
 

 ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PSICOLOGIA JURÍDICA 

 

Data: 02/05/2017 

Coordenadora: Psic. Maria Cristina Neiva de Carvalho – CRP 08/1397 

Participantes: 8 psicólogo(a)s – Vide lista de presença 

Pauta:  

 Colaboradores interessados em formalizar sua participação na comissão 

 Informações gerais:  

 GT sobre valores das perícias determinados pelo TJPR;  

 Evento do TRT, 

 Evento : Escuta e perícia psicológica da criança: que processos são estes? Maringá/PR 

 Reunião com Psicólogos do Tribunal de Justiça da Comarca de Wenceslau Braz em conjunto 

com a Comissão de Orientação e Fiscalização – COF  Local: Wenceslau Braz 

 GT de Mediação no sistema conselhos 

 Definição da participação da comissão de Psicologia Jurídica na Jornada de Avaliação Psicológica do 

CRP – junho/2017 

 Publicações da Comissão de Psicologia Jurídica na Revista Contato 

 Definição de evento da Comissão de Psicologia Jurídica no 2º sememestre de 2017 

 Atuação da comissão – Sistema penitenciário 

Pontos  mais importantes discutidos: 

 A proposta da comissão para a Jornada de Avaliação Psicológica do CRP é de 4 

participantes da comissão apresentem sua prática em avaliação psciológica co contexto de 

psicologia jurídica em que atuam. Foram definidas as seguintes participações: Psic Dorivan 

Schmitt, Psic. Lauro Melo dos Santos ( a confirmar) , Psic. Ceciana Ames Schallenberger, 

Psic. Carlize R.O. Nascimento. A metodologia sugerida pelo grupo é de Roda de 

Conversa. 

 Foram discutidas propostas de evento para o 2º semestre de 2017. Talita sugere evento 

que verse sobre conheimentos gerais de legislação voltados para psicólogos atuantes em 

psicologia jurídica ; Ceciana sugere evento sobre documentos; Dorivan sugere capacitação 

dos psicólogos do TJPR promovida pelo TJPR. 



 

 Os participantes decidiram ser importante a presença da comissão em publicações da 

Revista Contato 

 Romi manifesta a preocupação com os psrofissionais do Sistema Penitenciário com os 

desdobramentos possívies do Relatório entregue ao DEPEN, elaborado pelo CRESS e 

CRP ( gestão 2013-2016).  

 

Encaminhamentos:  

 Os nomes dos psicólogos da comissão de  Psicologia Jurídica que participarão na Jornada 

de Avaliação Psicológica serão encaminhados para a Coordenação de Comissões. 

 Na reunião de junho/2017 será definido o evento da comissão 

 Na reunião de junho/2017 serão definidos autores e o tema da contribuição para a Revista 

Contato 

 Tema do Relatório para o DEPEN será levado para plenária 

Próxima reunião ou atividades previstas (se houver): 06/06/2017 

 


