
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO CPOT 

Data 07 DE dezembro DE 2017 Horário: Das16:00 às 17:30 horas 

Local: CRP  

Participantes: Arianna Alboite, Janete knapik, Carla Natel, Ulisses Domingos Natal  
 

Pauta: Programação para o Evento da POT em abril.  
Cronograma de Atividades POT 2018 
Propostas para EPP 2018 
 
 

Desenvolvimento da Reunião: 
 
Arianna inicia a reunião explicando a todos presentes a necessidade de revermos a data do 
evento previsto para 07 e 08/04/17 devido a agenda do CRP e também para atender um 
pedido da Diretoria que gostaria da presença de colaboradoradores de POT de outros 
regionais. A proposta da Diretoria é que o evento ocorra em 23 e 24/03/17 para que haja 
tempo suficiente dos colaboradores de outros CRPs possam estar conosco, além de 
articular força suficiente para participação efetiva da POT na APAF que ocorrerá no 
primeiro semestre de 2018.  
Janete e Ulisses entendem que a data adiantada pode trazer prejuízo para a participaçaõ 
dos estudantes no evento, porém janete fica com o compromisso de conversar com Rafael 
e verificar possibilidade de sala e sua posição em relação a mudança. Sobretudo, Janete 
terá no dia de amanhã uam reunião com Rafael e Carolina (Diretoria CRP) e trará o tema 
para discussão. Arianna insiste na importância de atendermos o pedido da Diretoria para 
que tenhamos chance de nos fortalecermos enquanto comissão perante a APAF e demais 
regionais. Tema ficou por ser decidido após a verificação de possibilidade de sala na UP. 
Esse tema deverá ser decidido até semana que vem para que o ano letivo das IEs fechem 
com a definição de agenda.  
Arianna atualiza os integrantes dos assuntos abordados na Plenária de Comissões realizada 
em novembro, lê a parte da ATA que se refere a POT e afirma que a ATA completa está 
disponibilizada no email do grupo.  
Arianna convida a todos para a Plenária do próximo sábado que ocorrerá em Curitiba e 
afirma que estará presente representando nossa Comissão. 
Ações propostas para o EPP: a Comissão define alguns pontos que podem ser sugeridos 
para o EPP, sobretudo trabalhos voltados a Psicologia e  tecnologia nas organizações. 
Arianna irá compilar todas as ideias discutidas durante a reunião e enviará para Milena.  
Arianna menciona o documento enviado pelo CRP para CPOT solicitando nosso parecer 
enquanto Comissão em relação a profissionais que solicitam o cancelamento do registro e 



 
ao ser idneferido, entra na justiça comum para consegui-lo. Comissão decide que tomará 
conta dessa tarefa em janeiro/2018. 
Arianna pede ao grupo para discutirem quanto as ações para 2018 e diversas ideias são 
apresentadas. Todas serão formuladas em um documento que será enviado para Milena 
pela Arianna.  
Arianna propoe que se retomem as reuniões na ultima quinta feira de janeiro porém a 
Comissão decide revisar a data após a definição do evento. Data será definida por whats.  
 
Encaminhamentos: Arianna enviará no máximo até segunda feira dia 11/12 a proposta de 
nova data para Milena para o evento da POT 
Arianna enviará as propostas para o EPP em nome da CPOT Curitiba  
Arianna enviará para Milena as propostas de ações para 2018 da CPOT 
  
 
Data próxima reunião: será definida através do whatsapp após confirmação da data do 
evento 2018. 


