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CIDADE

Pato Branco

INFORMAÇÕES DO(A) COLABORADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

André Preuss' 08/29662

DATA DA REUNIÃO

25/08/2021
HORÁRIO DA REUNIÃO

20:00
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

21:15

LOCAL DA REUNIÃO

Google meet

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

André Preuss 08/29662 059/20

Camila Montegutti 08/26750

Maiara Ribeiro Barbosa 08/28787

Gabriela Frigoto Zorzan 08/19532

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

Marilis Dambrosk 08/33717

PAUTA

1 – Avaliação da capacitação com técnicos e conselheiro do CRP-08;
2 – Informações sobre COREP e o Pré COREP na regional sudoeste;
3 – Demais assuntos pertinentes.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

A reunião teve início com o resgate da última atividade/reunião que foi direcionada na capacitação desenvolvida
pelas técnicas Allana e Aramis, e o conselheiro Pedro. As participantes avaliaram de forma muito positiva a
atividade, principalmente no que diz respeito a esclarecimentos dos limites e possibilidades de nós colaboradores e
do próprio Conselho de Psicologia. Cabendo sempre avaliar as situações com muito cuidado e de forma coletiva e
reflexiva, tendo em vistas os nuances que cada caso tem para a profissão. Respaldando nossas decisões com base
das regulamentações do sistema conselhos e encaminhando à COF. Entretanto, houve ressalvas com relação a
alguns temas que faltou tempo para discutir, sobretudo ao que concerne estudo de caso, como forma de refletir
conjuntamente sobre situações específicas. Ficando tal necessidade em aberto e posterior agendamento para
orientação com esse viés. Sobre o início dos Pré-COREPs e realização do COREP/ CNP, foi tratado da realização do
evento na setorial sudoeste e possíveis mobilizações. Como início, ouve uma breve contextualização e explicação



sobre o que é os Congressos de Psicologia e sua função de democratização da psicologia enquanto profissão,
quando é consultada as psicólogas do sistema conselhos para opinar sobre os funcionamentos dos órgãos e
projetos de interesse da categoria e que se tornam metas ao Conselho eleito. Foi realizada a leitura de alguns
trechos d Regulamento do 11º Congresso Nacional de Psicologia (11º CNP) e discutido algumas necessidades da
profissão, com destaque para as transformações que a atuação profissional teve com relação à Pandemia da
Covid-19 e o trabalho mediado pelas tecnologias. Ficamos de elaborar propostas e discuti-las na próxima reunião.
Também dialogamos sobre possibilidades de mobilizar um número relevante de colegas para participarem do Pré-
COREP a ser realização em outubro. Foi ressaltada a necessidade de mobilizar a categoria com a disponibilidade de
momentos de encontro e discussões sobre a atuação profissional, mas de uma forma mais dialógica, saindo do viés
de palestra e focando numa troca de experiências e aprendizagens. Por fim, foi contemplada a questão de colegas
que não participam das reuniões e não há informações sobre suas intenções de permanecer como colaboradoras.
Ressaltou três colegas que desde 2020 não tem participado. O coordenador André ficou de realizar contato com as
mesmas. Sendo que tínhamos para o encontro e não tendo mais nada a tratar, foi encerrada a reunião.

ENCAMINHAMENTOS

1 – Levantamento de propostas para o Pré-COREP;
2 – Contato com as colegas que não estão participando desde 2020.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

29/09/2021

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

André Preuss 08/29662 059/20

E-MAIL

andre.preusss88@gmail.com

mailto:andre.preusss88@gmail.com

