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Neuza de Jesus Santos Brachak 08/28636

PAUTA

- Retomada de atividades da setorial
- Evento "me formei, e agora?" em setembro ou outubro
- Sugestão de minicursos EPP
- Participação na Plenária 865

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

Estavam presentes na reunião a psicóloga Jully e a psicóloga Neuza. Neuza iniciou falando sobre sua participação
no Conselho Municipal dos direitos da Pessoa com Deficiência(COMDDEG), na qual representa o CRP em
Guarapuava. Neuza participou da reunião que a Comissão teve ontem, em que elaboraram um documento
solicitando a ampliação de leis para pessoas com deficiências.
Após isso, iniciamos a discussão sobre a pauta da reunião. O primeiro tópico discutido foi sobre a realização do
evento "Vou me formar, e agora?", no qual planejamos fazer no mês de setembro ou outubro, e será verificada a
possibilidade da realização desse evento por parte do Conselho Regional de Psicologia e da Comissão de
Orientação e Fiscalização. Neuza se dispôs a participar do evento. O encaminhamento dado para esse tópico será a
verificação com a Assessora Técnica Allana sobre a possibilidade da realização do evento.
Após isso, discutimos sobre o tópico da retomada de atividades da setorial, e a dificuldade de retomar a realização
de reuniões e eventos com pouca participação dos participantes na representação setorial, visto que não houve
sugestão de alteração de data, e apenas uma confirmação de participação na reunião.
O próximo tópico discutido foi a sugestão de minicursos para o Encontro Paranaense de Psicologia. Durante a
reunião não conseguimos pensar em um tema e sugestão para ministrante, e por conta disso, o encaminhamento
dado foi que serão enviados os eixos do evento, e cada participante poderá enviar suas sugestões até 28/07/2021
para o e-mail indicado(da Coordenadora de Comissões Milena Poletto).
Por fim, foi discutida a participação na 856a plenária, em que Jully informou que somente poderá participar durante



a tarde, por ter um compromisso prévio durante a manhã. Neuza informou que talvez possa participar durante a
manhã, mas irá verificar se possui disponibilidade, e irá avisar até quinta(29/07). Além disso, o encaminhamento
será a verificação no grupo da setorial se algum representante poderá participar da plenária durante a manhã.
Após isso, a reunião foi finalizada, às 10:30.

ENCAMINHAMENTOS

Verificação com a Assessora Técnica Allana sobre a possibilidade da realização do evento "Vou me formar, e
agora?".
Envio de sugestões para minicurso no EPP para Milena Poletto.
Solicitação no grupo da setorial para a participação de um representante na plenária 865 durante a manhã.
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