
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO DE PSICOLOGIA AMBIENTAL 

Data  4 de agosto de 2017.  

Horário: Das 14h às 16:15 

Local: Sala de Cursos – Sede do CRP-08 

Participantes: Eveline Favero, Cristiane B. Avila, Tatyana Linhares C. Budziak, Giulia 
Helena Moura Moreira (por Skype) 
 
Justificaram: Marly Terezinha Perrelli, Solange C. B. Wiegand e Luana Martins Sorrentino 
Suguimoto 

 

Pauta:  
 
- Parceria CEPED-PR e CRP-08 em relação ao curso; 
- Nota Técnica do CFP; 
- Discussão de temas para diretrizes de atuação profissional; 
- Curso prático em parceria com o exército. 
 
 

Desenvolvimento da Reunião: 
A reunião iniciou com a apresentação das participantes e seguiu com algumas informações 
relativas à organização do curso. Nesse momento estão acontecendo as tratativas com o 
CEPED-PR, para acertar detalhes da organização e conteúdos. Foi discutida a Nota Técnica 
nos seguintes aspectos: ética profissional, sigilo profissional (todo mundo conhece as 
orientações, dificuldade na prática o que torna comum o que é importante), como lidar 
com a mídia  e postura do psicólogo (selfies, boatos, etc.), como preservar a intimidade das 
pessoas (cuidados com as perguntas, controlar a curiosidade, cuidado com o momento da 
pessoa, sair do “o que aconteceu?” para “o que você precisa?”), ambiente também é 
importante (que seja humanizado), dificuldades com o registro dos atendimentos (do 
acolhimento ao seguimento/encaminhamentos), necessidade de constar no plano de 
contingência de cada município como será estruturado o serviço de apoio psicológico, 
assinatura de termo de compromisso quando o psicólogo se apresenta para atuar como 
voluntário ou não, voluntários “quem acompanhará depois?”, vestimenta apropriada 
(orientações prévias para o psicólogo juntamente com outras questões de postura 
profissional), orientações para identificação da pessoa em óbito e acolhimento dos 
familiares, frente de trabalho para conquistar espaço para o psicólogo atuar na Defesa Civil, 
orientações sobre abrigos (não ser em escola para que não prejudique a rotina escolar e o 
desenvolvimento infantil, bem como garantir a proteção da criança e do adolescente, 
integração das famílias, local humanizado), aproximação com a Defesa Civil para incluir a 



 
psicologia no plano de contingência. Sobre o curso com o exército ficará para discutir em 
reunião em que a Marly estiver presente.  
 
Encaminhamentos: 
- Na próxima reunião discussão do plano de contingência do município de Curitiba-PR e 
como  a psicologia pode se inserir.  
 
Data próxima reunião: 
01 de setembro de 2017 às 14h. 

 


