
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

 

COMISSÃO POT – Psicologia Organizacional do Trabalho 

Data 04 de Agosto 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 Lião – CPF 052.043.289-47 / Estudante 
Suelen Regina Batista Aguilera – CPF 054.465.299-10 / Estudante 
 
 
Pauta: 

 Resposta da Milena 

 Resposta Ângelo 

 Jornada Saúde Mental no Trabalho  

 Avisos 

 
Desenvolvimento da Reunião: 

 

Na plenária em Foz, Márcio conta que a comissão teve uma grande indicação para o evento 

que é a Psic. Carolina de Souza Walger (CRP-08/11381) Conselheira Secretária do CRP, a mesma se 

indicou para participar de nosso evento. Como representante da gestão Londrina, o mesmo fez 

informes da subsede Londrina, para POT fez um resumo da plenária. 

A Milena coordenadora das comissões do Paraná fez algumas alterações em nosso 

documento, como também deu sugestão como data:  

A Tânia entrou em contato na semana, para ver a possibilidade uma proposta da Unopar, a 

mesma deseja agora que a gente faça o evento juntamente com a semana de psicologia, no caso 

para ultimo dia do evento, unindo os dois, ela divulgando entre os alunos, dando o local e o café, 

porem a mesmo pediu para eu perguntar a possibilidade de aumentar 5 reais da inscrição de cada 

aluno e repassar  para ela. Seria para o dia 27 de Outubro, mas depois eu confirmo a data para 

vocês. 

A Milena neste período está de férias, quem respondeu foi o Ângelo. O mesmo informou 

que não é possível essa possibilidade porque o dinheiro entra direto na conta do CRP e não existe 

a previsão de transferência de recurso.  



 
Temos a nova data indicada pela Milena ou da Unopar. A data proposta pela Unopar é no 

dia 27 de Outubro de 2018, essa data foi concordada por toda comissão como melhor data, assim 

dá tempo para o CRP e é no final da semana de psicologia da Unopar, onde pode ter um marketing 

maior. 

Tânia relatou que entrou em contato com Marcelo, médico perito na área do trabalho e a 

mesma está procurando alguém do ministério publico para a questão jurídica.  

Com todas as sugestões do grupo, ficou do Márcio reenviar a proposta para Milena com as 

alterações concordadas. 

 

Avisos: 

Resolução CFP 011/2018 - Manual de orientações 

Comissão de Psicologia e Cultura / Levantamento de profissionais que atuam com 

produções artísticas 

 

Encaminhamentos: 
 

Verificar viabilidade das ações propostas. 
 
 
 

Data próxima reunião: 
 

08 de Setembro de 2018, sábado às 14 horas. 

 


