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DATA DA REUNIÃO

11/02/2022
HORÁRIO DA REUNIÃO

19:00
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

20:30

LOCAL DA REUNIÃO

Online via Meet

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Lorena Maria da Silva 22083 006-19

DEMAIS PARTICIPANTES

Nome Completo Profissão Nº do RG

Alisson Bruno Pinto Estudante 106796955

Daniela F Artigas Estudante 51813308

Erica Cristiane Barboza Estudante 87554279

Isadora M. de Lima Camargo Estudante 83792965

Mable Vitória Mosconi Andrade Estudante 200925372

Thadeu Henrique Guerra França Estudante 128990402

PAUTA

1. Apresentações de novas/os participantes;
2. Horário dos encontros e frequência;
3. Construção do calendário;
4. Atividades a serem realizadas.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

1. Acontecendo já em novo horário – às 19:00, numa sexta-feira, dia 11/02 – o retorno da Comissão de Estudantes,
do CRP, Sede Maringá, iniciou os trabalhos de 2022 apresentando as/os integrantes como de costume, não tivemos
nenhum participante novo.

2. Lorena, colaboradora do CRP, iniciou falando sobre a mudança do horário assim como a frequência das reuniões;
propôs para os estudantes que as reuniões passassem de quinzenal para mensal, devido as demandas do ano de



2022, e para que pudéssemos contemplar todas as atividades dos próximos semestres. Toda a Comissão
concordou, fixando a reunião sempre na segunda semana do mês, na sexta-feira, a partir das 19:00 até às 20:30. A
Comissão concordou que esse novo horário e dia, iria contemplar a participação dos integrantes que não puderam
no segundo semestre de 2021, além de termos mais tempo para refletir sobre os eventos e encontros deste ano.
Além do novo horário e dia, Lorena trouxe também uma sugestão sobre o retorno da Comissão acontecer de forma
presencial, a pedido de Gustavo, conselheiro do CRP, na sede do CRP em Maringá, o que foi abraçado por toda
Comissão com muita expectativa, já que – após discussões sobre os cuidados por conta das restrições sanitárias – o
modo presencial seria importante para o fortalecimento do vínculo da Comissão e a realização dos próximos
eventos e encontros. Lorena disse que iria levar a questão para Milena e que entraria em contato com a Comissão,
através do Whatsapp para atualização.

3. Após o horário e dia, a Comissão iniciou as discussões sobre o calendário da CE em 2022; Lorena propôs que o
calendário fosse programado até Agosto deste ano, pouco antes das eleições para a gestão do CRP e CFP, já que há
a possibilidade de que as/os conselheiras/conselheiros poderiam ser diferentes já no segundo semestre; a
Comissão concordou visando contemplar todas/todos integrantes que iniciaram o ano de 2022. Surgiu questões
sobre como são realizadas as eleições e como isso refletia na formatação da diretoria do CFP/CRP; Lorena disse que
a dúvida seria um bom tema para uma reunião, para que os estudantes pudessem estar a par desse momento
importante para a categoria, além de conhecermos o COREP, o congresso que formula as propostas e as
candidaturas. Iniciou-se então, a discussão sobre os próximos eventos e encontros da CE; onde foi lembrado do
tema da luta antimanicomial, e a ideia de fazer reuniões temáticas sobre, convidando os outros estudantes além de
trazer especialistas para conversa sobre esse tema tão relevante para nossa categoria profissional. Lorena falou
que poderíamos pensar o tema junto as Resoluções e Notas Técnicas. A conversa trouxe então a reflexão sobre a
importância dos discentes estarem próximos da autarquia; com isso, a CE refletiu sobre a possibilidade de alguns
encontros da Comissão acontecerem nos centros acadêmicos da cidade de Maringá – UEM, UNIFCV, UNINGÁ,
UNICESUMAR – a fim de convocar as/os estudantes de Psicologia a refletir temas pertinentes, como por exemplo a
Luta Antimanicomial em Maio ou a Luta LGBTQIA+ em Junho. Ficou acordado entre a Comissão que os encontros
acontecerão um mês de forma presencial na Sede do CRP em Maringá e no outro nos centros acadêmicos. Após
firmado o formato dos encontros, a Comissão refletiu sobre a continuidade da leitura e discussão das Notas
Técnicas e Resoluções; Lorena trouxe que, as reuniões que aconteceram no ano passado com esse formato de
leitura e discussões, foi muito bom para todos trazendo sempre debates ricos além de que todas as temáticas eram
de muita relevância para a nossa formação enquanto estudantes em Psicologia; assim a CE refletiu sobre os
possíveis temas – luta antimanicomial, sobre a categoria profissional e o trabalho da (o) psicóloga (o) de forma
remota, sexualidade e gênero – e concordamos em trazer na próxima reunião documentos que discutem tais temas
a fim de prepararmos também os encontros nos centros universitários. Lorena lembrou de um documento sobre as
atribuições da/do Profissional em Psicologia, onde a CE demonstrou interesse em discutir nas próximas reuniões.

4. Caminhando para o encerramento, a CE organizou os próximos passos da Comissão: cada estudante ficou
responsável por conversar com as coordenações de seus cursos para a realização dos encontros, iniciando em Maio
na UNINGÁ, com a temática da luta antimanicomial; UNIFCV em Junho, falando sobre a luta LGBTQIA+; UEM em
Julho, aproveitando o retorno das aulas e o inicio de novas turmas em psicologia; e por final na UNICESUMAR em
Agosto, encerrando esse ciclo de conversas. Ficou acordado, também, o rodizio entre as/os integrantes sobre a
produção das ATAS ao longo dos encontros, além de que todas/todos tragam Notas/Resoluções para a próxima
reunião, que acontecerá em 18/03, às 19:00, a confirmar, na Sede do CRP, em Maringá.

ENCAMINHAMENTOS

1. A próxima reunião ficou marcada para o dia 18 de Março, sexta-feira, às 19:00; a confirmar se será presencial na
Sede do CRP, em Maringá. As próximas reuniões/encontros/eventos acontecem mensalmente, sempre na segunda
sexta-feira do mês, sendo um encontro fechado e outro aberto; e no formato presencial, se possível.

2. Cada integrante fica responsável por entrar em contato com a Coordenação de seu curso para a realização dos
encontros, nos meses estabelecidos para cada centro universitário; e refletir sobre o formato do projeto em si.



3. Trazer Notas Técnicas e Resoluções dentro dos temas de discussão dos encontros nos centros acadêmicos, além
de discutir o documento sobre as atribuições da/do Profissional em Psicologia.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

18/03/2022

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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