
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO  DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  

Data: 11  DE MAIO  DE 2017 Horário: Das 13:30  às 15:30 horas 

Local: Plenária  

Participantes: vide lista de presença.  
 

Pauta:  
- Resposta sobre o texto da revista;  
- Artigo revista Contato;  
-Noticias sobre o Congresso de AP; 
-Jornada de Avaliação Psicológica;  
 

Desenvolvimento da Reunião: 
Sobre o texto da resvista foi esclarecido de como o texto foi publicado mesmo sem ter 
passado pelo crivo da comissão. E a decisão do CRP foi de não publicar um errata  em uma 
proxima edição. A partir da última reunião ficou deliberado que seria escrito um texto pela 
Comissão de Avaliação Psicologica sobre o processo de avaliação psicologica, e assim foi 
feito, o texto será publicado na edição de maio/junho já como uma sensibilização para a 
Jornada de AP.Também foi esclarecido que qualquer Psicólogo inscrito no CRP pode enviar 
para a resista textos de sua autoria. Foi discutido e ficou resolvido que seria escrito um 
texto sobre Avaliação para  Cirurgia Bariátrica para ser publicado em uma outra edição com 
as informações corretas sobre os procedimentos do Psicólogo.A colaboradora Adriane ficou 
responsável por iniciar o texto e passar para todos da comissão poderem colaborar e 
revisar.As colaboradora Cássia, Sandra e a conselheira Mari Angela falaram sobre os 
principais temas discutidos no Congresso de Ap, sendo eles o uso informatizado do teste 
psicológico, a questão do uso de alguns testes por outros profissionais que não somente o 
psicólogo e uma nova proposta de avaliação terapêutica. Estes temas foram importantes 
para a decisão dos temas que serão colocados na III Jornada de AP que a Comissão está 
organizando. Outra questão que foi  discutida foi a necessidade de indicação de outro 
profisisonal para substituir a  psicologa Ana Paula Noronha para participar  como 
palestrante na Jornada . 
O restante da reunião foi dedicado a organização da jornada de avaliação psicológica.  
 
Encaminhamentos:  
 
Próxima reunião: 
 01/06/2017 


