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Nome Completo Nº do CRP

Fabiane Kravutschke Bogdanovicz 08/19219

DATA DA REUNIÃO

20/01/2022
HORÁRIO DA REUNIÃO

19:00
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

21:00

LOCAL DA REUNIÃO

Online

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Fabiane Kravutschke Bogdanovicz 08/19219 037-20

Jully Annye Gallo Lacerda 08/26058 088-21

Laryssa Karas 08/27031 118-21

Neuza de Jesus Santos Brachak 08/28636 026-19

PAUTA

1- Evento Saúde Mental (pauta pendente da reunião anterior)
2- Pré-COREPs
3- Plenária do CRP dia 29/01/2022
4- EAD nos cursos de Psicologia
5- Planejamento de eventos

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

1- Jully relata que não houve mais mobilizações no grupo de Saúde Mental. Também não foi comentado nada sobre
realização de eventos do Janeiro Branco. Jully vai continuar nesse grupo e trazer notícias para a Setorial, mas vai
continuar aguardando movimentação do grupo, pois a Setorial não tem condições de organizar esse evento sobre
Psicologia e Saúde Mental neste momento. Nesse sentido, é discutido que os membros da Setorial que estão
participando atualmente estão sobrecarregados com outras atividades, então existe a necessidade de incluir mais
membros na Setorial. São sugeridos outros eventos, inclusive junto com instituição de ensino. Sugestão de evento
para maio: saúde mental na pandemia, na instituição onde Laryssa trabalha, UCP Pitanga e Ivaiporã, devido a ser
mês da luta antimanicomial. Laryssa vai colocar no calendário da instituição e fazer um projeto para apresentar pro
CRP. A intenção é que o evento seja presencial, porém, devido ao aumento dos casos de COVID novamente,
considera-se a possibilidade de fazer o evento online, com público a ser decidido se será para os alunos, para
funcionários, ou para ambos.
Como foi discutido sobre o tema da realização de eventos, foi adiantada a pauta 5.
Sobre o evento "Vou me formar, e agora?", Jully fala da importância de manter esse evento, mesmo que a adesão
da região seja baixa, porque é uma oportunidade de aproximar o futuro profissional do CRP. Jully reflete que a



sexta-feira é um dia ruim para eventos, ao que Laryssa concorda. Sugerido então dia 21/09, quarta-feira.
Fabiane sugere fazer um evento no final de fevereiro para apresentar a setorial, para tentar conseguir mais
membros. Jully reflete que precisa ter um tema, que não seja só uma roda de conversa de apresentação da Setorial
e do Conselho, pois pode não ser atrativo para a categoria. Fabiane sugere fazer uma enquete no grupo de
WhatsApp dos profissionais da região, ao que Jully relembra que foi feita uma pesquisa em 2020 sobre isso, e ela
vai retomar as respostas e fazer a enquete com base nas opções que já haviam sido levantadas, para que cada
pessoa só possa selecionar um dos temas disponíveis.

2- Jully apresenta que só tem mais dois pré-COREPS, sábado agora (22/01) de Maringá e
e terça, 25/01 de Curitiba. Fabiane sugere divulgar essas datas no grupo da região e ressaltou novamente a
importância de que membros da Setorial participem. Fabiane ficou responsável por fazer essa divulgação no grupo.

3- Laryssa talvez possa participar da próxima plenária, ela vai conferir e dar a resposta até dia 27. Neuza irá
participar pela manhã.

4- Laryssa relata que houve visita do MEC para abrir curso de Psicopedagogia em sua instituição. Ela reflete que a
grade do curso é ruim, que são basicamente as disciplinas de Pedagogia com outros nomes, poucas de Psicologia.
Mas foi autorizado pelo MEC. Jully sugere que o CRP divulgue a diferença entre Psicologia e Psicopedagogia
(explicar, por exemplo, que psicopedagogo não entra naquela lei de psicólogo e assistente social nas escolas - lei
13.935/2020), Fabiane sugere que essa seja uma pauta pra revista Contato, e que seja levada como proposta nos
pré-COREP, para que o Sistema Conselhos divulgue amplamente sobre a diferença da Psicologia e da
Psicopedagogia. Sugere também como proposta para o pré-COREP o posicionamento contínuo contra graduação
EAD de Psicologia. Jully e Fabiane irão participar do pré-COREP de Maringá, no sábado. Jully irá conferir as
propostas dos COREPs anteriores para servir como base e a redação das duas propostas será feita coletivamente
no grupo da Setorial.

- Próxima reunião: 17/02, 19h, aguardando confirmação da Laryssa, que talvez pegue aulas na quinta-feira, com a
possibilidade de alterar para segunda-feira.

ENCAMINHAMENTOS

1- Jully vai continuar no grupo do WhatsApp sobre Saúde Mental da região de Guarapuava e trazer notícias para a
Setorial. Sugestão de evento para maio: saúde mental na pandemia, na instituição onde Laryssa trabalha, UCP
Pitanga e Ivaiporã. Laryssa vai colocar no calendário da instituição e fazer um projeto para apresentar pro CRP. A
intenção é que o evento seja presencial, porém considera-se a possibilidade de fazer o evento online, com público
a ser decidido se será para os alunos, para funcionários, ou para ambos.

5- (pauta adiantada) Sugestão de dia 21/09, quarta-feira, para o evento "Vou me formar, e agora?". Fazer um
evento no final de fevereiro para apresentar a setorial, para tentar conseguir mais membros. Jully vai retomar as
respostas da pesquisa feita em 2020 sobre temas de interesses dos profissionais da região e vai fazer uma enquete
com base nas opções que já haviam sido levantadas para evento em final de fevereiro/ início de março.

2- Fabiane irá divulgar no grupo de WhatsApp de psis da região sobre os dois últimos pré-COREPs.

4- Sugerir para o CRP pauta para a Revista Contato sobre diferenças entre Psicologia e Psicopedagogia (explicar,
por exemplo, que psicopedagogo não entra naquela lei de psicólogo e assistente social nas escolas - lei
13.935/2020). Fabiane irá participar do próximo pré-COREP e irá levar duas propostas, uma sobre o Sistema
Conselhos divulgar amplamente a diferença da Psicologia e da Psicopedagogia, e outra sugerindo o posicionamento
contínuo do Sistema Conselhos contra graduação EAD de Psicologia.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

17/02/2022



COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Fabiane Kravutschke Bogdanovicz 08/19219 037-20

E-MAIL
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