
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

 

COMISSÃO POT – Psicologia Organizacional do Trabalho 

Data 19 de Maio de 2018                   Horário: Das 14:00 às 16:00 horas 

Local: Sub Sede Londrina 

Participantes: 
 
Márcio André Maciel – CRP 08/23954 
Mirieli Hariette Figueiredo de Almeida – CRP 08/26234 
Tânia Belizario Mastelari – CRP 08/02888 
Bruna Resende Teixeira – CRP 08/23601 
Cristiane Liao – CPF 052.043.289-47 / Estudante 
Suelen Regina Batista Aguilera – CPF 054.465.299-10 / Estudante 
 
 
Pauta: 

 Breve apresentação 

 Reunião Plenária dia 04 de Maio 

 Reunião Planejamento para evento do Movimento PSIEJ 

 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. 

No dia 04 de Maio teve plenária, em relato resumidamente, foi discutido sobre a questão 

de cancelamento de testes psicológicos, por causa das normas vencidas, estava no local a Ana 

representando a Sapiens, João conselheiro deixou claro que o conselho não estenderá o prazo, no 

dia 08 de Junho terá plenária com conselheiros onde irão também tratar sobre julgamento, relato 

sobre ideologia de gênero, relato sobre políticas de drogas na nota federal, sobre a ética do CR do 

Paraná e por fim com fala dos coordenadores da POT sobre empenho para ir na administração dos 

cursos universitários para articular sobre a psicologia organizacional e do trabalho.  

Houve debate sobre quais testes a serem usados, colaboradora relatou sobre uma pós que 

um professor dela, instrui os alunos a não pagar anuidade do CRP, relatou que alguns alunos 

pensaram em uma solução para não deixar de usarem alguns testes, que iriam comprar através de 

psiquiatras, pois aparentemente eles ainda conseguem comprar alguns testes ou foram baixados. 



 
Tânia relatou sobre a possível posição do CRP subsede Londrina em concursos públicos da cidade, 

sobre teste que eram para ser aplicados por psicólogos, mas aparentemente foi repassado a outra 

classe. 

Dia 26 de maio das oito e meia até ás treze horas apoiaremos o evento do Movimento 

PSIEJ, com ministrantes Sérgio Spinato CRP 08/04902 com tema novos desafios do psicólogo 

organizacional, Regina Matos CRP 08/2890 com o tema o papel do profissional de RH na realidade 

atual e Henrique Gambaro administrador com o tema os desafios da empregabilidade diante de 

um cenário de inovação. 

O conselho regional de psicologia irá apoiar o evento, Márcio coordenador POT subsede 

Londrina terá fala para falar sobre a POT e falar sobre participação dos estudantes da comissão 

dos estudantes e participação do EPP distribuindo material. Na Unopar a coordenadora do curso já 

confirmou local. 

Suelen Regina Batista Aguilera fundadora do Movimento PSIEJ e organizadora do evento 

relatou sobre a possibilidade de ter um apoio maior do CRP, para passagens do palestrante Sergio, 

ficou do Márcio articular essa possibilidade com a gestão. Então discutido sobre o desconto de 

vinte e cinco por cento para combo de quatro pessoas e como seria a divulgação. 

Por fim, como seria a organização do evento e a função das pessoas presentes na reunião. 

Avisos: 

Dia 08 de setembro terá plenária de comissões. 

Campanha do Dia do Psicólogo, "Mais Psicologia, mais qualidade de vida no trabalho, Mais 
Psicologia, mais humanização dos processos de trabalho, Mais Psicologia, mais saúde mental do 
trabalhador." 

CONPARH/ CPOT - http://www.conparh.org.br/ 

MEMO 0410-18 POT - contribuições no texto de orientação sobre cancelamento de registro 

profissional. 

Resolução CFP 009/2018 - Estabelece diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica 

no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo.  

Encaminhamentos: 
 

Verificar viabilidade das ações propostas. 
 
 

Data próxima reunião: 
 

Fica para o dia 30 de Junho, sábado às 14 horas. 

 

http://www.conparh.org.br/

