ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS

COMISSÃO MOBILIDADE HUMANA E TRÂNSITO
Data: 14 DE FEVEREIRO DE 2017 Horário: Das 9:00 H às 11:00H horas
Local: Sede Conselho Regional de Psicologia - 08
Participantes: Juliana Scotti, Renata Margulski, Fabiola Campos, Mariana Franzoloso,
Sandra Martins, Heloisa Bastos, Carine Côas, Fabiano Xisto, Adriane Pichetto e Hugo
Rezende
Pauta: Apresentação Participantes
Resolução CRP 08 nº 003/2016
Objetivos e Metas da Comissão
Calendário Anual
Palavra aberta
Desenvolvimento da Reunião:
Hugo Rezende, coordenador da comissão, deu boas vindas aos participantes. Na
sequência ocorreu a apresentação destes. O coordenador esclareceu o objetivo da
comissão, com enfoque mais amplo , visando, principalmente, a mobilidade humana.
Destacou que a avaliação psicólogica no contexto do trânsito será abordada, mas não será a
única frente. Na sequência foi abordado a resolução CRP 08 – nº 003/2016 que trata da
criação das comissões no conselho regional de psicologia. Acordou-se que a resolução
mencionada será encaminhada por email aos presentes. Discutiu-se sobre metas e
perspectivas da comissão, assim como, sobre a elaboração de um plano de trabalho, de
curto, médio e longo prazo. Enfatizou-se a a importância de pesquisa nesta área de atuação
da psicologia. Foi exposto o calendário anual do CONTRAN e a possibilidade de criar um
espaço de participação do Conselho, através da comissão, nos mais variados eventos e
instâncias. Também foi tratada sobre a importância da interlocução desta comissão com as
demais comissões do CRP, no intuito de um diálogo efetivo. As reuniões da comissão serão
realizadas mensalmente, nas 1º terças – feiras de cada mês das 14h às 16 horas, conforme
descrito a seguir: 07/03/2017, 04/04/2017, 02/05/2017,06/06/2017, 04/07/2017,
01/08/2017, 05/09/2017, 03/10/2017, 07/11/2017 e 05/12/2017. Foi mencionado a
possibilidade de um evento a ser realizado pela comissão no mês de setembre em alusão a
semana nacional do trânsito. A colaboradora Adriane sugeriu que fosse aberto um espaço,
durante as reuniões, para compartilhamento de de conhecimentos e experiências dos
participantes, com o intuito de alinhar o discurso entre todos, de conhecer as produções de
cada um e o entendimento e pensamento de cada um acerca desta área de atuação. Na

próxima reunião será acordada uma data extra para esta reunião. Sem mais nenhum
posicionamento a reunião terminou às 11:03h, sendo lavrada por mim, Juliana Scotti.

Encaminhamentos: Finalização do Plano de ação, Ação Maio Amarelo, Data para encontro
de troca de experiências, representatividades da comissão.
Data próxima reunião: 07/03/2017 às 14:00h.

