
 

 

Comissão Psicólogos iniciantes ATA 

DATA: 19/04/2017     19 horas 

 

Pauta para reunião: 

Planos de saúde, portarias, temas das próximas reuniões, organização de eventos. 

 

- Reunião inicia-se com o tema planos de saúde. Algumas pessoas da comissão 

entraram em contato com os planos que ofertam serviço psicológico para 

esclarecimento sobre credenciamento.  

PLANO REQUISITOS 

Allianz saúde Telefone indisponível 

Bradesco Cadastro pelo site- aba seja credenciado 

One Health Possuir alvará 

Cassi 2 anos experiência e pós-graduação 
Não estão credenciando. 

Unimed RH Nossa seleção- 30 h semanais 30’ 
sessão . Funcionário fixo. R$2800 a 
R$3500 + VR 30,00/dia  

Fundação Sanepar Só PJ. Experiência/ especialização./ 
Não estão credenciando.  

Medprev Não estão credenciando 

Paraná Clínicas  Não estão credenciando 

Hospital Correios Não estão credenciando 

Saúde Caixa Não estão credenciando 

Universal saúde Cartão de desconto- R$35,00 

CLIP ( Clínica Popular) Não estão credenciando 

 

- Leitura do documento (pesquisa) feito pela comissão de clínica juntamente com o 

Sindicato. Foram realizadas algumas alterações no próprio word.  

- Após as alterações na pesquisa, surge uma dúvida sobre o porquê de não existir 

uma Associação Nacional dos Psicólogos. Foi esclarecido que apenas existe por 

classe de trabalho.  

Uma Associação buscaria uma mobilização em prol da categoria dos Psicólogos 

indo além das obrigações do CFP/CRP e do sindicato.  



 

 

- Buscar procurar se já houve tentativa da criação de uma Associação e também se 

há obstáculos políticos ou legais que impeçam a criação da mesma.  

A Associação poderia disponibilizar espaço para cursos, salas para atendimento. 

Poderia ser conveniada.  

- Surge também a ideia de “como podemos dar forças a movimentos já existentes”.   

- Marcar reunião com sindicato.  

- Foi verificado a necessidade de incluir no site do CRP os convênios que ofertam 

serviço psicológico. E também incluir uma sugestão de valores dos atendimentos.  

- Tentar marcar reunião com os representantes dos convênios.  

-Portarias: Foi passado aos membros que por possuirmos acesso a situações 

sigilosas, as quais são de confiança do conselho, por questão de organização 

interna e controle, o CRP publica portarias comunicando a participação de cada 

membro da comissão. Para tal é necessário que seja encaminhado um email para 

comissoes08@crppr.org.br endereçado a Milena com Nome, número de inscrição 

do CRP e um mini currículo. Estes dados serão lidos em plenária para posterior 

aprovação.  

- A comissão de clínica encaminhou a possibilidade de organização de um evento 

sobre as abordagens psicológicas. Porém em discussão, ficou sugerido que seria 

melhor a Comissão de Estudantes tratar sobre este tema, já que uma vez formado, 

o psicólogo já possui uma orientação.  

- Discussão sobre como atingir a população sobre o trabalho psicológico. Comissão 

de iniciantes fazer eventos com este fim.  

- Ficou sugerida a leitura da pesquisa da Lidia Weber – Representação social do 

Psicólogo no Paraná. 

- Foi comentado sobre a possibilidade de trazer um evento já existente em Brasília 

“Terça Psicológica”, o qual acontece na Livraria Cultura, cada semana um tema 

novo vinculado a algum livro aberto a sociedade. Ficou a ideia de propor mensal 

pelo menos no começo. 

- Carlos citou que já deu palestra sobre seu livro “ Autoconhecimento a chave da 

mudança”.  

- Dentro da comissão de comunicação há  um arquivo contendo o nome de cada 

psicólogo e o tema que se sente a vontade para palestrar ou dar entrevistas. 

Aqueles que tiverem interesse mandar para Carla- assessora de imprensa o tema. 

mailto:comissoes08@crppr.org.br


 

 

- Para próxima semana, trazer temas para eventos.    


