
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO  DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  

Data: 02  DE MARÇO DE 2017 Horário: Das 13:30  às 15:30 horas 

Local: Plenária  

Participantes: vide lista de presença.  
 

Pauta: 
- Apresentação novos membros;  
- Calendário de reuniões;  
- Jornada de Avaliação Psicológica;  
- Venda testes; 
- Avaliação Psicológica no trânsito;  
- Memorandos COF  
 
 

Desenvolvimento da Reunião: 
A reunião iniciou com a apresentação dos novos membros e esclarecimentos dos trâmites 

para a homologação da portaria de colaboradores. A seguir a comissão debateu sobre novo 

dia e horário para a realziação das reuniões da comissão, foi definido que as reuniões 

ocorrerão na primeira quinta-feira do mês, às 13:30 horas. Sobre a jornada de avaliação 

psicológica, a coordenadora da Comissão, Mari Angela, propôs que outras comissões 

especiais (temáticas) participem, com temáticas pertinentes à avaliação psicológica nas 

suas áreas de atuação, considerando que o tema da jornada fosse a transversalidade da 

avaliação psicológica. A comissão definiu o dia 06/04 para realziar o primeiro encontro do 

Fórum de professores de Avaliação Psicológica, Mari Angela entrará em contato com as IES. 

A Comissão discitiu a venda do teste WISC IV em sites não autorizados, o CRP PR e CRP SP 

estão tomando providências. Sobre a avaliação psicológica no contexto do trânsito , Mari 

Angela informou sobre declarações realizadas pelo sindicato das auto-escolas de Cascavel 

sobre avaliação psicológica e esclareceu à comissão as providências adotadas pelo CRP PR. 

A COF encaminhou dois memorando, o 761-16, questionando a venda de testes 

psicológicos entre psicólogos, essa discussão já foi realizada na comissão anteriormente, 

deve ser resgata ata de reunião anterior para resposta à COF. O memorando 071-17 



 
informa sobre consulta realizada pela COF ao Ministério Público doa Trabalho sobre as NRs 

33 e 35, comissão discutiu sobre a necessidade de encaminhamento médico para realziação 

de avaliação psicológica em certos contextos específicos de trabalho.  

 

Encaminhamentos: 
Análise e propostas para a Jornada de Avaliação Psicológica.  
 
Data próxima reunião: 

 


