
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

 

COMISSÃO MOBILIDADE HUMANA E TRÂNSITO 

Data: 02 DE MAIO 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, Carine Côas, Fabiano Xisto, 
Adriane Pichetto, Alessandra Bianchi, Judith Baran e Hugo Rezende 

 

Pauta: Ação do Maio Amarelo 
  1 º Encontro da Comissão de Mobilidade Humana e trânsito 

Avaliação Psicológica no contexto do trânsito 
 Palavra Aberta 
 
 

Desenvolvimento da Reunião: 
 
 Hugo Rezende, coordenador da comissão. Iniciou a reunião informando sobre a 
agenda do maio amarelo. Alessandra Bianchi informou sobre a exposição que ocorrerá da 
UFPR referente ao tema “acidente” de trânsito. Fabiano Xisto, informou sobre ações da ACP 
na rua XV de novembro nos dias 08 a 12 de maio. Foi informado que o evento a ocorrer no 
dia 27/05, precisa de reunião prévia dos participantes da palestra da avaliação psicológica 
no intuito de afinar o discurso e serem complementares. Ficou de ser agendado uma data 
para este fim. As colaboradoras Fabíola e Juliana, apresentaram alguns contrapontos de 
pesquisa realizadas por elas sobre alguns aspectos apresentados na nossa útlima reunião  
de abril. Estas ficaram de encaminhar os pontos apresentados nesta reunião, frente a 
riqueza de seus conteúdos. Na sequencia foi levantado a necessidade criar um grupo de 
trabalho dentro da comissão que trabalhasse com a temática da avaliação psicológica no 
contexto do trânsito. Hugo informou que iria analisar a proposta e ver maneiras de 
viabilizar isso e traria uma resposta na próxima reunião. Devido ao tempo, ficou para a 
próxima reunião a apresentação da Adriane referente as Juntas Psicológicas. Sem mais 
nenhum posicionamento a reunião terminou às 16:07h. 
  
 
Encaminhamentos: Ver a disponibilidade da criação de grupo de trabalho para a avaliação 
psicológica no contexto do trânsito e apresentação sobre Junta Psicológica Adraine 
Pichetto. 
 
Data próxima reunião: 06/06/2017 às 14:00h. 


