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ASSINATURA

ASSUNTOS DISCUTIDOS / ENCAMINHAMENTOS
- Repasse da plenária
- Discutir sobre o Café do CRP
- Resumos dos palestrantes para os anais
- Encontro Paranaense de Psicologia
- Gioppo: mesas do serviço no Encontro
- Avaliação do Encontro de Qualificação

Desenvolvimento da Reunião
Iniciou-se a reunião com o repasse da plenária. Não foi falado nada específico da Comissão de
Psicologia Hospitalar. Mas foi falado sobre o Encontro Paranaense de Psicologia e se alguém da
Comissão poderá participar. Gioppo trouxe que o Serviço do HC tem interesse em ir.
Gioppo fala que o Serviço, faz um pedido para que Comissão faça uma ponte com a
organização do Encontro, pois eles têm interesse em falar em duas mesas: sobre a residência, e
sobre a formação em psicologia hospitalar. Então, iriam vários psicólogos do serviço de Psicologia
do HC, incluindo o Gioppo. Ficou combinado que a Giovana irá conversar com o Ângelo e a Milena
sobre esse interesse desse Serviço de Psicologia.
Foi falado então sobre a titulação. Os residentes saem com um diploma da residência, há uma
dúvida sobre o que acontece com esse diploma: se ele vale como título de especialista, ou se

precisa fazer algo mais para se ter esse título. Giovana entrou em contato para saber mais sobre
isso com a COF, que respondeu com algumas orientações. Ficou entendido que, se o profissional
fez um curso de especialização, reconhecido pelo MEC e tem dois anos de experiência, ele pode
vir no CRP e pedir o título. Houve, então, uma discussão sobre os trâmites e processos para se
conseguir a Titulação de Psicologia Hospitalar. Lemos parte da resolução CFP 013/2007.
Dando continuidade à reunião, iniciou-se a pauta do Café do CRP. Há uma nova política do CRP
que não há mais coffee break nos eventos, porém, pelo Café da Comissão ser um evento tradicional,
não haverá problema. Para a palestra, foi levantada a possibilidade de a Psicóloga Claudia
Menegatti fazer a fala, com o tema do luto. Já foi realizado um contato informal e ela estará
disponível. Todos os presentes concordaram, e será realizado o convite oficial.
Formato do evento: abertura com a Giovana, palestra da Cláudia Menegatti e o coffee break.
Iniciou-se uma discussão sobre a lista de convidados. Foi decidido que não haverá restrição nos
convites. O café acontecerá em 05 de Abril.
Houve, então, uma discussão sobre o sucateamento do serviço público.
Avaliação do Evento de Qualificação; muitas pessoas se inscreveram e não vieram. Foi discutida
a possibilidade de as inscrições começarem a ser na hora mesmo em vez de inscrições por link.
Houve uma discussão sobre o serviço de psicologia na rede pública de saúde.
Próxima reunião: 03/05/2018

