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1. Início de Planejamento Estratégico - 2022

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

- O psicólogo Thainã apresentou proposta de se dar início ao planejamento estratégico para 2022, à começar pelo
mês de Janeiro, e eleições para coordenação do núcleo para o próximo ano. A psicóloga Flávia e o psicólogo
Leandro votaram pela permanência do atual do coordenador, e a psicóloga Gabrielly votou na psicóloga Flávia,
ficando decidida a permanência do atual coordenador.

- Proposto pelos demais que algo seja feito no mês de Janeiro em decorrência do dis da Visibilidade Transsexual, e
sugerido ppela psicóloga Flávia a realização de um podcast sobre o tema. Será realizado contato com a equipe de
comunicação para averiguar a possibilidade técnica de realização do mesmo.



- O psicólogo Leandro sugeriu que fosse retomado um projeto de evento antigo já idealizado pelo núcleo, que foi
engavetado devido ao início da pandemis do Covid-19 em março de 2020. O evento seria uma Jornada de 12 horas,
a ser realizado no mês de Julho/2022. Fases iniciais do projeto de evento já começaram a ser viabilizadas, sendo a
decisão de se será online ou presencial para ser tomada em 2022 a depender do desenrolar da vacinação em
território nacional e quadro de evolução de contaminação, sendo estes dados fundamentais para a decisão, para
além de permissões municipais/estaduais/federais de número de pessoas permitidas em eventos.

ENCAMINHAMENTOS

- Entrar em contato com equipe de Comunicação para averiguação de possibilidade de realização de podcast
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