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Evento sobre qualificação



Calendário 2018



Anais fórum



Janeiro Branco

Desenvolvimento da Reunião
Giovana abre a reunião falando sobre os anais do Fórum, trazendo que Milena sugere que seja
utilizado o formato do Encontro Paranaense. Os presentes concordam com o seguimento deste
modelo. Gioppo traz a importância das publicações dos resumos dos eventos realizados. Giovana
traz que o vídeo do Fórum ainda não está disponível. Traz a necessidade de definição do
calendário de 2018, atentando-se para os feriados, lembrando que o mês de janeiro esta
comissão está em férias, ficando agenda a primeira reunião da Comissão para o dia Primeiro de
Fevereiro. Lembra que no dia 05 de abril será realizado o café. O evento de Qualificação ficou
definido para o dia 23 de fevereiro de 2018. A princípio, o Fórum de Psicologia ficou agendado
para o dia 24 de novembro de 2018. Em seguida, colocado em Pauta as definições da

programação do Evento de Qualificação. Pelo Hospital Erasto Gaertner ficou definido pela
participação da Psicóloga Mariana Pinheiro Pinho. Psicólogo Gioppo enviará o nome de quem
representará este ano o HC. Daniela Prestes solicita que a Comissão envie convite à Psicóloga
Angela do HPP. A Santa Casa será representada à princípio pela Psicóloga Luciana Mira.
Levantada a relevância de manter um relato de experiência da Residência. Amanda se propõe a
trazer sua experiência enquanto residente no HC. Ficou convencionado que a fala será acerca do
Formato da Residência será feita pelo Erasto Gaertner, que fará a primeira fala do evento. Será
cobrado no CRP para o evento de Qualificação, a presença de algumas livrarias. Com relação ao
layout, proposta a manutenção do mesmo dos últimos anos. Daniela Rabelo traz a importância de
mantê-lo para fixação da marca do evento. Psicólogo Gioppo após contato telefônico com o
serviço do HC , traz o nome do Psicólogo Venícius Schneider para proferir uma fala no Evento de
Qualificação. Mantido o tempo de 15 minutos para a fala introdutória quanto ao formato da
Residência e para as demais falas, manter-se-á o tempo de 10 minutos para cada participante.
Giovana traz como pauta nesta reunião o Janeiro Branco para discussão, onde o Foco é a Saúde
Mental. O Conselho está organizando uma campanha e será realizada uma reunião no dia
13/12/2017, às 18h30min horas aqui no Conselho por iniciativa da Comissão de Psicologia do
Esporte e Psicologia Clínica. Danielle Rabelo se propõe a comparecer na reunião para se inteirar
do que está sendo proposto e verificar a importância da inserção da Psicologia Hospitalar neste
Projeto. Daniela Prestes traz a dificuldade em encontrar Instituições para encaminhamento dos
pacientes com necessidades de acompanhamento psicológico/psiquiátrico. Sob esse prisma e
sobre o que trata o Janeiro Branco com relação às políticas públicas de atendimento, Seria
importante um movimento maior da comissão. Psicóloga Giovana também reforça as dificuldades
encontradas quanto às Instituições para encaminhar os pacientes. Psicólogo Gioppo traz as
questões contraditórias do sistema, onde não consta lista de espera, o que efetivamente não
condiz com a realidade. É colocada a importância de reforçar a necessidade de ter mais
psicólogos atendendo em unidades básicas de saúde. Giovana traz a questão do quanto a
manutenção dos atendimentos acaba se fixando mais na psiquiatria. Gioppo questiona as
resoluções como promoção da saúde mental como medidas meramente externas na contramão
com o desejo e implicação do indivíduo, o que é rebatido por não excluir a necessidade de
oferecer a possibilidade de o sujeito conhecer o serviço.
Psicóloga Aline traz a experiência de Escuta aos Colaboradores no Hospital Adauto Botelho,
realizada pelos acadêmicos da Universidade Positivo, em ambulatório individual, através de
busca espontânea. Giovana sugere que acompanhemos as ações que estão sendo realizadas no
Projeto Janeiro Branco e confirma sua participação na próxima plenária neste sábado. Psicólogo
Gioppo pede a palavra e traz suas considerações sobre o encontro realizado na Universidade
Positivo e sobre o texto que apresentou, destacando a organização do Evento. Giovana encerra a
reunião trazendo sua experiência no HT com estágios curriculares e alguns presentes trazem a
necessidade de o Conselho melhorar a fiscalização quanto ao número mínimo de Psicólogos
dentro das Instituições.

Próxima reunião: 01/02/2018.

