
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO DOS ESTUDANTES SUBSEDE CASCAVEL 

Data: 01º de Dezembro de 2018  Horário: Das 14h às 17h 

Local: Subsede Cascavel 

Participantes: Coordenadora Cleina Roberta Biagi, psicóloga convidada como nova coordenadora 
Silvana Batista Lopes, estudantes Marcio José de Barros, Jonatas dos Santos Arreto, Thiago Batista 
Aguiar, Tania M. Passoni Fernandes, Eloísa Pompermayer Ramos, Andresa Beatriz Meurer, Any 
Louse Aires, Grazieli Maria da Silva, Marcos Vinicius Pacheco, Mateus Pantolfi Tostes, Maximino 
Paulo Vanin, Yaneisi Arenado, Jéssica Nunes R. de Oliveira e Fátima Steinke, e chegou para o Café 
com Abordagem a psicóloga convidada Juliana Albertina Klein. 
 
Pauta: Confirmar as datas das primeiras reuniões de 2019; Trabalhar no evento Café com 
abordagem, psicóloga confirmada: Juliana Albertina Klein. (CRP: 08/ 18706), da abordagem 
Existencialista. 
 
Desenvolvimento da Reunião: A reunião começou com a coordenadora Cleina apresentando 
Silvana como nova coordenadora da Comissão de Estudantes em Cascavel e pedindo que ela se 
apresentasse. Silvana agradeceu a oportunidade e falou sobre acreditar numa Psicologia 
comprometida e ética com o apoio dos estudantes. Então foi a vez dos estudantes que ali estavam 
pela primeira vez se apresentarem. Foi lembrado que naquela tarde, após a reunião aconteceria o 
terceiro encontro do projeto Café com Abordagem e também explicado como surgiu o projeto. A 
primeira reunião agendada para 2019 será dia 09 de Fevereiro. Cleina solicitou que o grupo pense 
durante as férias em ideias para novos projetos da Comissão, visto que com o andamento do Café 
com Abordagem fluindo bem pode-se caminhar com outros projetos comcomitantemente. Foram 
apresentados a seguir alguns pontos da plenária que ocorreu em Cascavel no último dia 24 de 
Novembro, tais como o projeto para a Psicomotricidade não ser apenas da âmbito da Psicologia, 
bem como a Administração estar procurando levar práticas antes restritas ao psicólogo para sua 
área de atuação. Ao que os estudantes demonstraram preocupação. Uma das estudantes pontuou 
que foi questionada em três ocasiões do que se tratava o adesivo “+ PSI” da campanha do CRP 
2018, se era partido político inclusive, na opinião dos estudantes presentes, a campanha ficou 
muito restrita à linguagem da própria profissão, não acessando a sociedade de modo geral. 
Sugeriram a retomada da campanha do CRP em 2017 Psicologia é com Psicólogo, a qual para  eles 
valorizava a profissão, que tem dividido uma boa parcela com práticas alternativas. Ao que foi 
sugerido um projeto audacioso onde a Psicologia brasileira conseguisse em projeto de lei o uso 
pleno da palavra “terapia” apenas para a Psicologia. Apresentaram ideias de “lives” em redes 
sociais promovendo a Psicologia, sugerindo onde encontrar o serviço público, desmistificando a 
prática psicoterapêutica para a sociedade. Falaram de uma maior participação da Psicologia nas 
mídias, usando o poder do discurso da Psicologia para sermos mais conhecidos. Criticaram o 
programa Globo Repórter exibido na Rede Globo na noite anterior (dia 30 de novembro) sobre 
ansiedade, o qual teve apenas uma participação de um profissional da Psicologia por um minuto e 
meio, enquanto todo o restante do programa foi destinado a outros profissionais. Pediram se 
haveria uma maneira da CFP se posicionar em casos como esse salientando todo o potencial da 



 
Psicologia para trabalhar em casos de ansiedade e demais situações que são demandas da 
profissão. A reunião foi interrompida às 16:20h para então começar o Café com Abordagem 
Existencialista com Juliana falando da visão de homem da abordagem, sua prática e formação. O 
encontro terminou com uma foto com os presentes. 
 
Encaminhamentos:   Trabalhar no evento Café com abordagem, psicólogos sugeridos: Joice da 
Terapia Cognitiva Comportamental e Adriana da Analítica. Desenvolver uma camiseta para uso de 
eventos da Comissão. Confirmar as datas das próximas reuniões de 2019. 
 
Data próxima reunião: 09 de Fevereiro de 2019, às 14h na Subsede Cascavel. 

 


