ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS

COMISSÃO MOBILIDADE HUMANA E TRÂNSITO
Data: 06 DE JUNHO DE 2017 Horário: Das 14:00 H às 16:00H horas
Local: Sede Conselho Regional de Psicologia - 08
Participantes: Juliana Scotti, Adriane Pichetto, Alessandra Bianchi, Judith Baran e Hugo
Rezende, Mariana Franzoloso, Francielli Kroetz, Jane Machado e Tânsia Duarte.
Pauta: Repercursão do evento da Comissão do Maio Amarelo
Possibilidade de extender o evento de trânsito para as subsedes do Estado para o
próximo ano
Publicação e participação em eventos
Núcleo de trabalho de avaliação psicológica no contexto do trânsito
Exposição #partiuficarvivo nas clínicas de avaliação psicológica
Apresentação sobre as Juntas Psicológicas.
Palavra Aberta
Desenvolvimento da Reunião:
Hugo Rezende, coordenador da comissão iniciou a reunião informando sobre a
excelente repercursão do Seminário de Psicologia do Trânsito promovido pela comissão.
Destacou o desejo de ampliar o alcance da comissão, propondo um evento para o próximo
ano nas subsedes do Conselho Regional de Psicologia. Maiores detalhes sobre o evento
seria discutido na próxima reunião, aonde traria um pré projeto para apreciação do grupo.
Destacou a necessidade de gerar conteúdo de pesquisa e o grupo que apresentou o
trabalho no Seminário sobre avaliação psicológica no contexto do trânsito, estava
mobilizando-se para publicações. As psicólogas que estão organizando inicialmente estes
trabalhos é a Carine, Sandra e Mariana. Alessandra Bianchi informou da sugestão que
surgiu no evento sobre levar a a exposição #partiuficarvivo da UFPR, para as clínicas. Passou
as informações necessárias de custo e formato dos painéis. As clinicas interessadas iriam
entrar em contato com ela. Adriane apresentou algumas considerações sobre as juntas
psicológicas, documento o qual encontra-se em anexo para debate. Foi apresentado a
possibilidade da criação de um GT de avaliação psicológica no contexto do trânsito
vinculada a comissão. Seria organizada a coordenação e a estruturação dela no decorrer de
junho, sendo apresentada as datas dos encontros na próxima reunião. Sem mais nenhum
posicionamento a reunião terminou às 16:02h.

Encaminhamentos: Apresentação do projeto para o próximo ano, definir a coordenação e
datas de encontro do GT, Levantar como foi a adesão da exposição da UFPR nas clínicas,
pensar em um evento para a semana nacional do trânsito.
Data próxima reunião: 04/07/2017 às 14:00h.

