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INFORMAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

Luana Lubke de Oliveira 08/31102

NÚCLEOS

NUPSIM – Núcleo de Psicologia e Migrações

DATA DA REUNIÃO

23/09/2021
HORÁRIO DA REUNIÃO

18:00
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

20:00

LOCAL DA REUNIÃO

CRP-PR - Sede Curitiba

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Luana Lubke 08/31102 041/20

DEMAIS PARTICIPANTES

Nome Completo Profissão Nº do RG

Gabriel Pereira Discente de Medicina

Carla Karpem Discente de Psicologia

Gustavo Pedroso da Silva Discente de Psicologia 123910699

Gabriela Carvalho Teixeira 91609959

Camila Akemi Aoto Discente de Psicologia 9.292.350-9

Livia Beatriz Fromohls Discente de Psicologia 13.551.870-0

Victoria de Biassio Klepa Discente de Psicologia 11.103.421-4

Maiker Gutierrez Discente de Odontologia

PAUTA

- Informes e repasses
- Impasses no atendimento de migrantes e refugiados
- Vacinação de migrantes e refugiados na cidade de Curitiba-PR

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO



Projetos da universidade estão recolhendo impasses no atendimento de migrantes e refugiados: polícia federal,
saúde.
Articulando atividades para recolher demandas, elaborar materiais e divulgar.

Gabriel citou a necessidade de estudo quantitativo acerca da temática. Considerando sua relevância para
dispositivos, agentes e instituições de saúde.

Maiker fala sobre a necessidade de informações e campanhas realizadas de forma simplificada; levando em conta
as diversas realidades que atravessam as questões de saúde, e as diferentes urgências concretas que se interpõe
no acesso aos serviços.
Levar em consideração a linguagem que está sendo utilizada, reconhecendo a diversidade dessas comunidades.

Falou, também, da necessidade que a Assistência Social torne-se uma maneira de integrar a pessoa migrante em
vulnerabilidade social à rede de saúde.

Livia e Gabriela colocam a necessidade de articular a saúde com a assistência social. Considerou-se necessário
levar em conta agentes e profissionais vinculados ao CRP e que participam de diferentes conselhos estaduais.

ENCAMINHAMENTOS

- Projetos da Universidade Federal do Paraná (UFPR) colocaram o compromisso de levantar as dificuldades de
acesso de imigrantes à serviços, em especial a relação entre as demandas de assistência social e saúde.
- Como NUPSIM, organizar o material recolhido pensando uma futura apresentação (data indefinida), dos dados
supracitados, ao CERMA.
- Discutiu-se o início do desenvolvimento de um material informativo sobre a repescagem pela Universidade
Federal do Paraná, a partir dos projetos de extensão presentes.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

07/10/2021

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Gustavo Pedroso da Silva

E-MAIL

g_pedroso@Live.com
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