
 

 ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO DE PSICOLOGIA JURÍDICA 

 

Data: 01/08/2017 

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

Participantes: 9 psicólogo(a)s – Vide lista de presença 

Pauta:  

 Equipe atual de colaboradores: Psicólogos (as):  

Carlize Regina Ogg Nascimento -  carlizeregina@gmail.com  

Ceciana Ames Schallenberger – schallenberger@hotmail.com  

Dorivan Schmitt  -  drvs@tjpr.jus.br     

       Gabriel Goldoni Flores -  gabriel_goldoni@hotmail.com 

       Gabrielle Aparecida Kepka -  gabrielle_kepka@hotmail.com 

       Janice Strivieri Souza Moreira -  janice.moreira@pucpr.br 

       Maria Cristina Bornancin Cit Santana -  psico_mariacristina@hotmail.com 

       Romi Campos Schneider de Aquino  romi.aquino@depen.pr.gov.br 

       Talita Quinsler Veloso  talitaqveloso@gmail.com 

 

 Informações gerais:  

 Participação dos colaboradores nas plenárias :  

 Por escala:  5/8 (sábado manhã e tarde); 2/9 ( sábado manhã e tarde); 11/11 (sábado 

– manhã e tarde); 9/12 ( sábado manhã e tarde)  

 Plenária de comissões ( todos convidados) : 11/8 ( sexta - 16 hs); 

 Orientação para leitura posterior da Resolução do CFP 010/2017 

                  http://portal.crppr.org.br/uploads/ckfinder/files/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20010-2017.pdf 

 Informações gerais sobre GT da Escuta da Criança na Justiça -  

 Informações gerais sobre GT nacional de Medidas Socioeducativas  - Brasilia 
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 Jornada de Avaliação Psicológica ( junho/2017) – depoimento dos colaboradores que 

participaram 

 Congresso Internacional de Psicologia Jurídica – depoimento de participantes  

 Artigo para Revista Contato – informações do Psic . Gabriel  

 

 Proposta de funcionamento da Comissão     

 Distribuição de responsáveis  por  áreas   de atividades: organização de eventos, 

elaboração de artigos, participação em  eventos,  ações políticas, divulgações, ações em 

temáticas específicas ( ex: justiça restaurativa, medidas socioeducativas, etc)    

 Comunicação da Comissão 

 Proposta de evento integrado em todo Estado sobre o tema “ Documentos” 

 Transferência do evento de outubro /2017 para março/2018? 

 Encontro Paranaense de Psicologia – Tríplice Fronteira – 2018 

 Participação da comissão de Psicologia Jurídica 

 

Pontos  mais importantes discutidos: 

Encaminhamentos:  

 Sobre participação de colaboradores nas plenárias ficou assim definido: 5/8 – Talita;  2/9 – 

Maria Cristina e Romi; 11/9 – Gabriel; 9/12 – Ceciana 

 Na plenária de Comissões 11/8 – participarão Gabriel, Talita, Ceciana e Carlize  

 Realizada avaliação dos participantes na Jornada de Avaliação Psicológica – 

Observações:  poderia haver mais tempo para debates embora o público tenha se 

mostrado mais passivo; a mediação das rodas de conversa foram muito boas; temáticas 

muito interessantes; alguns mini-cursos estavam lotados e houve certa confusão nas 

informações sobre a participação emmini-cursos.  

 Foi definida a seguinte distribuição de funções para maior funcionalidade da Comissão:  

1. Comunicação – Talita 

2. Produções e Divulgação – Gabriel 

3. Eventos – Ceciana, Carlise e Maria Cristina Cit 



 

4. Participação em eventos – Ceciana , Gabriel e Carlise 

5. Ações relativas a temáticas esecíficas: 

 Sistema penitenciário – Romi 

 Escuta da criança – Dorivan e Maria Cristina Cit 

 Violência Doméstica – Ceciana 

 Justiça Restaurativa - Gabrielle 

 

 Analisada a  importância da aproximação da Comissão de Psicologia Jurídica de outras 

comissões para ações conjuntas. Ex: sistema penitenciárioa ( comissão de psicologia 

jurídica e comissão de direitos humanos)  

 Tarefas para a próxima reunião: propostas para o Encontro Paranaende de Psicologia e II 

Congresso Internacional de Psicologia da  Tríplice Fronteira.  

Próxima reunião ou atividades previstas): 05/09/2017 

 


