
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

 

COMISSÃO POT – Psicologia Organizacional do Trabalho 

Data 30 de Junho de 2018                   Horário: Das 14:00 às 16:00 horas 

Local: Sub Sede Londrina 

Participantes: 
 
Márcio André Maciel – CRP 08/23954 
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 

 Evento Saúde Mental no Trabalho  

 Resumo da Plenária das comissões dia 08 de Junho de 2018 

 Planejamento estratégico 

 Resumo da Plenária do dia 09 de Junho de 2018 

 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. 

Em razão da paralisação dos caminhoneiros o evento Quebrando Paradigmas na atuação 

em RH do dia 26/05/18, teve que ser cancelado, foi feita nota de esclarecimento para todos. 

Por esse motivo a comissão escolheu dar foco ao próprio evento, a data escolhida para 

evento será dia 22 de Setembro de 2018, a sugestão do Nome para o evento é “Saúde Mental no 

Trabalho”.  

Márcio avisou que no dia 07 de Julho irá para Foz de Iguaçu representar a comissão 

gestora, então a comissão POT decidiu marcar uma reunião no meio da semana para terminar o 

planejamento e o Márcio apresentar o projeto do evento na plenária que acontecerá em Foz do 

Iguaçu. 



 
Sobre plenária das comissões dia 08 de Junho de 2018, organização das comissões, GT 

valores remuneratórios, comissão de avaliação psicológica, comissão de psicologia ambiental, 

comissão de psicologia na assistência social, comissão de psicologia clínica, comissão de direitos 

humanos, comissão de psicologia escolar e da educação, comissão de psicologia do esporte, 

comissão de estudantes, comissão de psicologia hospitalar, comissão do psicólogo iniciante, 

comissão de psicologia jurídica, comissão de mobilidade humana e trânsito, comissão de 

neuropsicológica, comissão psicologia organizacional e do trabalho, comissão de psicologia e 

cultura, comissão de psicologia e saúde e aprovação de colaboradores. 

Planejamento estratégico, ações dos futuros meses, como elaboração de cartilha, inserções 

na mídia escrita e redes sociais, vídeo institucional, artigo por semestre, divulgar e incentivar 

discussões, formas parcerias com empresas, incentivar e organizar eventos e participar de 

eventos, em indicadores com temas abordados por semestre, com o devido profissional. 

Sobre plenária do dia 09 de Junho de 2018, atas 788 e 789, informes, diretoria, grupos de 

trabalho nacionais, controle social, políticas públicas e projetos de leis, comissão de psicologia e 

saúde, comissão de psicologia na assistência social, COF, CDH, grupos de trabalho regionais e 

relatos das sudsedes. 

 

Avisos: 

Próxima Plenária será realizada em Foz do Iguaçu no dia 07 de Julho. 

Sobre ônibus para EPP, data e itinerários. 

 

Encaminhamentos: 
 

Verificar viabilidade das ações propostas. 
 
 
 

Data próxima reunião: 
 

04 de Julho de 2018, quarta-feira às 14 horas. 

 


