
COMISSÃO SETORIAL

Centro Oeste
CIDADE

Turvo

INFORMAÇÕES DO(A) COLABORADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

Fabiane Kravutschke Bogdanovicz 08/19219

Guilherme Augusto Marenda Borgo 08/16971

Fernanda de Oliveira Pavão Mascarin 08/18906

Jully Annye Gallo Lacerda 08/26058

DATA DA REUNIÃO

14/11/2020
HORÁRIO DA REUNIÃO

10:15
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

12:00

LOCAL DA REUNIÃO

Google meet

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Fabiane Kravutschke Bogdanovicz 08/19219 037-20

Fernanda de Oliveira Pavão Mascarin 08/18906 022-19

Guilherme Augusto Marenda Borgo 08/16971 023-19

Jully Annye Gallo Lacerda 08/26058 024-19

PAUTA

1- Devolutivas da plenária de outubro
2- devolutiva do encontro das comissões setoriais
3- organização da setorial
4- cronograma de duplas pra acompanhar as próximas plenárias
5- próximas reuniões

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

1- Jully e Fernanda participaram da última plenária e, acompanhando a ata, repassam o que foi discutido.
Observou-se que a forma como as atas das plenárias vinha sendo escrita mudou. Antes, estava bem completa e as
pessoas que não estavam presentes conseguiram compreender o que foi discutido e como foram alcançados os
encaminhamentos. Agora, as atas estão muito resumidas, dificultando o repasse por parte de quem foi, e
dificultando a compreensão mais completa por parte de que não foi. Sobre a pauta da carta de princípios às/aos
candidatos, Fabiane e Fernanda contribuíram com a construção. A setorial avaliou que a carta ficou muito grande, e
não ficou certo se está acessível para o público a quem se destina (candidatas/os que muitas vezes desconhecem
até mesmo a existência da RAPS em seus municípios, não tendo compreensão nenhuma do trabalho da Psicologia
para além da clínica). Avaliou-se que a carta está muito boa e completa para quem é da área da Psicologia, mas



talvez não seja tão nítida para quem não é da área.

2-Na primeira data do encontro, participaram Jully, Guilherme e Neuza. Na segunda data, participaram Fabiane e
Fernanda. A setorial foi unânime em entender como negativa a proposta de colocar no site a foto das pessoas da
setorial, primeiro por motivos de segurança pessoal, e segundo para não ficar muito personalista, o que poderia até
mesmo não ser convidativo para demais profissionais da região que visitem a página. Pela quarta vez, a comissão
discutiu sobre o tema da imagem representando a setorial e novamente tivemos muita dificuldade com o tema,
chegando a gerar um cansaço, pois conseguimos consensual o que não queremos (foto dos membros, foto de uma
cidade específica ou de monumento turístico de uma única cidade), mas tivemos grande dificuldade de propor
nenhuma outra opção, chegando, por fim, a um consenso com a imagem do mapa do estado destacando a região
centro-oeste.

3- Tem algumas pessoas da setorial que não estão lendo as mensagens, nem no grupo da setorial e nem no
privado. Uma delas, a Neuza, sabemos que tem bastante dificuldade com questões tecnológicas, mas os outros
dois não, a questão deles é mais por falta de tempo. Refletimos sobre a resolução das setoriais, que fala que com 3
faltas não justificadas a pessoa poderia ser retirada da setorial, mas como essas pessoas não estão tirando o lugar
de ninguém, entendemos que não faz tanto sentido tirá-las, entendendo o contexto único em que nos encontramos
atualmente, e para que a participação não se torne algo aversivo.
Discutimos também sobre a divisão das duplas que acompanham o email da setorial e o grupo do whatsapp.

4- No calendário que fizemos anteriormente sobre quem irá representando a setorial em cada plenária, havíamos
decidido que deverá ser sempre uma dupla, para o caso de imprevistos e para não ficar muito pesado para
ninguém. Mas as de novembro e dezembro estavam com uma pessoa só para cada, então foi elencada mais uma
pessoa para cada data.

5- A próxima reunião estava marcada para 12/12, mas Fabiane e Jully participam da CDH Maringá, que tem reunião
nessa data. Também discutiu-se se a avaliação do ano da setorial seria feita em dezembro ou janeiro.

ENCAMINHAMENTOS

1- Sobre as atas das plenárias: solicitar que as atas sejam redigidas de forma a explicar melhor do que se tratam as
pautas e como se chegou em cada encaminhamento, a fim de facilitar a compreensão na leitura por parte de quem
não estava presente. Não colocar o texto completo de notas técnicas em ata, colocar apenas o link para o texto
completo.
Sobre a carta de princípios às/aos candidatas/os: para as próximas eleições, pensar em um formato mais pontual,
com sugestões mais concretas, que possam ser revertidas em propostas concretas. Dividir os temas em cartas
separadas.

2- Como imagem representativa da setorial para o site do CRP, encaminhou-se que Jully vai pedir para seu
namorado fazer uma imagem do mapa do Paraná, aparecendo somente a região do centro-oeste.

3- Guilherme irá conversar com Ana Bela, que conhece há muitos anos, colocando que a setorial está de braços
para caso ela queira voltar, ou para quando puder voltar. E vai solicitar que ela repasse a conversa para o Marcelo,
que trabalha com ela. Apesar da decisão de não tirar ninguém da setorial, encaminhamos por não colocar essas 3
pessoas (Neuza, Ana e Marcelo) na divisão das tarefas da setorial até que eles se pronunciem sobre isso
novamente. Sobre as duplas que acompanham email e grupo do whatsapp, encaminhamos por desmembramento-
las, ficando: 15/11 a 21/11- Jully, 25/11 a 28/11- Gustavo, 29/11 a 05/12- Fernanda, 06/12 a 12/12- Fabiane, 13/12 a
19/12- Guilherme. Jully irá configurar o email para ser encaminhado para o email pessoal de cada uma dessas 5
pessoas, pois muitos estão esquecendo de conferir os emails, devido a estarem sobrecarregadas/os.

4- Plenária de novembro, representantes: Fabiane e Guilherme. Dezembro: Jully e Gustavo.

5- Deliberou-se que a próxima reunião será em 19/12, e a pauta única será o repasse e discussão das plenárias de



novembro e dezembro. Encaminhou-se também que a reunião de janeiro será no fim do mês, mas não no dia
23/01, que é aniversário da Jully, e a pauta será avaliação do ano de 2020 da setorial.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

19/12/2020

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Fabiane Kravutschke Bogdanovicz 08/19219 037-20

E-MAIL

psiecosol@gmail.com

mailto:psiecosol@gmail.com

