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COMISSÕES TEMÁTICAS – REGISTRO DE REUNIÃO 
COMISSÃO: Comissão Especial (Temática) de Psicologia Anomalística e da Religião - CEPAR 

Data: 
25/maio/2021 

Horário início:  
19h00 

Horário término: 
22h00 

Local: 
Online via ZOOM 

PARTICIPANTES 

NOME ÁREA CRP ASSINATURA 

*Adriana Patrícia Egg Serra Psicologia 08/28580  

*Fábio Eduardo da Silva  Psicologia 08/13866  

Adriano Furtado Holanda Psicologia 1453090 /CE  

André Luiz Ribeiro Filosofia 53382258 /PR  

Claudia Cristina Basso  Psicologia 08-18104  

Vasco Carneiro dos Santos Filho  Psicologia 08-00443  

Gabriel Machado Silva (convidado) Química   

* Coordenadores da comissão 

ASSUNTOS DISCUTIDOS / ENCAMINHAMENTOS 

INTRODUÇÃO - O prof. Dr. Fábio Eduardo, abriu a reunião cumprimentando os presentes e indicando que a Comissão 
Especial (Temática) de Psicologia Anomalística e da Religião foi criada na Plenária 855 do CRP-PR em 27/04/21 (Ata 
em anexo). APRESENTAÇÃO DOS PARTICIPANTES E RESUMO HISTÓRICO DO GIEPAR- 1) o professor doutor Adriano 
Furtado Holanda apresentou-se de forma breve, falando de seu trabalho junto ao Laboratório de Fenomenologia e 
Subjetividade da Universidade Federal do Paraná (LabFeno/UFPR), da importância nos CEPAR para viabilizar a conversa 
com a classe sobre os temas (ex. espiritualidade, religiosidade) para a categoria. Ressaltando a abertura da atual 
conselheira presidente, Célia Mazza de Souza; 2) o referido professor foi seguido pelo prof. Me. André Luiz Ribeiro, 
que comentou de sua formação em filosofia e seus interesses relacionados a epistemologia e a psicologia anomalística. 
3) O prof. Me. Gabriel Machado Silva, seguiu as apresentações, indicando ser também advindo de outra área do 
conhecimento - a química - que ressaltou a importância de apresentar os dados quantitativos da psicologia 
anomalística a comunidade. 4) o psicólogo humanista e transpessoal Esp. Vasco Carneiro apresentou-se em seguida, 
comentando de sua experiência com pessoas que vivenciam estados modificados de consciência, e da importância de 
pensarmos no acolhimento clínico destas pessoas. 5) Adriana Patrícia, membro do LabFeno/UFPR, falou de sua 
pesquisa de mestrado sobre a ausência e necessidade da psicologia da religião na formação em psicologia, no Brasil. 
6) Por final o prof. Dr. Fábio Eduardo da Silva, apresentou-se, e iniciou a explanação sobre o histórico do GIEPAR (Grupo 
de Interdisciplinar de Estudos em Psicologia Anomalística e da Religião); 6) a Claudia Cristina Basso precisou atrasar-
se em função de outro compromisso profissional (tendo avisado previamente sobre isso), por tanto não se apresentou 
ao grupo. O professor Adriano precisou ausentar-se, logo após sua apresentação, em função de compromissos 
familiares. GIEPAR NA ATUALIDADE - o prof. Fábio comentou sobre as atividades e objetivos do GIEPAR em 2021. 
Enfatizando que o grupo está trabalhando com três focos, a saber a) ESTUDO: Foco na intuição, básica e anômala ou 
não local [psi], inicialmente com o estudo do Livro Novo Inconsciente.; b) ARTIGO: Prevalência e relevância das 
Experiências Anômalas na prática profissional de psicólogos (as), fruto da pesquisa feita pelo grupo; c) PESQUISA: 
Intuição na vida profissional, próxima pesquisa a ser desenvolvida pelo grupo, que será uma continuação da anterior, 
replicando e expandindo-o para novas categorias profissionais. APRESENTAÇÃO DAS ÁREAS DA COMISSÃO - O Prof. 
Fábio então introduziu o tema de psicologia anomalística, falando de forma sintética sobre os principais 
fenômenos/experiências por ela estudada, seu desenvolvimento no Brasil, com destaque para o Inter Psi - Laboratório 
de Estudos Psicossociais: crença, subjetividade, cultura & saúde (http://interpsi.org/), da USP, suas linhas de pesquisa, 
8 grupos de estudos/pesquisas, além de um núcleo clínico. A psicóloga Adriana Patrícia Egg Serra, então introduziu o 
tema da psicologia da religião e reflexões acerca da importância teste tema dentro da própria classe, com ênfase para 
a carência dele na formação profissional. Após as apresentações o grupo discutiu os temas tratados. OBJETIVOS DA 
CEPAR - apresentados pelo prof. Fábio e discutidos pelo grupo: a) Estudar criticamente a literatura sobre esta área, 
