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INFORMAÇÕES DO(A) COLABORADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

EDUARDO DA SILVA ANTONIO 08/30797

DATA DA REUNIÃO

19/02/2021
HORÁRIO DA REUNIÃO

18:30
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

20:00

LOCAL DA REUNIÃO

Plataforma Google Meet: https://meet.google.com/eow-pnkx-qci

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Danielle Beltrame 20715 004-20

Eduardo da Silva Antonio 30797 045-20

Jussara Eliana Utida 1002 035-20

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

Juliana de Souza Bonardi 28299

Rodrigo Bonito Pereira 147166

PAUTA

Atribuições da Comissão Setorial; Expectativas para 2021; entre outras

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

A reunião foi conduzida pelo coordenador Eduardo, pontuando inicialmente a resolução 004/2016, que estabelece
normas de organização, funcionamento e atribuições das Representações Setoriais e a resolução 006/2017, que
pontua as cidades pertencentes em cada representação setorial, subsedes e sede. Foi repassado também, o
retorno da solicitação apresentada na última ata, referente as informações dos psicólogos com registro ativo no
norte pioneiro e os andamentos das situações.
Dentre as discussões, foi pontuado a importância de pensarmos um trabalho que consiga promover entre a
categoria maior interação e mobilização, uma vez que é recorrente o número reduzido de participantes nas
reuniões da comissão e que temos mais de 280 psicólogos ativos na nossa região e mais de 190 no grupo de
WhatsApp, local onde foi encaminhado o convite para essa reunião.
Como sugestão para uma maior interação e mobilização dos psicólogos, foi proposto a produção de um Diagnóstico
da Saúde Mental do Norte Pioneiro, através de uma série de encontros direcionados para compreender o papel da
psicologia e da representatividade nos mais diversos espaços de atuação. A realização ocorrerá através da



coordenação do psicólogo Rodrigo. Sendo como proposta utilizar uma metodologia inspirada nas pratica de Carl
Roges, campo de estudo do profissional e com colaboração de integrantes dessa reunião.
Evidenciou a importância de promover um espaço para pensar a visibilidade da nossa profissão. Um olhar para a
comunidade da categoria que se encontra ausente dos encontros e possibilitando assim, pensar como é possível
realizar um trabalho frente ao local que atuamos em nossa região e sua interação com as instituições e na
sociedade.

ENCAMINHAMENTOS

- Divulgação para os psicólogos via WhatsApp das discussões realizadas nessa reunião, pontuando a quantidade de
participantes e a importância de uma mobilização mais expressiva;
- Organizar o projeto de atuação para iniciar no próximo encontro, que será realizado dia 19 de março, as 18h30m,
com a sugestão de título: Diálogos para Integração: escutas, falas e coletividade.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

12/03/2021

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Eduardo da Silva Antonio 08/30797 045-20

E-MAIL

contatoeduardoantonio@gmail.com

mailto:contatoeduardoantonio@gmail.com

