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Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

katya Luciane de Oliveira IS196/08 231-19

Gracielly Terziotti de Oliveira 08/20237 071-20

Caroline Tiemi Itiyama 08/29255 229-19

Amanda Lays Monteiro Inácio 08/23410 201-19

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

Daniele Dower Ronqui 08/28368

Thaís Distéfano Wiltenburg 08/17414

Camila Argente Galvão Jacobs 08/17830

PAUTA

-Apresentação novas integrantes
-Atualizações: reunião com membros do CRP e CFP/CCAP
-Participação em reunião da Comissão de estudantes
-IBAP
-Discussão aberta

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

-Apresentação novas integrantes
As novas integrantes se apresentaram, contando sua experiência da área de avaliação psicológica e interesse na
participação. Thaís indicou que acredita ser importante a troca de informações e experiências com os colegas da
área e Camila possui como demanda a discussão sobre possibilidades de banca revisora em concursos públicos,
haja vista que trabalha no RH da prefeitura de Toledo, com 39 psicólogas no município e há crescente busca de



profissionais e capacitação para que atuem também com AP, haja vista que seria inviável, segundo ela, atuar como
revisora de um trabalho de avaliação compulsória feito por ela mesma.

-Atualizações: reunião com membros do CRP e CFP/CCAP
No dia 22 de julho de 2021 houve reunião entre membros do CFP/CCAP e do CRP para atualizações quanto a ADI e
perguntas e respostas da categoria sobre a prática em avaliação psicológica. As perguntas foram relativas aos
manuais dos testes, plataformas de aplicação de instrumento informatizados e normativas da avaliação
psicossocial. Quanto as atualizações sobre a ADI, foi informado que dois ministros já haviam pedido vista do
processo, após memoriais com parecer do professor Daniel Sarmento, sendo considerado um ponto positivo, em
vias de modulação no efeito de decisão. Também foi mencionado sobre as lives do CFP sobre a avaliação
psicológica fazer parte das nossas vidas, com diferentes temas em cada mês. Outros dois pontos de destaque
foram a atualização da Cartilha de Avaliação Psicológica, que está sendo realizada pela CCAP e a Resolução dos
estudos de equivalência dos instrumentos lápis e papel para o modelo informatizado.

-Participação em reunião da Comissão de estudantes
Amanda contou sobre a experiência de participar apresentando os pontos chaves da avaliação psicológica para a
Comissão de estudantes, a pedido do João Batista, coordenador da referida comissão. A reunião aconteceu no dia
05 de agosto de 2021, das 19:30h às 21h, remotamente. Os assuntos abordados foram o campo da avaliação
psicológica na atualidade, inserção profissional e questões importantes mediante as normatizações. Além disso,
também foram abordadas questões éticas inerentes à AP. Os estudantes participaram ativamente das discussões,
fazendo perguntas e contando experiências obtidas por meio da graduação em Psicologia. Além disso, o
conselheiro Paulo também participou da reunião e contribuiu quanto aos assuntos abordados. A principal discussão
foi quanto a diferença entre testagem e avaliação psicológica, mediante a ideia de que todas as psicólogas saem
aptas a realizar processos de avaliação, mas nem todas estão realmente capacitadas para realizá-la. A atualização
constante é parte imprescindível do processo.

-IBAP
As integrantes discutiram sobre a importância do 10º Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica (Ibap),
realizado de 30 de junho a 3 de julho de 2021, para a área da AP. Isso porque os temas estavam alinhados com a
atualidade, no que se refere ao exercício profissional diante da pandemia, questões éticas, ADI, entre outros.
Também foi salientado como ponto positivo o fato de todos os cursos síncronos ficarem disponíveis até o final do
mês para consulta dos inscritos, o que possibilitou maior tempo de acesso aos conteúdos apresentados e
discutidos.

-Discussão aberta
Foi discutido pelas participantes as dificuldades no manejo de aulas sobre avaliação psicológica remotamente.
Gracielly comentou que uma saída encontrada foi a apresentação de instrumentos não restritos e/ou desfavoráveis.
Outra saída encontrada pelas faculdades vem sendo aulas presenciais em grupos menores de alunos, além de
aulas teóricas de avaliação, com a disponibilidade de aulas práticas após o retorno a presencialidade. Por fim,
também foi mencionada a necessidade de que os futuros profissionais conheçam ainda na graduação as diferenças
quanto aos documentos produzidos pela categoria, haja vista que muitos dos já formados ainda possuem dúvidas a
esse respeito. Nessa direção, a leitura da Resolução 06/2019 (ORIENTAÇÕES SOBRE ELABORAÇÃO DE
DOCUMENTOS ESCRITOS PRODUZIDOS PELA(O) PSICÓLOGA(O) NO EXERCÍCIO PROFISSIONAL) torna-se
imprescindível.

-A colaboradora Patrícia Emi de Souza (08/08665) justificou ausência em razão de compromissos no trabalho.

ENCAMINHAMENTOS

-Encaminhamento de fichas de interesse das novas colaboradoras para Milena.
-Continuidade das discussões e possibilidades frente as dificuldades com banca revisora em concurso para cidades
pequenas e/ou com poucos profissionais que atuam com avaliação psicológica.



DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

27/09/2021

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Amanda Lays Monteiro Inácio 08/23410 201-19
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