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INFORMAÇÕES DO(A) COORDENADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

Danilo Zeferino Brandão 08/22055

DATA DA REUNIÃO

28/07/2022
HORÁRIO DA REUNIÃO

19:30
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

20:30

LOCAL DA REUNIÃO

online

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Rosangela Bacron 08/ 4941

Carine Coas 08/10833

Matheus Atílio Ramos Sales 08/36312

Rosinei Correa Guedes 08/19236

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

Meire Regiane Lourenço Nunes

PAUTA

- Demanda trazidas pelos colaboradores.
- discussão sobre elaboração de documento com informações atualizadas sobre transito para COF.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

não houve manifestação de demandas emergentes trazidas pelos colaboradores, se seguiu então a discussão para
elaboração de um documento pela comissão apos reunião com a COF o documento se refeve a informações para
atualização do guia sobre avaliação psicologica no contexto de trafego, se ressalta a importancia da atualização
das normartivas publicas pelo CFP ( resolução 006/2019), a psicologa Carine Coas e Rosangela Bacron e Danilo
manifestaram pensamentos sobre a importancia de um documento explicativo pois ficou fimado com a COF em
reunião anterior sobre o envio destas informação para na sequencia a COF trabalhar a atualização do gui publicado
no site do CRP.

ENCAMINHAMENTOS

envio do documento sobre avaliação no contexto do trafego para atualização do guia publicado no site do CRP a
COF.



solicitamos maior divulgação do guia pois entendemos que poucos profissionais o acessam ou tem conhecimento.
solicitamos que seja enviado email aos psicologos com CRP ativo com informações sobre o guia de transito.
solicitamos ao setor de comunição e COF atualização do guia a comissão esta enviando nos proximos dias um
documento com informações pertinentes a atualização conforme acordado em reunião.
solicitamos maior divulgação do guia no site de forma mais acessivel e simplificada.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

25/08/2022

ANEXAR LISTA DE PRESENÇA

lista.docx

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Danilo Zeferino Brandão 08/22055

E-MAIL

danilo-brandao@hotmail.com
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