
COMISSÃO

Comissão de POT
CIDADE

Curitiba

INFORMAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

Guilherme Alcantara Ramos 21249

DATA DA REUNIÃO

05/07/2022
HORÁRIO DA REUNIÃO

19:00
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

20:00

LOCAL DA REUNIÃO

CRP-PR - Sede Curitiba

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Guilherme Alcantara Ramos 21249 037-20

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

Aline Gonçalves de Lima 25767

PAUTA

1- Retomada das ações passadas
2- Comunicação com profissionais da área
3- Comunicação com acadêmicos
4- Comunicação como público em geral com interesse nos temas relacionados a POT
5- Pesquisa de caracterização dos profissionais de POT
6- Pesquisa de demandas e necessidades sociais relativas a POT
7- Trabalho com a COF sobre uso de testes como o DISC

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

1- Retomada das ações passadas
Discutido sobre profissionais que não se identificam com a POT e cancelam título, déficit do currículo acadêmico
nos cursos sobre a POT, necessidade de aproximação com as IES.
2- Comunicação com profissionais da área
Criar alguma plataforma ou perfil em rede social que permita interação da C.POT com os profissionais da POT.
Avaliar meios de estabelecer a comunicação com os recursos disponíveis e considerando viabilidade e manutenção
no longo prazo e entre chapas.
3- Comunicação com acadêmicos
Conferir os contatos das IES com o curso para fazer convites aos coordenadores e acadêmicos para atividades da
C.POT - como lives, congressos, aulas especiais sobre o tema, entre outros.
4- Comunicação como público em geral com interesse nos temas relacionados a POT



A sociedade tem pouca clareza de todos os benefícios que um profissional da POT pode promover em suas
realidades como PF e PJ. Desenvolver estratégia de educação social sobre o tema e fortalecimento da classe
perante a sociedade.
5- Pesquisa de caracterização dos profissionais de POT
Verificar a possibilidade de uma pesquisa para compreender a realidade e características dos profissionais da POT
6- Pesquisa de demandas e necessidades sociais relativas a POT
Verificar a possibilidade de uma pesquisa com parceiros e comunidade em geral sobre as demandas e
necessidades percebidas relacionadas a POT para nortear as ações da C.POT ao atendimento das necessidades
sociais.
7- Trabalho com a COF sobre uso de testes como o DISC
Profissionais relatam receio e cancelam o CRP por se sentirem constrangidos a usar testes sem validade científica
como o DISC, avaliar com a COF possibilidade de apoio a classe e formas de posicionamento perante situações
análogas.

ENCAMINHAMENTOS

Agendar reuniões com as demais comissões que podem colaborar com os temas discutidos para avaliar as
próximas etapas das ações. Agendar reunião com as comissões de comunicação, pesquisa e a COF.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

26/07/2022

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Guilherme Alcantara Ramos 21249 037-20

E-MAIL

galcantara.ramos@gmail.com

mailto:galcantara.ramos@gmail.com

