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Nome Completo Nº do CRP

Lorena Maria da Silva 22083

DATA DA REUNIÃO

11/09/2021
HORÁRIO DA REUNIÃO

10:00
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

11:30

LOCAL DA REUNIÃO

CRP-PR - Sede Maringá

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Maynara Flores 24595 005-19

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

André Cezar Ampessan 34533

DEMAIS PARTICIPANTES

Nome Completo Profissão Nº do RG

Alisson Bruno Pinto estudante 106796955

Daniela F Artigas estudante 51813308

Erica Cristiane Barboza estudante 87554279

Mable Vitória Mosconi Andrade estudante 20092537-2

Mariana Barros Cunha estudante 139188942

René Mariano Leme estudante 407343799

Sandrely Regina Clemente Gavioli estudante 47707447

PAUTA

1. Apresentações de novas/os participantes;

2. Últimos ajustes sobre o 1° encontro da Roda de Conversa “O que temos e o que queremos para a Psicologia
brasileira”.



3. Discussão sobre a Nota Técnica 004/2018 (link:
https://crppr.org.br/wp-content/uploads/2019/02/Nota-T%C3%A9cnica-004-2018-Interrup%C3%A7%C3%A3o-volunt
%C3%A1ria-da-gravidez.pdf).

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

1. Iniciamos a reunião com a apresentação da nova participante da Comissão, Mable Mosconi. Em seguida, Lorena
e Maynara, colaboradoras, se apresentam e Lorena explicou as últimas ações da Comissão – os próximos eventos,
o tema dos encontros, assim como suas datas.

2. A Comissão discutiu os últimos detalhes para o encontro do dia 18/09 com Ana Lígia e Melline. Lorena informou
as/os integrantes que as convidadas iriam entrar em contato com René para acertar os últimos detalhes do
encontro. Em seguida as/os integrantes lembraram da importância de ser menos expositivo e mais dialogal para
que as/os participantes do encontro se
sintam mais confortáveis de trazer dúvidas ou acrescentar às falas. Erica alertou sobre falta de informação, na
descrição do evento, referente a quantidade de horas do certificado.

3. Partimos então para a discussão sobre a Nota Técnica 004/2018, interrupção da gravidez. Lorena iniciou a fala
sobre as possibilidades e entraves do diálogo quando ainda se tem firmes as opiniões pessoais quanto ao tema em
nossa categoria profissional. Lembrando que em muitos casos, pessoas que são conservadoras não se sentem
seguras de expressar suas
opiniões e dúvidas quanto ao aborto e assim, dificultando o caminho para reflexões e ações necessárias. Maynara
lembrou também sobre o privilégio que pode ser o acesso aos professores que estudam o Código de Ética, da/do
profissional de Psicologia, durante a graduação, e até mesmo de ler os itens do Código um a um explicando como
se deu a construção e reflexão sobre tais orientações. Lorena trouxe em seguida a questão da/do psicólogo não
precisar ser a favor ou contra
a interrupção da gravidez, contudo lembra que é papel da/do profissional o acolhimento, espaço de escuta
especializado e construção da nossa prática junto com a mulher que recorre a interrupção levando em conta as
determinações sociais e o contexto social, econômico e cultural da mulher atendida – como é lembrado por
Maynara dos pontos 10 e 11 descritos pelo
CRP-PR na nota técnica. Frente a isso, as/os integrantes da Comissão concordaram, trazendo a necessidade de se
ter informações aos processos de abortos, onde o processo de escuta especializada se constrói, valorizando a
pluralidade e diversidade dos pontos de vista sobre o tema. Ao final, foi refletido sobre a necessidade de voltarmos
ao Código de Ética sempre que necessário, para que nossa prática esteja sendo orientada pelos direitos humanos,
considerando a autonomia da mulher que vem na busca de acolhimento. As/os integrantes lembraram da
importância de estender o debate sobre o tema do aborto para outras categorias profissionais, como do Direito e
outras áreas da Saúde, a fim de construir uma rede que pense os
caminhos necessários na construção de uma sociedade que possa ser capaz de retirar o debate da esfera moral
para esfera da saúde pública.

ENCAMINHAMENTOS

1. Fica acordado entre os integrantes da Comissão discutirmos mais notas técnicas a fim de que possamos pensar
em formas de debater o tema da interrupção da gravidez e outros temas pertinentes a nossa categoria profissional,
buscando trazer profissionais de outras áreas para ampliar a reflexão. Por hora, ficaremos concentrados nos
eventos do semestre até o final
do ano. René irá aguardar o contato das convidadas Ana Lígia e Melline para acertar os últimos detalhes do evento
do próximo dia 18/09 e Alisson se responsabilizou em redigir a ata.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

09/10/2021

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA
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