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INFORMAÇÕES DO(A) COLABORADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

Eduardo da Silva Antonio 30797

DATA DA REUNIÃO

12/03/2021
HORÁRIO DA REUNIÃO

18:30
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

20:00

LOCAL DA REUNIÃO

Local: Plataforma Google Meet: https://meet.google.com/muq-jycv-adc

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Danielle Beltrame 004-20 20715

Eduardo da Silva Antonio 045-20 30797

Jussara Eliana Utida 035-20 1002

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

Claudia Regina Zocal Mazza 19304

Maria Auxiliadora Toledo Guimarães Ribeiro IS-610

Rodrigo Bonito Pereira 147166

PAUTA

Diálogos para Integração: escutas, falas e coletividade

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

A reunião iniciou com a recepção dos membros. Apresentação com a contextualização da proposta da comissão
setorial para o exercício do ano de 2021: promoção de articulação e integração entre a categoria. Apontou a
discussão da última reunião e a sugestão de integração pelo psicólogo Rodrigo. Após o encontro, foi conduzido pelo
psicólogo Rodrigo que realizou de forma voluntária e livre entre os integrantes: uma respiração guiada, explicação
da proposta do trabalho e acordos iniciais.
As discussões pontuaram as experiências pessoas em meio ao contexto de pandemia: as adaptações do trabalho
online, as precarizações do trabalho na saúde e a construção de um lugar para nossa categoria.
Ao final do encontro o coordenador Eduardo apresentou a demanda recebida pelo email da comissão: projeto
“Dialogando no Paraná”, de iniciativa do Conselho. Dentre as discussões, determinou-se abrir para os demais
psicólogos como forma de incentivar a comunicação entre a categoria na intenção de que possa vir a ser



desenvolvido um maior engajamento entre os profissionais psicólogos do norte pioneiro e então assim construir um
“corpo de trabalho” para atuações mais complexas e necessárias a nossa região.

ENCAMINHAMENTOS

- Divulgar ata do encontro para o grupo de psicólogos.
- Enviar para o grupo de psicólogos projeto “Dialogando no Paraná” solicitando sugestão de tema para discussão e
votação. Em caso de ausência de retorno conversar entre os membros que participaram da reunião e apontar
tema.
- Agendar e divulgar próximo encontro dia 9 de abril, as 18h30m.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

09/04/2021

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

