COMISSÃO TEMÁTICA PSICOLOGIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRP-08

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 17/07/2017

PAUTA:
1. Evento da Comissão;
A reunião iniciou-se às 19 horas e foi realizada na sede do CRP-08. Estavam
presentes o conselheiro Luciano, o psicólogo Nadir e as psicólogas Amanda e
Lígia. O objetivo foi tratar dos detalhes finais do evento, que está sendo
organizado por esta Comissão, e que acontecerá em 26/07/2017. A divulgação
do evento está no site do CRP PR e Luciano relatou que na semana anterior
foram enviados os ofícios impressos, via correio, para todos os municípios da
região metropolitana de Curitiba. Alguns municípios já entraram em contato e
inscreveram os profissionais. Há a preocupação, contudo, de que o ofício não
chegue a tempo em alguns municípios ou de que os psicólogos de ponta não
tomem conhecimento. Luciano solicitará para Angelo, do CRP, que faça
contato via telefone e por e-mail com os municípios que ainda não confirmaram
presença. Sobre a divulgação do evento no site do CRP, foi sugerida a
alteração do conteúdo da programação do período da tarde em relação a
oficinas de grupo e horários. Luciano verificará junto ao CRP esta alteração,
bem como a possibilidade de ser disponibilizado café e bolachas para os
intervalos do evento. Na sequência, Amanda fez a leitura do questionário a ser
aplicado no evento, e o grupo foi revisando o documento, que, ao final, foi
enviado a Milena, para formatação e impressão. Luciano fará a abertura do
evento, Nadir a segunda palestra e Lígia e Amanda farão a orientação da
atividade da tarde. Sobre as oficinas da tarde, o grupo decidiu por mudar as
perguntas norteadoras da discussão, que passarão a ser “Quais os desafios de
se atuar no SUAS?” e “Quais os pontos positivos de se atuar no SUAS?”. Ao
final, o grupo verificou o espaço Ágora, onde será o evento. A reunião se
encerrou às 21h. Sem mais para o momento, eu, Amanda Carollo Ramos da
Silva, encerro esta ata.

