
 

 

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 

28/07/2021 19:35 22:15 

 

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  

Marilis Dambrosk 08/33717 Participante sem portaria 

 

REPRESENTANTES CRP 

Nome Completo Nº do CRP Função 

Allana Pazotti Figueiredo  Assessora Técnica  

Aramis Welliton De Freitas  Orientador Fiscal 

Pedro Braga Carneiro  Conselheiro 

 

PAUTA 

1 – Reunião de orientação sobre questões éticas na atuação online. 

2 –  

3 –  



 

 

 

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO 

A reunião contou com a participação de representantes do CRP 08 com o propósito de realizar 

capacitação aos representantes setoriais. As falas alternaram com os técnicos Aramis e Allana e o 

Conselheiro Pedro sobre elementos importantes no atendimento, divulgação e relação do psicólogo 

com as redes sociais e atendimento online. 

Foram destacados artigos do código de ética e resoluções sobre a pandemia de orientação sobre tais 

serviços e cuidados necessários. Também houve várias colocações e questões dos representantes 

sobre várias demandas e questões éticas que surgem para orientação junto a categoria aqui no 

Sudoeste. 

O principal foco de discussão na capacitação realizada foram os aspectos pertinentes à divulgação e 

posicionamento profissional das/os psicólogas/os nas redes sociais e a exposição demasiadamente 

comercial que muitos profissionais acabam tendo no uso das ferramentas digitais para tal 

divulgação. 

Também foi orientado sobre as formas de denúncia ao Conselho e as questões de sigilo. Sendo 

diferenciada a queixa da denúncia, a primeira não há retorno sobre o processo administrativo 

tomado e há a possibilidade de sigilo, no segundo não há sigilo e poderá acompanhar o processo, 

mas também será inserido no processo como testemunha etc. 

Na parte final do encontro abordamos alguns casos específicos surgidos nos últimos períodos e que 

demandaram algumas intervenções das representantes setoriais, principalmente das posturas 

profissionais nas redes sociais e até de uso dos termos da psicologia para divulgar outros tipos de 

serviços que não são exclusividade da psicologia. O que muitas vezes gera confusão e mal 

entendimento nos clientes sobre a profissão em psicologia e que também desqualificam o próprio 

papel social da psicologia. Por fim, avaliou-se que o encontro foi de grande relevância trazendo 

muitas informações e orientações sobre nossa atuação enquanto representantes do CRP e 

posicionamentos necessários. 

Como encaminhamento houve demanda para outra rodada de orientações sobre casos específicos 

como forma de melhores tomadas de decisões, de forma autônoma do grupo. 

 

ENCAMINHAMENTOS 

1 – Demanda para outro momento de capacitação com orientações mais pontuais sobre casos 

específicos – estudo de casos. 

 

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO 

Última quarta do mês. 

 

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 

 


