
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

 

COMISSÃO POT – Psicologia Organizacional do Trabalho 

Data 04 de Julho 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 
Suelen Regina Batista Aguilera – CPF 054.465.299-10 / Estudante 
 
Pauta: 

 

 Evento Saúde Mental no Trabalho 

 
Desenvolvimento da Reunião: 

 

Suelen entrou em contato a coordenadora da psicologia da Unopar a Nathalia, pela Unopar 

o evento foi aceito, então será no auditório da Unopar – Campus Piza, Av. Paris, 675 – Jardim Piza – 

Londrina/PR. O local entrará com café nos intervalos. 

Será uma Jornada com carga horária de seis horas, os públicos alvos são “Psicólogos, 

Estudantes, Profissionais da Área de Recursos Humanos, Gestores de RH, Empresários e 

Administradores”, e o local há possibilidade de ter 300 pessoas, pensamos em um valor simbólico 

de R$ 10,00 para Estudantes e R$ 20,00 para profissionais e outros. 

A justificativa até a entrega será reinscrita por todos os colaboradores, objetivos geral é 

“Conscientização das implicações da saúde mental do trabalho para a gestão organizacional”.  

Precisaremos de Pastas, Canetas, Blocos de anotação, Certificados, Crachás (para 

monitores e palestrantes), de certificado para todos os palestrantes e participantes para ser 

entregue no local, caneta-brinde para todos os palestrantes para ser entregue no local, para ser 

entregue na hora água para todos os palestrantes. 

Márcio sugeriu a divisão dos tópicos em saúde mental do funcionário, saúde mental do 

profissional do RH e pediu um tema parecido para o último, por fim foram ampliados para: 

“Aspectos Jurídicos: Saúde Mental do Colaborador”; e “Saúde Mental dos Profissionais de RH x 

Administração da Saúde Mental dos colaboradores”. Tânia sugeriu “Avaliação Psicológica x 

Avaliação Psicossocial: Como Instrumento para Avaliar a Saúde Mental do Trabalho”. Suelen 

sugeriu “Mesa Redonda”. 



 
Bruna indicou Psic. Guilherme Ramos Alcântara (CRP-08/21249), Tânia indicou Psic. Elen 

Gongora Moreira (CRP-08/06512), Psic. Sérgio Luis Ferraz Spinato (CRP-08/04902), Psic. Ana Elisa 

Salomão Bosque (CRP-08/04365), como ficou responsável de encontrar um médico e um 

advogado para o evento. 

Ficou de responsabilidade de o Márcio imprimir e entregar para a Milena na plenária de 

Foz do Iguaçu. 

 

Avisos: 

 

Encaminhamentos: 
 

Verificar viabilidade das ações propostas. 
 
Data próxima reunião: 
 

04 de Agosto de 2018, sábado às 14 horas. 

 


