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EDITORIAL

Há 55 anos podemos comemorar a nossa profissão enquanto ciência. Esta 
comemoração renova também nosso compromisso com a nossa teoria e 
prática e com a sociedade, sempre buscando ampliar nosso campo de atua-
ção e fortalecendo a representação social da nossa categoria.

Para tanto é imperativo conhecer qual foi nosso percurso, quem foram os 
desbravadores das nossas conquistas, como e de que forma foram tomadas 
as estratégias que nos trouxeram até aqui.

E no presente? Que desafios temos neste momento? Quais são nossos 
pontos fortes e vulneráveis, que necessitam de nossa intervenção técnica 
e política?

Não podemos esquecer de olhar para o futuro e pensarmos em como será 
nossa realidade. Como as gerações futuras de profissionais estão se mobili-
zando para o enfrentamento de uma nova realidade social?

Foi neste intuito que pensamos em convidá-los para este passeio reflexivo. 
Esperamos que a leitura destas páginas especiais os toquem e mobilizem 
para continuarmos juntos e presencialmente esta discussão.
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Maringá
Cascavel

Curitiba

Desde 2014, a campanha Setembro 
Amarelo visa à conscientização sobre 
a prevenção do suicídio. Com a ampla 

divulgação de informações sobre o suicídio no 
mundo e com a identificação de locais públi-
cos e particulares com a cor amarela, o movi-
mento acontece durante o mês de setembro 
em todo o mundo. 

Com o lema “Falar é a melhor solução”, o 
Conselho Regional de Psicologia do Paraná 
(CRP-PR), em parceria com o Centro de 

Valorização da Vida (CVV) e a Associação 
Paranaense de Psiquiatria (APPSIQ), realizará 
ações voltadas às(os) Psicólogas(os) e à so-
ciedade em geral.

Mais informações 
em breve no site 
do CRP-PR.

CU
RT

A
SCRP-PR promove ações 

para conscientização do 
Setembro Amarelo

Um novo formato de entrega das 
Carteiras de Identidade Profissional 
(CIP) foi instituído no Conselho 

Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR). 
A proposta de realizar uma cerimônia, com 
direito a hino nacional e juramento, veio 
dos conselheiros da Subsede de Cascavel – 
Elisa Mara Ribeiro da Silva (CRP-08/03543) e 
Silvio Araújo Vailões (CRP-08/17829). 

As entregas neste formato, reguladas pela 
Resolução CRP-08 nº 004/2017, já estão sen-
do realizadas na Sede, Subsedes e nas Repre-
sentações Setoriais. Na cerimônia, que pode 
contar com a presença de familiares, há tam-
bém uma palestra da Comissão de Orientação 
e Fiscalização (COF), que contempla algu-
mas questões como publicidade profissional, 
transferência e cancelamento de registro, etc.  

Cerimônia de entrega de 
Carteira de Identidade 
Profissional acontece em 
todo o Paraná

Para saber 
mais

Você pode conferir todas 
as fotos das Cerimônias de 
Entrega de CIP em nosso 
Banco de Imagens. 

https://goo.gl/yWY3QC

Campo Mourão
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Em dinâmicas de grupo, é comum en-
contrarmos uma atividade que con-
siste em quebrar um frágil palito com 

as mãos para, em seguida, percebermos 
que vários palitos juntos não podem ser 
quebrados. O intuito desta metáfora é des-
tacar que a força advém da união de uma 
categoria. É com este objetivo que o grupo 
Força e Inovação iniciou, no fim de 2016, 
uma gestão que une as cidades em torno 
de um só objetivo: fortalecer a categoria de 
Psicólogas(os). 

Para isso, algumas atividades que foram pro-
postas durante a campanha já estão sendo 
postas em prática. Uma delas é a realização 
das prévias orçamentárias, reuniões em cida-
des do interior do Estado para ouvir propos-
tas e ideias. “Essa é uma medida importante 
que estabelece o orçamento participativo da 
instituição e garante transparência nas ações. 
Nosso principal objetivo é ampliar o engaja-
mento dos profissionais para que possamos 
decidir, em conjunto, a delimitação das ações 
técnicas e políticas em todas as dimensões do 
Conselho”, explica o Conselheiro-Tesoureiro 
do Conselho Regional de Psicologia do Paraná 
(CRP-PR), Psicólogo Francisco Mario Pereira 
Mendes (CRP-08/01774). 

Além disso, outras ações estão sendo realiza-
das tanto na Sede, em Curitiba, como nas Sub-
sedes e Representações Setoriais. As Psicólogas 
Mônica Verussa (CRP-08/11835) e Paula Vanalli 
(CRP-08/12779), Representantes Setoriais do 

Centro Ocidental (Campo Mourão e região), 
percebem a descentralização como algo posi-
tivo para a categoria. “As reuniões mensais da 
representação setorial são importantes para 
mostrar aos Psicólogos as ações e a mobiliza-
ção do CRP em favor da categoria, bem como 
os caminhos para buscar orientação e respaldo 
legal para lidar com algumas questões cotidia-
nas”, contaram as Psicólogas, em entrevista 
por e-mail.

