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Assuntos Discutidos / Encaminhamentos 

• Comunicação aos demais colaboradores que o professor Everton da UTP tem muito 

interesse em participar, mas neste semestre não tem a segunda feira a noite 

disponível. Gostaria de participar a distância – colaborador externo. O grupo 

concordou. 

• Comunicação sobre o contato realizado pela psicóloga Katiuscia Karine, 

coordenadora da futura comissão de neuropsicologia do CRP 15 (Alagoas). 

• Discussão sobre as metas do planejamento estratégico. As seguintes estratégias de 

ação ficaram acordadas: 

 Elaboração de um caderno temático sobre a atuação e a formação do 

neuropsicólogo (prazo: 2018 – se possível com lançamento durante o 

Encontro Paranaense de Psicologia). A elaboração do caderno 

temático de neuropsicologia tem como “disparador” o caderno de 

Avaliação Psicológica, no qual há um capítulo sobre a Neuropsicologia. 

 Apoio do CRP ao II Encontro Paranaense de Neuropsicologia, 

organizado pela PUC e UFPR, com data prevista para 26/08. A 

organização do evento estará vinculada aos colaboradores desta 

comissão. O apoio do CRP seria com a divulgação e emissão de 

certificados; 

 Elaboração de matéria para a Revista Contato sobre a formação em 

neuropsicologia (2º semestre de 2017); 

 Elaboração de folder explicativo sobre a atuação e formação em 

neuropsicologia. Publico alvo: estudantes, psicólogos e profissionais 

não psicólogos (até 1º semestre de 2019); 

Verificar para a próxima reunião: 

• Verificar de que forma o CRP pode apoiar os eventos (certificados, divulgação e o que 

mais?). Dúvidas sobre as inscrições realizadas pelo CRP 

• Verificar data / local de realização do Encontro Paranaense de Psicologia - EPP (2018 

?) 

• Caso o EPP aconteça em 2018, há a possibilidade de fazer um evento satélite de 

neuropsicologia? Este evento poderia ser o III Encontro Paranaense de 

Neuropsicologia? 

• Levantamento de temas para o caderno temático 



• Temáticas para o II Encontro Paranaense de Neuropsicologia e verificar com os 

colaboradores a sua disponibilidade para compor a comissão de divulgação (Talita), 

comissão científica, patrocínio (Raphael), etc. 

 

Presentes: Camila, Raphael, Davi, Talita e Ana Paula 

Justificaram ausência: Samarah, Mauren e Lilian 

Informaram indisponibilidade em participar de forma presencial, mas gostariam de 

colaborar à distância (colaborador externo): Maria Joana Mader-Joaquim, Everton 

(UTP), Denise Jamus e Ana Caroline Cruz. 

 


