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PAUTA

Organização das atividades da Comissão de Estudantes

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

Psi. Joao inicia a reunião apresentando-se bem como solicitando que os estudantes se apresentassem pois eles não
se conheciam. Em seguida pautou a atividade do dia que foi a organização de atividades da Comissão.
Ao longo da discussão, foram elencadas quatro possíveis atividades

1 - Promover palestras sobre temas relativos a psicologia. Essas palestras seriam desenvolvidas pelos estudantes e
dirigidas a população de modo geral.
2 - Promover palestras para os estudantes, cujos temas seriam levantados junto aos estudantes
3 - Elaboração de cartilhar dirigida aos professores apresetando demandas dos estudantes, especialmente aquelas
relativas a metodologia de ensino
4 - Apresentar o CRP aos estudantes a partir das Comissões Temáticas

Discutimos as propostas 1 e 2 e avaliamos que, apesar de nosso grupo de WhatShapp ser grande (em torno de 30
pessoas), nem todos os estudantes participam das reuniões. Assim, estas propostas ficariam inviabilizadas. Já a
proposta 3 não corresponde com a finalidade do CRP, uma vez que as questões didáticas dizem respeito aos



professores e que, entendemos, as dificuldades dos estudantes poderiam ser resolvidas no ambito de cada
instituição de ensino
Após algumas ponderações sobre o funcionamento do CRP, discutimos a proposta 4, entendendo que ela poderia
ser atrativa para chamar os estudantes.

Assim, decidimos promover a proposta, com a perspectiva de a efetivarmos a partir de agosto de 2022.

ENCAMINHAMENTOS

1 - Conversar com Milena e com outros coordenadores de comissões de estudantes a repeito da proposta

2 - Procurar os coordenadores das comissões temáticas da sede de Londrina e propor um calendário de reuniões
para que eles possam apresentar as comissões.

3 - elaborar proposta de evento junto ao CRP, indicando que a modalidade destes encontros será hibrida
(presencial e on-line), na sede de Londrina.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

23/07/2022

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Joao Batista Martins 08 07111 045-20

E-MAIL

jbmartin@sercomtel.com.br

mailto:jbmartin@sercomtel.com.br