produzindo discussões e sínteses coletivas; b) Estimular, desenvolver e/ou colaborar com pesquisas nestas áreas 
(teóricas, clínicas, de levantamento ou experimentais, entre outras), preferencialmente em nível de mestrado ou 
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doutorado, se possível, por meio de parcerias com instituições acadêmicas que acolhem essas temáticas, como por 
exemplo o Inter Psi-USP e o LabFeno da UFPR; c) Desenvolver eventos relacionados ao tema, visando a integração de 
pesquisadores e a divulgação científica ao público psicológico e em geral; d) Elaborar artigos científicos e de 
divulgação, publicando-os nos meios adequados (inclui-se a revista Contato); e) Contribuir para esclarecer/atualizar a 
comunidade psicológica sobre as temáticas em foco, buscando também f) oportunizar um espaço de acolhimento para 
profissionais e estudantes interessados nessas temáticas; Subsidiar a Plenária do CRP-PR em assuntos relacionados as 
temáticas em foco na comissão. Além disso, as atividades dos participantes e cronograma inicial foram apresentados. 
Os apoios interinstitucionais foram mostrados; dentre eles o Inter Psi, o Instituto Neuropsi, a Rede Brasileira de 
Psicologia Anomalística e o LabFeno. IMPORTÂNCIA DA CEPAR - os participantes também refletiram, em vários 
momentos, sobre a importância do CEPAR para a categoria de profissionais da psicologia e de outras áreas, com ênfase 
para saúde (ex. medicina). POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DA CEPAR - Um brainstorming sobre a atuação do CEPAR 
foi proposto e todos os participantes refletiram e propuseram ideias, de caráter consultivo (por demanda), informativo 
(divulgação cultural e científica, tanto para profissionais como para estudantes), política (conscientizar as categorias 
da importância desses temas para formação e atuação) e de desenvolvimento científico (estudo e pesquisa), de que 
foram organizadas num roteiro/cronograma inicial, como segue; PLANO INICIAL DE ATUAÇÃO - a) criar um espaço no 
site do CRP-PR para divulgar atividades instrutivas dessas áreas (ex. lives, eventos acadêmicos, etc.), b) fazer um artigo 
para a revista contato (do CRP-PR), c) ampliar esse artigo e fazer um caderno temático, aproveitando sínteses feitas 
pelo GIEPAR do livro Variedades da Experiência Anômala, bem como outros textos produzidos pelos participantes do 
CEPAR; d) promover 2 lives/webinars sobre PA e PR e formação profissional, convidando autoridades nacionais, e) 
manutenção do Grupo de Estudos de Psicologia Anomalística e da 
Religião (GIEPAR) e organização dos tema da Psicologia da Religião 
(PR) e Psicologia Anomalística (PA) em encontros alternados ao 
longo do mês (um por mês para PA e um a cada dois meses para 
PR). Esse grupo fica atrelado a comissão, como uma de suas 
atividades permanentes, f) levantamento (mapeamento) de grupos 
(estudantis e outros) que estudam e/ou atuam em relação aos 
temas da comissão, para verificar possibilidades de interação 
(sinergia), foco em ligas estudantis (ex. CAs) de áreas da saúde, e 
outras áreas. Um cronograma inicial* pode ser visto acima. 
CRONOGRAMA DAS REUNIÕES DA CEPAR E REGISTRO DAS ATIVIDADES - foi sugerido de que as reuniões ocorram na 
última terça-feira de cada mês. As próximas, portanto, marcadas para os dias 29 de junho, 27 de julho, 31 de agosto,28 
de setembro, 26 de outubro, e 30 de novembro. As reuniões são gravadas e alocadas em canal do Youtube do GEIPAR 
(https://www.youtube.com/channel/UCDSXf0uUaIrOoc0RgWhvFGQ), de forma privativa (não pública), para que 
possam ser acessadas por futuros membros ou participantes que eventualmente faltarem nas reuniões. Esse canal 
também é ser usado para publicar eventos produzidos pelo grupo e futuramente pela comissão. Por meio da conta 
gmail giepapr@gmail.com, atas, documentos e outros textos (artigos, etc.), fotografias e vídeos, ficarão armazenados 
no Google Drive.  
 
Anexos: Slides usados na reunião; proposta de criação do CEPAR;  
Canal do youtube: https://youtu.be/Tv9PdbSVtZI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Cronograma inicial 
Tema Jun Jul Ago Set Out Nov 

a) x x x    

b)   x    

c)    x x x 

d)  x  x   

e) x x x x x x 

f)   x x x  
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