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NÚCLEOS

NUPSIM – Núcleo de Psicologia e Migrações

DATA DA REUNIÃO

19/08/2021
HORÁRIO DA REUNIÃO

18:00
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

19:20

LOCAL DA REUNIÃO

Online

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

Isabela Cim Fabricio de Melo 08/30839

DEMAIS PARTICIPANTES

Nome Completo Profissão Nº do RG

Gustavo Pedroso da Silva Estudante 12.391.069-9

Lívia Beatriz Fromohls Estudante 13.551.870-0

Gabriela Carvalho Teixeira Estudante 9.160.995-9

Victória de Biasso Klepa Estudante 11.103.421-4

Larissa Koppe Estudante 9.693.244-3

PAUTA

- Mudança de coordenação
- Discussão de novas propostas para a organização de atividades do núcleo



- Próximos passos

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

- As coordenadoras informaram o grupo que permanecerão na coordenação do núcleo até o mês de outubro de
2021, desse modo, foram discutidas possibilidades de organização do grupo tendo esse fato em vista. De comum
acordo, o grupo entende que a divisão entre duas pessoas do posto de coordenação obteve resultados positivos,
além disso, concordou-se que a construção coletiva das propostas de atividades/eventos/documentos se faz
produtiva. Nesse sentido, o núcleo entende que a organização adotada durante esse período teve êxito e sugere
que permaneça o mesmo.
- Repasse sobre a Planária de Saúde e Migração em tempos de Pandemia, que ocorreu entre os dias 28 de junho e
13 de agosto (considerando as etapas regionais e nacional)
- Foi discutido sobre um certo enfado em relação a realização/elaboração de eventos/atividades que aconteceram
em grande escala durante o período da pandemia e verificamos que talvez focar nesse tipo de atividade pode não
ser tão produtivo. Pensando nisso, o grupo decidiu por bem reduzir a quantidade de reuniões, tornando-se agora
mensais, e investir o tempo do núcleo no compartilhamento e discussão dos trabalhos que estão em andamento na
cidade e no estado com migrantes. Os objetivos dessa proposta são: a circulação de informação, a
instrumentalização do grupo e a articulação entre agentes/instituições que trabalham com políticas públicas que
perpassam o tema da migração.

ENCAMINHAMENTOS

- Tornar as reuniões mensais, assim, reduzindo a quantidade de reuniões do núcleo. As reuniões ocorrerão na
primeira quinta-feira do mês, 18h.
- Reduzir a elaboração/proposição de eventos/atividades/documentos, tendo em vista o excesso de atividades que
ocorreram de modo remoto nas várias esferas da vida e que, de acordo com a discussão que tivemos durante a
reunião, produziram um cansaço geral, focando mais no compartilhamento do trabalho prático com os migrantes
possibilitando uma maior apreensão e reflexão de quais demandas aparecem com as configurações no cenário
atual do tema da migração.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

02/09/2021

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Lívia Beatriz Fromohls

E-MAIL

l.b.fromohls@gmail.com
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