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Luana Lubke de Oliveira 08/31102

Isbela Cim 08/30839

NÚCLEOS

NUPSIM – Núcleo de Psicologia e Migrações

DATA DA REUNIÃO

06/05/2021
HORÁRIO DA REUNIÃO

18:00
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

19:30

LOCAL DA REUNIÃO

Google meet

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Luana Lubke 08/31102 041/20

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

Ana Risson 08/IS-592

DEMAIS PARTICIPANTES

Nome Completo Profissão Nº do RG

Gustavo Pedroso da Silva estudante

Gabriela Carvalho Teixeira estudante

Camila Akemi Aoto estudante

Victória de Biassio Klepa estudante

Giovanna psicóloga

Daniele psicóloga

Jorgelina pedagoga

Vitor Jasper sociólogo



PAUTA

Informes (1)
Ciclo temático (2)
Mês dos migrantes - Junho (3)

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

(1) Foram dados informes sobre a plenária de CRP de abril e sobre inscrições abertas para congressos.
- Gustavo e Gabriela estão finalizando o texto sobre o Dia da África e encaminhará para a comunicação em breve.
- Discutimos sobre a possibilidade de escrever um texto para submeter à chamada para a próxima edição da
revista do CRP.

(2) Definimos o tema do acesso à saúde como o tema do próximo ciclo temático de atividades e formamos o grupo
de trabalho para planejamento das atividades. Discutimos sobre a possibilidade de realizar uma reunião temática
do núcleo para discutir as diferentes perspectivas teóricas sobre clínica com migrantes.

(3) Discutimos a proposta de produção de conteúdo para o mês do migrante. Pensamos em fazer pequenos vídeos
para o IGTV do instagram do CRP ou episódios de podcast com temas específicos e profissionais ou instituições
convidadas (cinco ou quatro episódios de vídeo ou podcast). Na próxima reunião definiremos o formato dos
materiais e as convidadas.

ENCAMINHAMENTOS

- A proposta de ação sobre o Dia da África será enviada para a Comunicação do CRP.
- Na próxima reunião definiremos uma proposta de texto para submeter à chamada da revista do CRP.
- O GT discutirá sobre propostas de ação para o segundo ciclo temático com o tema do acesso à saúde.
- Confirmar com a Comunicação do CRP sobre a possibilidade de produção de conteúdos para o mês dos migrantes
(junho) e se algum dos formatos propostos (IGTV ou podcast) é mais viável.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

20/05/2021

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Luana Lubke 08/31102 041/20

E-MAIL

luanalubke@gmail.com
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