o 
posicionamento do CRP contrário à reclassificação do curso de Psicologia para a área de Ciências 
Sociais, Jornalismo e Informação, subárea de Ciências Sociais Comportamentais, para a qual os 
estudantes demonstraram preocupação especialmente com os avanços que a Psicologia teve nos 
últimos anos, eles temem um retrocesso em termos de espaço, jornadas de trabalho e 
investimentos científicos. Cynthia Carvalho Jorge chegou às 15h e deu-se início ao Café falando 
sobre a abordagem Analítico Comportamental – história da abordagem, prática, formação – 
Cynthia falou de sua formação e experiência. O encontro terminou com uma foto com os 
presentes. 
 
Encaminhamentos:   Trabalhar no evento Café com abordagem, psicólogas sugeridas: Ana Maria 
Moreno e Fernanda Fagnani, psicanalistas; Confirmar as datas das primeiras reuniões de 2019. 
 
Data próxima reunião: 01 de Dezembro de 2018, às 14h na Subsede Cascavel. 

 


