
 

 

 

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 

23/06/2021 20:00 21:00 

 

 

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  

Viviane Reffatti 08/30668 Participante sem Portaria 

   

 

PAUTA 

1 – discutir casos que demandou intervenção das representantes; 

2 – definir pauta da orientação/capacitação com pessoal da sede do CRP-08; 

3 – ... 

 

 



 

 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

Iniciada a reunião com demanda relacionada a situação de profissional que não tem registro ativo no 

CRP e a possibilidade da profissional estar realizando o trabalho de psicóloga. Segundo descrição da 

colega, esta pessoa se utiliza do termo “psico” em seu perfil profissional no Instagran e realiza várias 

postagens com falas e orientações que tem relação direta com a psicologia. Assim, dando a perceber 

que é psicóloga às pessoas que consultam seu perfil, havendo indício de irregularidade. Com relação a 

isso ficou atribuído a Iliziane orientação à profissional, e possíveis encaminhamentos a COF para 

avaliação do caso e medidas necessárias, caso não tenha retorno adequado da profissional. 

Outro caso que veio a discussão na reunião foi de propaganda em que enfatiza promoção de consultas 

psicológicas grátis a quem aderir a determinado plano de serviços daquela empresa. Debatemos sobre 

aspectos éticos envolvidos na apresentação e propaganda profissional, principalmente nas mídias 

digitais e os vieses apelativos e demasiadamente comerciais contidos nos anúncios. 

Segundo entendimento do grupo estas práticas tem gerado a perda de espaço da psicologia no meio 

profissional, tendo em vista o sensacionalismo contido nos anúncios e as formas invasivas e pouco 

éticas em que os temas são abordados nas falas. Houve encaminhamento de Aline encaminhar para o 

CRP as informações sobre a divulgação promocional. 

Com a frequência em que estas demandas relacionadas às redes sociais tem ocorrido, há a necessidade 

de maiores informações e orientação sobre quais posicionamentos e atitudes nós, enquanto 

representantes do CRP-08 podemos e devemos tomar em tais situações. Tendo em vista algumas 

dificuldades em orientar a categoria sobre os aspectos éticos das mídias.  

Como encaminhamento ficou de melhor especificar a demanda da orientação junto a sede do CRP-08, 

para nos capacitar neste enfrentamento e posicionamento das situações pertinentes. 

 

 

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 

Andre.preuss88@gmail.com 

 

 


