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INFORMAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

AMANDA LAYS MONTEIRO INACIO 08/23410

DATA DA REUNIÃO

06/12/2021
HORÁRIO DA REUNIÃO

13:00
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

14:00

LOCAL DA REUNIÃO

Google Meet

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

AMANDA LAYS MONTEIRO INACIO 08/23410 201-19

CAROLINE TIEMI ITIYAMA 08/29255 229-19

GRACIELLY TERZIOTTI DE OLIVEIRA 08/20237 071-20

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

CAMILA ARGENTE GALVAO JACOBS 08/17830

THAIS DISTEFANO WILTENBURG 08/17414

DANIELE DOWER RONQUI 08/28368

PAUTA

-Memorando COF nº 3682/2021, sobre guarda de testes psicológicos.
-Memorando Administrativo nº 3619/2021 referente a consulta às comissões sobre o material produzido pelo GT de
Prontuário Eletrônico.
-Demanda Camila
-Reunião de articulação da intervenção do campo antimanicomial na CESM
-Informes da reunião anterior
-Data próxima reunião

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

-Memorando COF nº 3682/2021, sobre guarda de testes psicológicos.
O Memorando foi exposto ao grupo e o entendimento foi de que deve ser seguido o preconizado pelo Código de
Ética profissional e pela Resolução 06/2019. Sendo assim, o material deve ficar sob responsabilidade do(a)
professor(a), nas dependências da Clínica-escola e ser guardado por no mínimo 5 anos. Essa premissa também se



baseia no entendimento de que, para além das questões éticas envolvidas na disponibilização e guarda apenas por
profissionais, os testes e suas respectivas folhas de resposta são adquiridos pela própria instituição, assim, a
guarda do material garante a transparência relativa à compra desses instrumentos e seu uso.

-Demanda Camila
A psicóloga solicita uma resposta formal sobre a demanda do seu contexto de trabalho, em que é solicitado que um
psicólogo participe do seu dia a dia de trabalho e depois conduza uma banca avaliadora dos processos de avaliação
para concurso público conduzidos por ela na prefeitura da cidade. Camila se posicionou que não é o ideal, mas
solicita uma resposta formal da comissão e/ou CRP sobre os motivos pelos quais esse procedimento é enviesado,
visto que se trata de um profissional sem experiência em avaliação que assiste sua prática para, na sequência,
avaliá-la formalmente. A saída, segundo ela, e mediante o nosso entendimento na comissão, foi de uma formação
continuada aos profissionais interessados em exercer o trabalho, a fim de que tenham autonomia para compor uma
banca avaliadora.
Camila também traz outras duas questões: 1) A banca avaliadora em concurso público pode ser composta de
apenas um profissional psicólogo? 2) Técnico assistente pode ser também terapeuta do candidato em caso de
recurso em concurso público? Isso porque muitas vezes o profissional aparece sem conhecimento do processo de
avaliação psicológica e faz interposição de recurso pautado apenas na história de vida do candidato.

-REUNIÃO DE ARTICULAÇÃO DA INTERVENÇÃO DO CAMPO ANTIMANICOMIAL NA 5ª CESM
Informe de data e horário da reunião (09 de dezembro, às 19 horas, através do Google Meet).

-Informes da reunião anterior
Por conta da baixa adesão na reunião anterior, Amanda informou novamente que houve reuniões individuais com
as psicólogas Camila e Thais para analisar solicitações feitas à comissão no mês de novembro (conforme ata
anterior).

ENCAMINHAMENTOS

-Esclarecimento sobre o tipo de resposta a ser dado para a demanda da psicóloga Camila.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

14/02/2022

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

AMANDA LAYS MONTEIRO INACIO 08/23410 201-19

E-MAIL

amandalmonteiroo@gmail.com
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