
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO Psicologia do  Esporte e do Exercício 

Data 01 DE Julho DE 2017 Horário: Das 14:15 às 15:30 horas 

Local: Auditório da Subssede Londrina 

Participantes: 
-Psi. Vitor Miranda de Araujo (CRP- 08/22110) Coordenador 
-Jonas F Gamba (Profissional das Ciências do Esporte, Pós doutorando em Análise do 
Comportamento, Estudante de Psicologia) 
-Matheus Rodrigues Elias (Profissional das Ciências do Esporte, Treinador de Volei da 
atletica UEL, mestrando em análise do Comportamento). 

 

Pauta: 
- Organização do CRP e função das comissões temáticas.  
- Prticipação e portaria de colaboradores (critérios e exigências).  
-Possibilidades de ações para a comissão. 
-O que mais ocorrer.  
 

Desenvolvimento da Reunião: 
 

A reunião iniciou-se com um agradecimento do coord. pela presença dos 
participantes, que por sua vez agradeceram o convite.  
 Dado início à pauta foi feita uma apresentação pelo coord de  como funciona a 
estrutúra administrativa do CRP, o papel adiministrativo e político e a posição hierárquica 
das comissões nessa estrutura. 
 Posteriormente o coord. explicou como se dá a constituição da comissão, a 
necessidade da participação da reuniões para solicitação da portaria dos colaboradores e a 
necessidade da participação de um número de psicólogos maior que o de profissionais de 
outras áreas. O coordenador então questionou sobre o interesse dos participantes da 
reunião em serem colaboradores da comissão. Ambos manifestaram interesse com a 
ressalva de esperar pela participação de psicólogos. O coordenador comprometeu-se em 
mantê-los informados.  
 Foram discutidas de forma ampla e informal algumas possíveis ações, dentre elas 
(promossão de palestras para treinadores e profissionais da educação física, promoção e 
apoio a eventos acadêmicos regionas de psicologia do esporte, nesse ponto Jonas destacou 
que há a vontande de promover um curso com a professora Dra. Sâmia Hallagen (referência 
nacional em psicologia do esporte), aproveitando a presença da mesma na banca de defesa 
do Matheus. Vitor então salientou que esse tipo de evento pode contar com o apoio 
institucional do CRP através da comissão, e falou da necessidade de um projeto para tal.  



 
Jonas falou ainda da Professora Dra. Silvia Souza Abarral Gil (Também referencia nacional e 
professora da UEL) como uma candidata a colaborar com a comissão.  
Não mais havendo para discutir, encerrou-se a reunião. 
 
Encaminhamentos: 
- Instensificar a divugação da comissão e o convite aos colegas psicólogos. 
-Manter os participantes da reunião informados sobre futuros encaminhamentos.  
 
Data próxima reunião: 04/09/2017 

 


