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DATA DA REUNIÃO

14/08/2021
HORÁRIO DA REUNIÃO

10:00
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

11:30

LOCAL DA REUNIÃO

CRP-PR - Sede Maringá

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Lorena Maria da Silva 22083 006-19

Pedro Braga Carneiro 13363

DEMAIS PARTICIPANTES

Nome Completo Profissão Nº do RG

Alisson Bruno Pinto Estudante 106796955

Erica Cristiane Barboza Estudante 87554279

Isadora M. de Lima Camargo Estudante 83792965

René Mariano Leme Estudante 407343799

PAUTA

1. Encontro com Pedro Braga Carneiro, membro da Comissão de Comunicação Social do CRP. Debate sobre
aspectos de arte, divulgação, prazos e auxilio da própria Comunicação Social do CRP nas atividades da Comissão
de Estudantes.
2.Definição/organização de outros pontos importantes quanto aos próximos eventos e encontros da Comissão.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

1. Iniciamos a reunião nos apresentando e recebendo Pedro Braga Carneiro, membro da Comissão de Comunicação
Social do CRP. Pedro se apresentou e falou sobre a Comissão de Comunicação Social do CRP, bem como sua
importância frente a comunicação com a sociedade fazendo a ponte entre o Conselho Regional de Psicologia e
comunidade de profissionais de psicologia e a comunidade em geral. Começou nos explicando sobre a necessidade
do Conselho se comunicar com a comunidade, nos lembrando, brevemente, a história da Psicologia no Brasil, o
contexto no qual surge e sobre o trabalho do psicólogo, que muitas vezes envolve um trabalho solitário. Pedro
questionou a razão do conselho se comunicar com a comunidade externa – seja estudantes e profissionais de



psicologia e/ou a comunidade num geral – lembra então sobre a natureza dessa razão em dois pontos: 1) de
pertencimento para esses profissionais que trabalham sozinhos, além de promover mudanças junto a esses
profissionais frente a práticas em psicologia, orientações, espaço para rever nossos fazes, para uma psicologia que
vá além do que lhe é dado; e 2) de sensibilização frente as demandas atuais como a defesa e a promoção dos
direitos humanos, a luta contra opressões, sistemas econômicos que adoecem a sociedade, auxiliando assim todos
a uma leitura mais próxima a realidade em que vivemos. Além também de ser útil a formação profissional dos
estudantes de psicologia. Partindo dessa apresentação, Pedro então começa a falar sobre a comunicação e suas
estratégias, explicando a função da Comissão de Comunicação, sua organização interna, seus membros, e suas
formas como listas de transmissão, revista do Conselho. Lembrou da importância da revista mesmo que o virtual
ainda seja uma ferramenta, não é o caminho final. Explicou alguns termos, de forma breve, sobre ciência da
comunicação, como por exemplo na concepção da arte de eventos ou notícias num geral, partindo de um objetivo
que responda a seguintes questões: com quem quero falar, o que quero falar, por que falar, como falar. Falou sobre
a decisão ser tomada de forma coletiva e não individual assim como avaliar todos os pontos como a composição da
arte, utilização das fontes, uso de imagens, formas de divulgação, horários. Lembrou sobre pensar de forma
institucional, a importância de criar uma voz que se comunique com a comunidade pensando as redes sociais de
forma comercial, já que sua dinâmica se dá de forma comercial paralelo aos desserviços de alguns profissionais de
psicologia nas redes. Ao final, Pedro explicou alguns aspectos básicos sobre prazos de divulgação de eventos e
como funcionam as reuniões da Comissão no qual faz parte – que ocorrem as quartas-feiras com possibilidade que
participam dos membros da Comissão de Estudantes. Pedro nos aconselhou que para divulgação de eventos o ideal
para divulgação, considerando a possibilidade de remanejamento do público que queremos alcançar frente a data
do evento. Por exemplo, o evento ocorre dia 28 de Agosto, então precisamos estar divulgando até o dia 21 e
encaminhar para a Comissão de Comunicação do CRP, até o dia 17. Essa lógica assegura que tudo ocorra da
melhor forma possível sem nos desviarmos do objetivo central dos eventos considerando um acesso maior da
comunidade. Pedro se despediu lembrando que a Comissão de Comunicação do CRP está disponível para a
configuração das artes; os membros da Comissão junto a Lorena organizaram, nos últimos 15 minutos, alguns
detalhes que estavam soltos sobre o objetivo do evento, bem como os nomes dos encontros, a data do primeiro
encontro, seu público alvo e nossas próximas reuniões.
Foi definido, após debate entre os membros presentes diante das informações trazidas por Pedro, o objetivo do
evento que teve o nome definido na reunião do dia 24 de Julho - “Psicologia Mostra sua Cara: O que temos e o
queremos para a Psicologia” – sendo assim: Promover espaços de discussão sobre a construção teórico-prática da
Psicologia e as implicações para a formação frente as demandas atuais. Manteve-se o número de encontros – três
encontro até o momento – assim como as convidadas para o primeiro encontro Ana Ligia Braguetto Costa e Melline
Ortega Faggion com mediação de René Mariano Leme, estudante que compõe a Comissão de Estudantes e seu
forma de Reunião Aberta. Foi também definido os objetivos de cada encontro sendo assim: para o 1º encontro
debater sobre a construção histórica dos percursos teórico-práticos da Psicologia no contexto brasileiro; 2º
encontro debater sobre a construção histórica do Código de Ética e suas implicações na prática do profissional da
Psicologia; e 3º encontro discutir sobre a pluralidade teórico-prática da Psicologia e os deságios frente a realidade
brasileira.

ENCAMINHAMENTOS

O primeiro evento ficará planejado para o dia 11 de setembro sendo aberto para estudantes de psicologia, sendo
que Lorena averiguará com Melline e Ana Ligia sobre a disponibilidade delas nessa data. Ficamos de averiguar com
Milena sobre a possibilidade de emissão de certificados para aqueles que participarem das rodas de conversa.
Nossa próxima reunião ficou dia 28 de Agosto, às 10:00, para fecharmos esses últimos detalhes. Além disso, ficou
definido que na semana anterior a reunião, os membros definirão as pautas que serão discutidas para que
possamos estar mais alinhados.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO
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