
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO  DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA  

Data: 27  DE JULHO  DE 2017 Horário: Das 13:30  às 15:30 horas 

Local: Plenária  

Participantes: vide lista de presença.  
 

Pauta:  
-Avaliação da Jornada de Avaliação Psicológica;  
-Certificados da Jornada  
 
 

Desenvolvimento da Reunião: 
 
De maneira geral o grupo que estava presente na reunião  avaliou a Jornada positivamente 
considerando os objetivos a que ela se propos. Relataram que no dia do evento escutaram 
dos participantes um retorno também positivo, e que de maneira geral não houve nenhum 
aspecto que pudesse ter desagradado a maioria dos participantes. Foi avaliado que em 
relação as oficinas poderia-se ter aberto mais vagas , sendo que houve reclamação de um 
minimo de pessoas que insistiram em estar em oficinas em que as vagas já estavam 
preenchidas, mas que por outro lado foi uma atividade muito elogiada na jornada. A oficina 
referente ao tema da AP nas organizações foim identificada como uma oficina que não 
abordou a avaliação, mas sim a atuação do psicólogo  nas organizações. Em relação as 
palestras o grupo avaliaou que todas foram excelentes , sendo que a que abordou o tem AP 
com idosos foi a melhor e que o palestrante conseguiu prender a atenção dos participantes 
mesmo sendo a ultima de sexta feria. Levantou-se a hipotese desses tema serem também 
temas para o Encontro de Psicologia em 2018. No que diz respsito a atividade junto as 
demais comissões tematicas, também foi avaliado de forma bem positiva. A colaboradora 
Sandra que participou junto a Conmissão de Transito trouxe questões importantes 
discutidas sobre a falta de preparo dos profissionais na utilização da padronização das 
tabelas dos testes utilizdos na avaliação deste campo. Salienta que foi um momento em 
que os profissionais e estudantes presentes tiraram muitas dúvidas. Junto a comissão de 
Educação a colaboradora Daniela trouxe questões sobre as dificuldades dos psicólogos que 
atuam em orgãos públicos que só tem 2 encontros para realizarem as avaliações, se deve-
se encaminhar laudos decorrentes das avaliações para a escola,  como avaliar 
qualitativamente sem os instrumentos formais , a falta de estrutura quando a avaliação é 
no contexto escolar. Relatou que os colaboradores da Comissão de Psicologia Escolar e 
Educacional responderam e discutiram de forma a atender as dúvidas dos participantes. A 
colaboradora Samarah relatou sobre sua participação junto a COE e COF e comentou que 
neste grupo estavam alguns estudantes que trouxeram preocupaçao com a questões dos 



 
documentos legais decorrentes da Avaliação Psicológica e da importância da formação ética 
do psicólogo que favoreça uma autonomia e responsabildade . Sugerem que seja exigido do 
psicólogo uma atualização constante de sua especialização com comprovação 
acompanhado pelo CFP. Junto a Comissão de Psicologia Hospitalar a colaboradora Maira 
relatou que a maior preocupação dos presente se refere a avaliação para Cirurgia Bariátrica 
por não existir um protocolo e encontrarem uma inconsistencia entre as avaliações 
realizadas nos consultórios e no hospital, entre outros aspectos. O encontro com as  demais 
comissões não foram relatadas pois as colaboradoras não estavam presentes nesta reunião, 
ficando então para a próxima reunião a continuidade dos relatos. Em relação aos 
certificados a coordenadora das comissões se compromete de verificar como emitir os 
certifcados no site do CRP. 
 
Encaminhamentos:  
- Reunião com a Comissão de Mobilidade Humana e  Transito para propor ações junto ao 
Detran com o objetivo de capacitação do Psicologo Perito. 
- Participação da Comissão de Ap junto ao Núcleo da Comissão de  Mobilidade Humana e  
Transito para discussão dos assuntos pertinentes a avaliação psicológica 
-  Sugestão para a diretoria de temas que foram abordados na jornada e de palestrantes 
para participaçao no Encontro de Psicologia do Paraná em 2018 . 
 
Próxima reunião: 
10/08/2017 


