MEMÓRIA DE REUNIÃO
Comissão Setorial do Norte Pioneiro

Dia: 01 de abril 2017 Horário: 9h30min
Local: sala 02-09 do IFPR- Jacarezinho/ PR

Presentes: Camila Braga de Andrade, Kelita Ribeiro de Araújo, Marcos Antônio
Hoffmann Nunes, Neuza M. Garzim, Thayminne Temístocle Bergamo.

Justificaram ausência as Psicólogas(os): Caroline Araújo, Jussara Utida,
Luciano Rodrigues, Wanderly A. Bonito Pereira.

No horário marcado compareceram Kelita, Marcos e Thayminne, que
iniciaram as discussões sobre algumas temáticas levantadas nas plenárias do
Conselho Regional de Psicologiado Paraná (CRP-PR), desde a última reunião
da comissão realizada em dezembro/2016 até momento. Outro assunto
ressaltado foi à necessidade da Comissão Setorial ser vinculada a alguma
instituição de ensino superior,

já que algumas solicitações da setorial

acabaram se limitando por este fator. Marcos propôs que o IFPR (Instituto
Federal do Paraná) fosse vinculado como esta instituição, já que não temos
nenhum curso de Psicologia nas proximidades que esteja dentro do estado do
Paraná. Mesmo não sendo uma instituição de ensino superior o IFPR possui
Psicólogos em seu corpo de funcionários.
Em seguida também foi verificada a manutenção da cadeira de Marcos,
representando o CRP, no Conselho Municipal da Juventude de Jacarezinho,
este informou que não participa mais e que disponibiliza a vaga para outro
representante. Kelita ficou responsável em verificar as outras cadeiras que
foram informadas pelo CRP.
Cerca de quarenta minutos após o início da reunião compareceram
Neuza e logo em seguida Camila, que já haviam informado sobre o possível
atraso, os pontos discutidos anteriormente foram então retomados.
Dando continuidade ao encontro foram pensados alguns tópicos para
compor o planejamento anual do CPR, são eles: parceria da comissão setorial
com o IFPR ou rompimento de fronteiras e parceria com as Faculdades

Integradas de Ourinhos (FIO) que fica somente a 27 km de Jacarezinho-PR;
reunião com a COF (Comissão de Orientação e Fiscalização) para informar os
psicólogas(os) recém formados e também atualizar os profissionais já atuantes
sobre questões relacionadas a ética, local de trabalho, desafios da profissão,
entre outras informações; acompanhamento presencial

dos vinte e nove

municípios que compõe a comissão setorial do norte pioneiro, aproximando os
profissionais

ao

CRP;

desmembramento

da

comissão,

por

questões

geográficas e números de psicólogas(os); maior transparência do Sindypsi;
possível eventos nas datas comemorativas relacionadas a psicologia. Entre os
presentes foram divididos as construções dos projetos para inclusão no
planejamento.
Por fim ainda foram discutidos aspectos sobre o sucateamento da
profissão; o aumento de cursos que apresentam propostas alternativas
oferecendocapacitação a qualquer pessoa para atender terapeuticamente a
população; e formas de se estabelecer valores no atendimento clínico.
A

reunião

se

encerrou

às

12h30min.

