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Início as 14h:10min., com explanação de assuntos gerais pelo Coordenador Hugo e lista de 

presenças em anexo, dentre eles: As atas serão feitas na reunião pelos membros da comissão 

seguindo ordem alfabética a partir da data de hoje, iniciando pelo Fabiano e encaminhadas digitadas 

ao Coordenador, o qual fará o envio destas aos demais integrantes da comissão. Hugo expõe convite 

do II Fórum Paranaense de Psicologia do Trânsito e I Fórum Paranaense de Medicina do Tráfego a 

ser realizado em Outubro/2017, o qual será encaminhado a todos os membros da comissão por e-

mail junto com a ata; E-mail encaminhado ao Coordenador da comissão, pela Marley solicitando o 

desligamento da comissão devido a questões pessoais; E-mail recebido pelo Coordenador da 

Comissão encaminhado pela ACAC referente a nova Diretoria – Gestão 2017/2019, estando a nova 

Diretora – Regiane presente e inicinado nesta comissão. Pautado pelo Coordenador, evento de Ciclo 

de Palestras sobre trânsito realizado pelo CFP em 05 capitais do país e objetivo desta comissão em 

realizar para o 1° semestre do ano de 2018 um ciclo de palestras nas subsedes do CRP no Estado, 

com o fechamento do mesmo em Foz do Iguaçu no Congresso de Psicologia a ser realizado em 

agosto de 2018. O mesmo é sugerido pelo Coordenador que possa ser dividido segundo os seguintes 

aspectos: Trabalho da Psicologia no Ambiente Trânsito; Trabalho da Comissão de Mobilidade 

Humana e Trânsito e Avaliação Psicológica no Contexto do Trânsito. Hugo fará estudo preliminar e 

apresentará para apreciação na próxima reunião da comissão, Locais/Datas/Deslocamentos, tendo 

como data limite para a apresentação de proposta/projeto junto ao CRP, novembro de 2017. 

Informou ainda de contato com Eloi e Erica, ambos da comissão nas subsedes de Cascavel e 

Londrina respectivamente, não tendo retorno de contato com o primeiro e informado do 

afastamento de Erica, sendo visto que será indicado novo nome para a comissão nesta subsede. 

Grupo de Trabalho de Avaliação – GT: Hugo conversou anteriormente com Juliana em relação a 

mesma assumir a Coordenação do GT a qual aceitou. Visto o GT apresentar questões específicas à 

avaliação, permitindo a melhor continuidade nos trabalhos desta temática. Salientado que o mesmo 

não é uma comissão nova ou que possa ter a inclusão de novos membros que não estejam na 

Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito. Isto permite a Comissão trabalhar os demais assuntos 

e obter uma linguagem única em relação a avaliação. Juliana propõe que toda reunião geral 

apresente um espaço para a fala do GT, assim como, encaminhamentos das atas do mesmo, sendo 

esta proposta acordada pela comissão, além de reuniões quinzenais do GT, ficando as mesmas 

definidas como a serem realizadas sempre na 1ª 3ª feira do mês no horario das 16:00 as 17:30 e na 

3ª 6ª feira do mês no horário das 08:00 as 09:30, sendo a primeira reunião a ser realizada na data de 

27/07/2017,  sendo sempre as mesmas realizadas no CRP. Alessandra expõe sobre exposições do 

#PARTIUFICARVIVO (exposiçãoes estas realizadas por alunos de psicologia da UFPR, referentes 

a acidentes de trânsito) questões referentes as logomarcas (CRP, Clínicas,...), mediação e 

encaminhamento as clínicas de avalião psicológica no âmbito do trânsito. Fabiano/Carine pontuam 

do Detran estar vendo a possibilidade de exposição e Sandra enviará link da exposição para Fabiano 

tomar conhecimento da mesma para melhor divulgação a nível de DETRAN. Hugo pontua 

encaminhamentos ao GT, decorrente de informações trazidas por e-mails por Adriane e Carine no 

que se refere a Junta Psicológica. Hugo trouxe percepção de posicionamentos apresentados por 

Adriane e Carine, fatos estes questionados por membros da comissão como sendo pessoais e não 

um parecer da comissão. Juliana fala que o que foi trazido por Adriane não era de ordem pessoal e 

sim da comissão. Alessandra questiona o fato de conter no e-mail de Adriane, aprovação do termo, 

visto que, assuntos foram trazidos, explanados, mas não aprovados pela comissão. Hugo pontuou 

proposta elaborada por Carine, a qual teve contato com a COF, o que ocasiona uma sobreposição de 

encontros e reuniões da COF, o DETRAN e a Comissão. Visto necessidade de organizar 

informações trazidas por Adriane e Carine, onde a COF relatou dúvidas quanto a quem responderia 

pelos documentos apresentados ( Comissão, DETRAN, Carine, Adriane,...). Sendo o GT, um espaço 

para poder reorganizar tais documentos de forma representativa pela Comissão, assim como, da 

COF poder coparticipar nesta construção. Sandra explana que para responder como comissão, há 
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necessidade de abrir mão de questões pessoais para a construção de um parecer adequado frente a 

comissão, além da necessidade da mesma elaborar uma resposta em um documento final. Hugo 

reforça esta questão como uma das pautas do GT. Alessandra fala de se ter cuidado com 

divulgações externas do que ainda não foi deliberado (documentos oficiais da Comissão). Sandra 

fala da necessidade  de que tudo que se produz na Comissão, possa gerar Notas Técnicas a serem 

apresentadas. Hugo sugere a produção de um grande documento como meta da Comissão (Manual). 

Carine fala da necessidade de tramitação Comissão/CRP, para discussão de temas nas Câmaras 

Temáticas do CONTRAN. Pauta para a proxima reunião: Organizar ações para Agosto (dia do 

Psicólogo) e Setembro (Semana Nacional do Trânsito); Carine comenta de evento COF/DETRAN 

em agosto à definir, referente a avalição psicológica, além do Fórum Paranaense de Psicologia do 

Trânsito em 28 outubro. Para o dia do Psicólogo surgiram ideias de ações junto a comunidade em 

locais públicos, ações nas clínicas e em Universidades/Faculdades com alunos. Hugo estará 

verificando com o CRP a linha que este estará assumindo para o Dia do Psicólogo para a Comissão 

se possível seguir o mesmo caminho. Materiais de Psicologia do Trânsito para Centros de Foramção 

de Condutores, neste momento foram sugeridos pelo Coordenador de não serem feitos ou aplicados, 

sendo necessário maior estruturação da Comissão para tal ação. Final da reunião as 16:10. 


