
 

 

ATA DE REUNIÃO 
 
 

COMISSÃO SETORIAL     CIDADE 

Setorial Sudoeste Pato Branco 

 
 
COORDENADOR(A) DA REUNIÃO 

Nome Completo Nº DO CRP Nº DA PORTARIA 

André Preuss 08/29662 059/20 

 
 
DATA DA REUNIÃO  HORÁRIO INÍCIO   HORÁRIO TÉRMINO 

28/04/2021 19:45 20:45 

 
 
LOCAL DA REUNIÃO 

Reunião Remota – Google Meet 

 
 
COLABORADORES PRESENTE 

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria 

André Preuss 08/29662 059/20 

Camila Montegutti 08/26750  

Gabriela Frigoto Zorzan  08/19532  

Maiara Ribeiro Barbosa 08/28787  

Cristina Felipe Frison 08/28856  

 
 
 
PAUTA 
1 – Assuntos da última plenária CRP, 

2 – Articulação com a sede, 

3 – Informações sobre sindicato. 
 
 
 
 



 

 
 

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

Iniciada a reunião com o primeiro ponto de pauta sobre os assuntos tratados na última Plenária do 

Conselho, Maiara justificou sua não participação por motivos pessoais, entretanto, resgatou os pontos 

dialogados neste encontro. Um dos pontos foram os testes psicológicos e as ações que o Sistema 

Conselhos de Psicologia está fazendo para derrubar a medida do STF que autoriza a comercialização 

dos testes a qualquer pessoa. Também outro ponto foi a prestação de contas apresentadas, sem 

maiores detalhamentos. Citou ainda debate sobre uma perspectiva que está surgindo na Psicologia, a 

“Psicologia Anomalística”, não havendo detalhamento. Na sequência de nossa reunião, tratamos das 

demandas com relação ao atendimento online e as frequentes dúvidas com relação ao assunto das 

profissionais. Também houve relato de todas as participantes com relação à sobrecarga de trabalho da 

psicologia neste período de pandemia e questões de desgaste na atuação profissional dentro das 

políticas públicas. Já na esfera privada o grupo expos angústias com relação a aspectos éticos que o 

mundo virtual está proporcionando e a precarização e demasiada midiatização de práticas 

psicológicas. A partir desse ponto, realizou-se discussão sobre angústias e incertezas com relação a 

atuação profissional e a necessidade de orientações técnicas para facilitar o diálogo das representantes 

setoriais com a categoria profissional da região que solicita informações e dúvidas frequentes. Com 

relação a isso foi sugerido a participação de alguma representante da Sede do CRP-08 para orientar e 

tirar as dúvidas das representantes setoriais. Sendo sugerida também a ampliação do diálogo para toda 

a categoria, no formato de reunião aberta. Segundo informações de uma das colegas presentes, há 

demanda por maiores informações sobre aspectos éticos e técnicos das estudantes que estão em vias 

de formar-se em psicologia, bem como de recém formadas. Como encaminhamento André fará 

contato com a técnica Alana para detalhar a demanda e organizar a reunião aberta com a participação 

de profissional do CRP para essas orientações. Ficou acordado de deixar em aberto a data da próxima 

reunião. 

 
 
ENCAMINHAMENTOS 

1 – André: realizar contato com técnica Alana para encaminhar reunião ampliada sobre demandas 

com relação a informações básicas de orientação. 

 
DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Em aberto. 

 
COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA 

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria 

André Preuss 08/29662 059/20 

 
E-MAIL 

 

 
 


