
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

 

COMISSÃO MOBILIDADE HUMANA E TRÂNSITO 

Data: 07 DE MARÇO DE 2017 Horário: Das 14:00 H às 16:00H 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, Marlei Farias 
e Hugo Rezende 

 

Pauta: Apresentação de novos membros 
 Definição do Planejamento Anual da Comissão 
 Ação do Maio Amarelo 
 Participação em agendas externas confirmadas 
 Definição de artigos em agenda anual 
 Avaliação Psicológica e Detran 
 Palavra Aberta 
 
 

Desenvolvimento da Reunião: 
 
 Hugo Rezende, coordenador da comissão, deu boas vindas aos participantes. Na 
ocasião tivemos a visita da Coordenadora das Comissões do CRP/08, Milena, a qual se 
apresentou para o grupo. Na sequência foi apresentado as metas da comissão (Anexo 1) ao 
longo da gestão para aprovação dos membros. Todos os membros concordaram. Foi 
abordado sobre o Maio Amarelo. O colaborador Fabiano contextualizou sobre o 
Movimento do Maio Amarelo e reforçou a importância da Participação da comissão neste 
processo.  Foi apresentado a proposta de realização de um encontro a ser promovido pelos 
membros da Comissão na sede do Conselho Regional de Psicologia. Foi definido o título, 
temas a serem abordados, participantes, data e local (Anexo 2). O coordenador informou 
que seria realizado um projeto afim de dar andamento a organização do evento. Surgiu a 
proposta de ser realizado também no mês de maio, uma organização para doação de 
sangue, em parceria com as outras comissões, onde também pudesse ser trabalhado o 
tema trânsito seguro. Na sequência foi informado que a Comissão conseguiu aberturas para 
participar de algumas agendas externas no intuito de inserir o trabalho do psicólogo no 
contexto do trânsito. As instâncias que a comissão conseguiu participação foram: Projeto 
Vidano no Trânsito, Estadual, do município de Curitiba, do município de São José dos 
Pinhais e da Câmara técnica da Associação Comercial do Paraná. Foi abordado sobre a 
produção científica na área e a comissão apresentará quatro artigos para a comunicação do 
Conselho Regional no intuito de dar visibilidade a produção científica na área. A 



 
colaboradora Adriane sugeriu como pauta o entendimento de como funcionava a Junta 
Psicológica realizada no Detran, referente as avaliações psicológicas no contexto do 
trânsito.   A colaboradora Carine esclareceu os aspectos relacionados ao Detran e aos 
aspectos legais. Os demais colaboradores explanaram sobre algumas dificuldades nesta 
área, sendo acordado por todos que na próxima reunião será reservada metade da reunião 
para discussão do tema, bem como será apresentado pelos colaboradores que trabalham 
com clínica e avaliação psicológica no contexto do trânsito, perfil deste cliente, taxas de 
aptos e inaptos, para que seja possível pensarmos como psicólogos na área em como 
contribuir para o tema. A reunião finalizou com a informação sobre a Jornada sobre 
Avaliação Psicológica que irá ocorrer no mês de junho, onde será entrado em contato com 
a coordenação da comissão de avaliação psicológica para que possamos ter um espaço para 
discutir a avaliação no contexto do trânsito. Sem mais nenhum posicionamento a reunião 
terminou às 16:03h. 
  
 
Encaminhamentos: Espaço para a troca de informações acerca da avaliação psicológica no 
contexto do trânsito, definição do evento do Maio Amarelo. 
 
Data próxima reunião: 04/04/2017 às 14:00h. 

 


