
 
 

ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

 

COMISSÃO MOBILIDADE HUMANA E TRÂNSITO 

Data 23 DE MAIO DE 2017 Horário: Das 19H às 21H 

Local:Sala da Plenária - CRP 08 

Participantes: MARIANA RIBEIRO FRANZOLOSO, SANDRA CRISTINA BATISTA MARTINS E 
CARINE COAS. 
 

Pauta: 
Mesa sobre Avaliação Psicológica no Contexto do Trânsito apresentada no 1º Encontro de 
Mobilidade Humana e Trânsito, promovido pelo CRP 08 e realizado no dia 27 de maio de 
2017. 
 
 

Desenvolvimento da Reunião: 
Sandra iniciou a reunião mostrando em seu computador o esboço da apresentação para 
que todas visualizassem juntas e sugerissem alterações. Mariana explicou sua fala para 
Carine e Sandra e as três discutiram como a avaliação psicológica é feita no Paraná e a 
importância da qualidade desse contato do Psicólogo do trânsito com os candidatos à 
CNH. Sandra apontou uma frase, na apresentação de Mariana que poderia ser 
melhorada, pois estava possibilitando uma interpretação ambígua e Mariana, de pronto, 
compreendeu e ficou de fazer essa alteração e após enviá-la para Sandra com  a correção 
para os slides da apresentação. Carine expôs suas preocupações em relação à diferença 
de atendimento entre os Psicólogos que atuam na área no Estado, pois é Chefe do Setor 
de Psicologia do DETRANPR e tem acesso à essa realidade de forma geral, como está 
sendo realizada em todo o Estado. Foram sugeridas intervenções, como a elaboração de 
cursos de reciclagem, cursos específicos sobre psicometria, Jornadas de Psicologia do 
Trânsito, promovidos pelo DETRAN PR, com apoio da ACAC/PR, do CRP e da UFPR, 
objetivando a padronização do atendimento ao canidato à CNH e a formação continuada 
dos Psicólogos que atuam nessa área. Mariana, Sandra e Carine alinharam os seus 
pensamentos sobre o que será apresentado, discutido e defendido na apresentação sobre 
a Avaliação Psicológica no contexto do Trânsito no Evento do dia 27 de maio de 2017 e a 
intenção de promover uma análise crítica e reflexiva aos presentes sobre o tema, 
principalmente, sobre o número escasso de pesquisas e publicações científicas nessa 
área. Sandra comentou sobre o Congresso da ABRAMET e ABRAPSIT que acontecerá nos 
dias 14 à 17 de setembro de 2017, na Bahia e de seu intuito em participar. Carine e 



 
Mariana concordaram com Sandra e decidiram elaborar juntas trabalhos para serem 
enviados e apresentados nesse Congresso. 
 
 
Encaminhamentos: 
Sandra, Carine e Mariana se compromoteram em finalizar suas apresentações até quinta-
feira, dia 25, para que Sandra possa salvar o arquivo com as três apresntações e levar no 
dia da apresentação, 27 de maio de 2017. Restou definido que se encontrariam mais uma 
vez para combinarem sobre os artigos a serem enviados para o Congresso da 
ABRAMET/ABRAPSIT, mas sem data agendada, até o momento. 
 

Curitiba, 23 de maio de 2017. 

 


