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INFORMAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

Isabela Cim Fabricio de Melo 08/30839

Luana Lubke de Oliveira 08/31102

NÚCLEOS

NUPSIM – Núcleo de Psicologia e Migrações

DATA DA REUNIÃO

20/05/2021
HORÁRIO DA REUNIÃO

18:00
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

19:30

LOCAL DA REUNIÃO

Online

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Isabela Cim Fabricio de Melo 08/30839 040/20

Luana Lubke 08/31102 041/20

Ana Paula Risson 08/IS-592

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

Giovanna Botini Zortea 08/28227

DEMAIS PARTICIPANTES

Nome Completo Profissão Nº do RG

Gustavo Pedroso da Silva Estudante 12.391.069-9

Livia Beatriz Fromohls Estudante 13.551.870-0

Victoria de Biassio Klepa Estudante 11.103.421-4

Larissa Koppe Estudante 99.693.224-3

Gabriela Teixeira Estudante 9.160.995-9

PAUTA



1. Informes
a) Plenária da rede de SP;
b) Pedidos de entrevista de estudantes ao NUPSIM;

2. Coordenação do Núcleo

3. Proposta de publicação para a revista do CRP

4. Ação do mês do migrante

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

1.a) Repasse sobre a organização da plenária da rede de atenção ao migrante de São Paulo. O tema será Saúde e
migração e a etapa da regional sul acontecerá no dia 29/07. Plenária da rede de SP. Saúde e migração, etapa da
regional sul no dia 29/07 - propostas para compor na plenária até dia 16/06 - pensar para discutir numa próxima
reunião;
b) Uma das coordenadoras recebeu pedidos de entrevistas de estudantes ds Tuiuti sobre o trabalho com
migrantes;

2. As duas coordenadoras do Núcleo falaram um pouco sobre como estão as atividades da coordenação e sobre a
demanda de dividir melhor as tarefas. Foi proposto que os colaboradores se dividam nas plenárias e na realização
das atas, além da eleição constante de representantes para liderar a organização dos projetos do Núcleo. Foi
mencionada também a proposta de passagem do cargo de coordenação para outras pessoas no futuro próximo;

3. O Núcleo discutiu a importância de propor algo para a publicação da revista do CRP, com chamada recém
aberta.

4. Para o mês do migrante, mediante disponibilidade da comissão de comunicação, foi proposto pelo NUPSIM a
realização de 2 vídeos IGTV, de 2 a 5 minutos. O primeiro com relato de uma psicóloga migrante sobre sua
experiência e o segundo com uma fala de um coletivo de mulheres transsexuais brasileiras que são imigrantes em
outros países. A proposta inicial é que o vídeo 1 seja lançado na semana do dia 21/06.

ENCAMINHAMENTOS

1. O ponto de pauta sobre a ação do NUPSIM na plenária passou para a reunião do dia 10/06. Os colaboradores
pensarão em propostas para compor o evento, para envio até dia 16/06;

2. Uma das coordenadoras se responsabilizou por montar documentos de rodízio de ata e plenárias;

3. Os colaboradores que tiverem ideias para a futura publicação devem apresentar suas propostas na reunião do
dia 08/07, quando retomaremos a pauta;

4. Pedimos o encaminhamento da ata para a comissão de comunicação, para averiguar a possibilidade de realizar a
atividade proposta para a semana do dia 21/06. Além disso, os colaboradores do Núcleo ficaram responsáveis por
contatar as pessoas convidadas a participar da ação.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

10/06/2021

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Isabela Cim Fabricio de Melo 08/30839 040/20



E-MAIL

isabelacf.melo@gmail.com
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