
COMISSÃO

Comissões de Estudante
CIDADE

Maringá

INFORMAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

Lorena Maria da Silva 22083

DATA DA REUNIÃO

28/08/2021
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

Maynara Flores 24595 005-19

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

André Cezar Ampessan

DEMAIS PARTICIPANTES

Nome Completo Profissão Nº do RG

Alexsandriano Augusto Pereira estudante 45922812

Alisson Bruno Pinto estudante 106796955

Daniela F Artigas estudante 51813308

Isadora M. de Lima Camargo estudante 83792965

Keila Alves Scionte estudante 137671131

René Mariano Leme estudante 407343799

PAUTA

1. Apresentações de novas/os participantes;
2. Devolutivas em relação às pautas da reunião do dia 14/08;
● Nova data da primeira roda de conversa (18/09);
● Inserção do projeto para a emissão do certificado;
3. Discussão sobre roda de conversa com a Comissão de Psicologia e Assistência



Social.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

1. Iniciamos a reunião nos apresentando para os novas/os participantes, André Ampessan e Keila Alves Scionte.
Lorena Maria da Silva, conselheira, informou para os participantes novos sobre o funcionamento e planejamento da
Comissão de Estudantes.
2. Lorena apresenta as pautas da reunião. Em seguida, informa que Melline Ortega Faggio e Ana Ligia Braguetto
Costa não podem comparecer para a roda de conversa no dia 14/09, então pediram para ser no dia 18/09/21. Os
participantes concordaram com a nova data para o evento. René Mariano Leme se encarrega de avisar sobre a
nova data para Pedro Braga Carneiro, membro da Comissão de Comunicação Social do CRP-08. Devido a
discussões sobre promover a certificação para as rodas de conversa, Lorena trás uma devolutiva. Através de
consulta ao Conselho, ela informa que, para darmos certificado através do CRP-08, temos de inscrever uma
proposta de projeto no site do Conselho. Assim, demonstra aos participantes como fazer a inscrição. Concluindo a
pauta, diz que as propostas seguintes são de responsabilidade dos outros participantes da Comissão de Estudantes
para a divisão de trabalhos.
3. Lorena informa que foi procurada pela coordenadora da Comissão de Psicologia e Assistência Social de Maringá,
Simone Cristina Gomes. Segundo o relato, a coordenadora propôs, em conjunto a Comissão de Estudantes,
planejarmos uma roda de conversa sobre a psicologia na assistência social e políticas públicas. Os participantes
concordaram em realizar uma reunião para debatermos sobre a temática proposta. Para decidirmos o dia dessa
reunião, Lorena apresenta nosso planejamento. Repassar as datas das próximas rodas de conversa (18/09, 09/10 e
06/11). Concluímos que a melhor data para respondermos à Simone será dia 04/12. Lorena se encarregou do
contato.
4. Após a conclusão das pautas, Lorena pergunta se nós temos notícia de participantes que não estavam
presentes. Discutimos sobre possíveis ações para engajarmos a Comissão. Algumas soluções foram propostas:
elementos que propiciem o sentimento de pertencimento ao grupo, chamadas no grupo de whatsapp da Comissão
de Estudantes, a pauta das próximas reuniões com antecedência, tirar uma foto ao decorrer da reunião para
mostrar a reunião de forma descontraída. Lorena ainda trouxe para debate que as tarefas da Comissão não fiquem
centralizadas nos coordenadores, pois é importante para o desenvolvimento do grupo a divisão de ações.
5. Acordamos discutir em futuras reuniões sobre notas e resoluções do CRP-08. O objetivo é poder conhecer melhor
o trabalho do Conselho, integrar o grupo através das discussões, e conhecer a atuação do psicólogo em diversos
contextos. Algumas sugestões de temas: desastres e emergências, aborto, violência contra a criança e
adolescente. Decidimos pelo tema do aborto, o qual discutiremos a respectiva nota. O dia acordado para a reunião
de discussão da nota será 11/09. Revisando novamente o planejamento, acordamos novas datas para nossos
encontros. Os dias 11/09 para a próxima reunião fechada, e 18/09 para a roda de conversa se mantém. Mas, para
os encontros seguintes serão novas datas. Para as reuniões fechadas, as datas serão 9/10, 6/11, e 4/12, esta última
para a reunião com a Comissão de Assistência Social. As novas datas para a 2a e 3a
roda de conversa serão 23/10 e 20/11, respectivamente.

ENCAMINHAMENTOS

O primeiro evento ficará para o dia 18 de setembro sendo aberto para estudantes de psicologia. Nossa próxima
reunião fechada ficou para o dia 11 de setembro, às 10:00, em que discutiremos a nota do CRP sobre o aborto. As
novas datas acordadas para as reuniões fechadas serão nos dias 9 de outubro, 6 de novembro e 4 de dezembro. Já
as novas datas acordadas para as rodas de conversa serão nos dias 23 de outubro (2a roda) e 20 de novembro (3a
roda). Lorena ficou encarregada de entrar em contato com Simone Cristina Gomes, coordenadora da Comissão de
Psicologia e Assistência Social, sobre a proposta de reunião no dia 4 de dezembro. René se encarregou de entrar
em contato com Pedro Braga Carneiro, da Comissão de Comunicação Social do CRP, sobre a data e horário da
próxima roda de conversa. René também se encarregou de redigir a ata.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

11/09/2021

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA



Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Lorena Maria da Silva 22083 006-19

E-MAIL

lorenamaria.sanches@gmail.com
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