
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

 

COMISSÃO POT – Psicologia Organizacional do Trabalho 

Data 10 de Março de 2018                   Horário: Das 16:00 às 17:30 horas 

Local: Sub Sede Londrina 

Participantes: 
 
Márcio André Maciel – CRP 08/23954 
Mirieli Hariette Figueiredo de Almeida – CRP 08/26234 
Tânia Belizario Mastelari – CRP 08/ 
Cristiane Liao – CPF 052.043.289-47 / Estudante 
Suelen Regina Batista Aguilera – CPF 054.465.299-10 / Estudante 
Tiago Oliveira – CPF 096.984.209-08 / Estudante 
 
Pauta: 

 Breve apresentação 

 Reunião Plenária dia 24 de Novembro  

 Sobre a proposta EPP dia 08 de Dezembro 

 Reunião Planejamento Participativo  

 Encontro das Comissões 

 Projetos / Eventos 

 Avisos 

 
Desenvolvimento da Reunião: 

Nosso objetivo é responder e pensar sobre questões éticas de nossa profissão, assim 
desenvolver propostas para dar suporte para quem está na área organizacional e do trabalho, para 
quem deseja estar nela e com isso desenvolver uma comunicação eficaz. Apresentação pessoal de 
cada integrante. 

Tânia se apresentou, atualmente é docente da UNOPAR, nos cursos tecnológos e de 
graduação. Experiência na área de Psicologia, com especialidade em Psicologia Organizacional e 
Clínica. Pós-graduada na área organizacional e da educação. Tem formação em Dinâmica de Grupo 
expedido pela SBDG - Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupo. Professora convidada para 
ministrar disciplina na pós-graduação em Gestão Estratégica de Pessoas na UNOPAR. Mestre em 
Metodologia do Ensino e suas Tecnologias pela Instituição Unopar - Londrina. 

Tânia relatou sobre suas dificuldades na área como a Avaliação Psicossocial – NR33 e NR35, 
que é algo que só Psicólogo deveria estar realizando, pois muitas vezes o profissional da medicina 
aplica apenas um questionário onde o entrevistado pode simplesmente mentir sobre seu estado.  



 
Tiago se apresentou, o mesmo é estudante de psicologia na UNOPAR, falta um ano para se 

formar, fundador do movimento pró PSIEJ – Empresa júnior de psicologia. Apresentou o evento 
que gostaria de desenvolver com CRP e UNOPAR, uma mesa redonda sobre a Humanização dos 
processos de trabalho com população fragilizada, foi decidido então “Formulário para Propostas – 
Comissões”, para comissão estar desenvolvendo junto. 

Suelen pediu apoio a um evento que será realizado na Unopar, precisa se possível de 
alguns materiais, como pastas e canetas, foi enviado para ela o “Formulário - Solicitação de apoio 
em eventos”. 

Ambos, Tânia e Tiago, se propuseram a estar participando da CPOT, Tânia relatou de estar 
convidando também ex-alunos que hoje trabalham na área. 

Houve primeiro fórum de comissões de Psicologia Organizacional e do Trabalho em 
Curitiba no dia 12 de Abril, das 14 horas até às 18 horas, esse fórum se tornou o I Encontro 
Nacional de Comissões de POT do sistema Conselhos de Psicologia, Psicólogo Márcio esteve 
presente e representou a comissão de Londrina. Nesse encontro estavam estados do Paraná, 
Distrito Federal, Bahia, Maranhão, Santa Catarina e Goiás. 

No encontro foi discutido primeiramente sobre a PLS 439/2015, mediante discussão foi 
proposto carta de repudio ao CRA pelo CFP; sobre a articulação nacional das CPOTs do Sistema de 
Conselhos, para criar a POT no CFP; sobre o cancelamento do registro profissional que atuam no 
RH; e sobre Coaching, onde será feita uma pesquisa sobre a temática.   

Foi apresentado também a temática da SBPOT e seu apoio às comissões e futuras 
propostas, pela pessoa do presidente Adriano Peixoto, relatando a respeito da humanização dos 
processos de trabalho. 

Sobre PLS 439/2015 Tânia relatou em questão dos editais dos concursos públicos, que 
geralmente na área de recursos humanos os editais apresentam atribuições psicológicas para 
apenas os administradores fazerem. Em questão da articulação no CFP, deveria ser apresentado 
como Saúde Mental do Trabalhador, para que desenvolvesse mais a criação da POT. 

Miriele ficou responsável em ver sobre a parceria com Sebrae, relatou que irá conseguir 
conversar até próxima reunião, para parcerias das atividades como para surgimento de 
oportunidade de falar sobre a saúde mental do trabalhador e competências do perfil 
empreendedor. Responsável também para articular o “Formulário para Propostas – Comissões” 
para criação de evento. 

Foi discutido sobre os grupos de RHs em Londrina, que são três, que são difíceis de serem 
acessíveis, porém existe uma professora da Unopar a Filo que está no grupo, ficou Cristiane 
conversar com a mesma e ver a viabilidade de participação. Porém a comissão irá criar um tema 
para apresentar a eles. 

E sobre as reuniões abertas com temas específicos, foi explicado para que não vire um 
grupo de estudos, pois além das atividades propostas pela própria comissão, esta deve atender as 



 
demandas do plenário, como participação em reuniões representando o CRP, pareceres técnicos 
para a Comissão de Fiscalização e Comissão de Ética, participação em grupos de trabalho, etc. 
Tânia irá trazer o primeiro tema, falta articulação com a sub sede de Londrina. 

Em questão da próxima Plenária será realizada em Londrina dia 05/05/18 às 9 horas no 
Hotel Crystal, nesta ocasião apenas o Márcio estará presente, por compromissos pessoais dos 
demais.  A proposta da campanha do Dia do Psicólogo será discutida online e informada antes do 
dia 03 de maio. 

 

Avisos: 

Próxima Plenária será realizada em Londrina dia 05/05/18 às 9 horas no Hotel Crystal. 

Campanha do Dia do Psicólogo, enviar proposta até o dia 03/05/18. 

 

Encaminhamentos: 
 

Verificar viabilidade das ações propostas. 
 
 
 

Data próxima reunião: 
 

As datas das reuniões como conversamos fica 19 Maio, sábado às 14 horas. 

 


