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Aos vinte e um dias do mês de junho de 2018, às 19:00 horas, na Sala de Reuniões da Subsede - 

CRP/08, situada na Avenida Pedro Basso nº 472, Edifício Comercial Caesar Tower – Sala nº 103, 

1º andar - Bairro Polo Centro, reuniram-se para discussão e deliberação de estratégias de atuação 

da Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho os(as) seguintes psicólogos(as): Frank 

da Silva Veiga – Psicólogo: CRP 08/18.493, Luciano da Silva Gomes Psicólogo CRP 08/19519 e 

a acadêmica do 6º período de Psicologia da Faculdade Uniamérica: Margarit Marize Borba Lera. 

O psicólogo Samuel Cabanha – CRP 08/13.777 justificou ausência por motivo de viajem a 

trabalho. Na reunião foram discutidos alguns temas pertinentes a CPOT, bem como suas 

atribuições e funcionamento (Calendário anual de reuniões, eventos, registros dos encontros em 

atas, comunicação com a comissão gestora da subsede e comunicação com a Coordenação de 

Comissões do CRP/PR em Curitiba). 

O coordenador da CPOT, psicólogo Luciano da Silva Gomes sugeriu que as reuniões abertas da 

comissão fossem realizadas mensalmente, sempre na 3ª quinta-feira do mês, com início às 19:00 

horas, o que foi aceito por unanimidade e ficou deliberado. 

Um tópico tratado foi em relação à acadêmica Margarit Marise Borba Lera, de acordo 

RESOLUÇÃO CRP-08 Nº 003-2016 “§ 4º – As Comissões Especiais (Temáticas) poderão 

acolher estudantes em suas atividades, na condição de convidados, desde que aprovados pela 

coordenação da Comissão” que estará participando como convidada na CPOT. 

O psicólogo Luciano trouxe a necessidade da CPOT realizar parcerias com as IES de Foz do 

Iguaçu para participar das semanas acadêmicas e promover através de palestras e discussões a 

Psicologia Organizacional e do Trabalho. O psicólogo Frank fez a sugestão que o Psicólogo 

Luciano esteja representando o CRP no CODEFOZ, visto que é um conselho muito próximo da 

ACIFI - Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu e é um espaço importante para a 

CPOT estar presente e fomentar a Psicologia Organizacional e do Trabalho, ainda sugestionou que 

a acadêmica Margarit Marise Borba Lera participasse como monitora no XVI Encontro 

Paranaense de Psicologia, sendo que da Faculdade União das Américas (UNIAMÉRICA) terá 10 
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vagas disponibilizadas para monitores, será verificado esta possibilidade com a Comissão de 

Estudantes da Subsede de Foz do Iguaçu na pessoa da  psicóloga Jane Margareth Moreira de 

Carvalho. 

A acadêmica Margarit Marise Borba Lera relatou sobre um projeto acadêmico da Faculdade 

Uniamérica e da possibilidade de, em parceria com a faculdade e acadêmicos, a CPOT analisar o 

projeto e fazer uma junção para realizar palestras em colégios da Rede Estadual para alunos do 

segundo e terceiro ano com temas relacionados ao mundo do trabalho e profissões. 

Um outro tópico tratado, foi a realização de uma mesa redonda a ser realizada em meados de 

novembro com tema e local a ser definido. 

 

Eu, Frank S Veiga digitei a presente Ata, a qual segue assinada por mim e pelos demais presentes; 

Frank da Silva Veiga _____________________________ 

Luciano da Silva Gomes _________________ 

Margarit Marise Borba Lera____________________________ 


