
 

 

COMISSÕES TEMÁTICAS – REGISTRO DE REUNIÃO 
COMISSÃO PSICOLOGIA HOSPITALAR 

 

Data: 01/11/2018 
 

Horário início:  
9h 

Horário término: 
12h 

Local: 
CRP 

 

PARTICIPANTES 
 

 NOME CRP/DOCUMENTO ASSINATURA 

01 Giovana Cristina Angioletti 08/9620  

02 Lícia Brassac Cortiano 08/23200  

03 José Gioppo 08/2973  

04 Luiza Helena Raittz Cavallet 08/17114  

05 Ronny Kurashiki Oliveira 08/21254  

06 Bianca Louise Lemes 08/12093  

07 Ana Luísa Masetti Sabbagh 08/24103  

08 Maria Carolina Pais Oliveira 08/25956  

09 Bruno Gabriel dal Pasquale 08/25687  

10 Talita Lisandra de Oliveira Rosa 
Gomes 

08/14498  

11 Josiane de F. F. Knaut 08/12093  

12 Daniela Carla Prestes 08/04339  

 

ASSUNTOS DISCUTIDOS / ENCAMINHAMENTOS 

Inicialmente foi falado sobre a última plenária, na qual o colaborador Diego representou a 

comissão. Devido à próxima plenária ocorrer no mesmo dia que o Fórum de Psicologia Hospitalar, 

não haverá representante da comissão na próxima plenária. 

-Fórum – informes: as inscrições para todas as categorias estão esgotadas e há pedidos para que 

mais vagas sejam disponibilizadas.  O fórum ocorrerá no anfiteatro Ágora, para disponibilizar mais 

lugares. Deverá ocorrer também gravação e posterior postagem do vídeo no Youtube 

possibilitando que mesmo quem não conseguir participar presencialmente, assista ao evento. 

Gorayeb confirmou e chegará um dia antes, viajará após o evento. Será buscado no aeroporto 

pelos colaboradores Diego e Thaís. Josiane também se disponibilizou a ir buscá-lo. Outras 

questões sobre o fórum estão resolvidas no momento. A psicóloga Giovana traz o tema da 

“lembrancinha” para o palestrante. Fica inicialmente decidido que o presente seria um acessório 

para beber vinho. A psicóloga Bianca se responsabiliza por procurar. A psicóloga Lícia, devido à 

proximidade do HC à loja temática de Curitiba, sugere que ela e outros residentes interessados 

vão à loja, mandando fotos de possíveis presentes no grupo do whatsapp da comissão, para que 

todos possam colaborar na decisão.  

-Grupo de Trabalho – Hospital de Clínicas: a primeira reunião ocorreu sexta-feira passada.  A 

psicóloga Giovana coloca que a reunião foi bastante produtiva, sendo discutido sobre as questões 

da carga horária e salário diferenciados do psicólogo, prejudicando os psicólogos em relação aos 



 

 

outros profissionais da saúde. Foi falado sobre a questão do RT, responsável técnico. Os 

encaminhamentos envolveram contato com CRs de outros estados para “juntar forças”, ampliar a 

discussão e analisar de forma mais detalhada as portarias, a legislação vigente. O psicólogo 

Gioppo coloca que a definição da psicologia como uma profissão da área de saúde fortaleceria a 

capacidade de negociar pelas 30 horas e que os psicólogos se caracterizam como especialistas, 

com trabalho de alta complexidade, mesmo trabalhando em atenção primária. Ocorre uma 

discussão sobre a validade da EBSERH e os desafios da relação com a empresa. A psicóloga 

Giovana convida os presentes a participarem do GT se tiverem interesse. 

-O psicólogo Ronny avisa que a Psicóloga Iolanda deixará o hospital Erasto Gaertner e não 

participará mais da comissão.  

 

Próxima reunião: 06/12/2018 