Aline Bonetti (CRP-08/18755), Psicóloga Repre-
sentante Setorial do Sudoeste (Pato Branco e 
região), concorda que a reativação das Repre-
sentações Setoriais proporcionou um contato 
mais estreito entre Conselho e profissionais. 
Ela cita uma ação que trouxe as(os) Psicólo-
gas(os) recém-formadas(os) para mais perto 
do CRP. “A entrega das Carteiras de Identidade 
Profissionais, antes enviadas via correio, agora 
são feitas pessoalmente a cada Psicólogo. Isso 
possibilitou um contato inicial com cada Repre-
sentante Setorial, e consequentemente com o 
CRP, pois repassamos algumas informações e 
orientações pertinentes à categoria em relação 
ao Conselho, além de receber demandas dire-
tamente dos novos profissionais”, conta.

Para a Psicóloga, esta e outras ações fazem 
com que a(o) profissional se sinta mais con-
fiante de que existe um Conselho ativo e 
atuante, que poderá auxiliar técnica ou buro-
craticamente em suas demandas, além de pos-
sibilitar a abertura da construção de redes de 
apoio em cada setorial. 

PA
RA

N
Á 

IN
TE

G
RA

D
O

INTEGRAR PARA FORTALECER
Ações do CRP-PR abrangem o Paraná todo e unem a categoria  

Acesse o link abaixo para 
conferir os nomes dos 
Representantes Setoriais, 
Comissões Gestoras e 
Conselheiros.  

https://goo.gl/qvq6yS

Para saber 
mais
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Um programa de auditório matinal 
exibido por uma grande rede de te-
levisão aberta chegou aos Trending 

Topics do Twitter no dia 29 de maio de 2017. 
O assunto era a divisão de cores e brinquedos 
entre meninas e meninos – os famosos rosa 
e azul, bonecas e carrinhos. A maioria dos 
tweets criticavam a postura de uma das en-
trevistadas, que afirmou não deixar seu filho 
usar roupas cor de rosa, e também um ho-
mem que se nega a fazer tarefas domésticas. 
Além disso, o exemplo de um pai que cuida 
do filho enquanto a mãe trabalha fora foi ci-
tado positivamente em algumas postagens. 

O movimento na rede social está longe de 
ser uma pesquisa científica com bases es-
tatísticas, mas nos mostra que a sociedade 
pode estar, aos poucos, percebendo que as 
categorias “coisas de menino e de menina” – 
e por consequência os papéis de gênero – já 
não podem ser aceitos nos dias de hoje. No 
entanto, ainda há um longo caminho a ser 
percorrido. “A ideia do binarismo, ou seja, 
de que só se pode ser homem ou mulher, é 
uma construção social. A heteronormativi-
dade como único padrão imposto a todos é 
ainda atual, porque a sociedade tem muita 
dificuldade para entender que a norma é fic-
tícia, não natural”, diz Carla Regina Françoia 
(CRP-08/07784), Psicóloga e professora com 
doutorado sobre gênero e sexualidade. 

Os movimentos sociais como LGBT (lésbicas, 
gays, bissexuais, travestis e transexuais) e o 
feminista lutam há muitos anos para que os 
direitos de todos os gêneros e orientações 
sexuais sejam respeitados. “Se há um espaço 
para falar de gênero e sexualidade é por con-
ta dos movimentos LGBT e feministas. Mas, ao 
mesmo tempo em que hoje se pode falar dis-
so, abre-se espaço para movimentos conser-
vadores”, diz Thayz Athayde (CRP-08/20408), 
Psicóloga e ativista feminista. Ela cita como 
exemplo alguns argumentos como “a mulher 
foi violentada porque estava com roupa cur-
ta”. “Estes pensamentos estavam calados, mas 
quando começamos a falar de violência contra 
a mulher, por exemplo, eles apareceram”, diz.   

Carla Françoia destaca que a mudança na 
forma como as pessoas aceitam as dife-
renças – lembrando que, mais que aceitar, 
é preciso tratar todos como iguais – passa 
pela educação e pela mídia. “Educação se 
aprende em casa. As próprias mães escon-
dem das crianças outras formas de amar, 
proibindo que elas vejam um casal homos-
sexual", exemplifica. Se é em casa que o  
problema começa, na escola ele tende a se 
agravar em nosso atual modelo pedagógico. 
“As escolas não possuem profissionais que 
conheçam a temática de gênero e isso piora 
quando questões morais e religiosas estão en-
volvidas”, opina ela. 

Rosa ouazul?
A DISCUSSÃO DE GÊNERO NAS ESCOLAS 
E NA MÍDIA E A (DES)NATURALIZAÇÃO 
DOS PAPÉIS DE HOMENS E MULHERES
POR ELLEN NEMITZ, DA COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
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A mesma opinião é dividida por Thayz. 
Ela acredita que as escolas e tam-
bém a mídia não tratam do tema 
“gênero e sexualidade” de forma 
ética e responsável. “A escola é um 
espaço em que muitas pessoas vão 
ter contato com sexualidade pela 

primeira vez. Quando você deixa de 
falar ou ignora alguém por conta do gê-

nero, você está falando do tema, mas de 
uma forma irresponsável”, analisa.

Em um contexto já não muito favorável, a 
recente mudança na Base Nacional Comum 
Curricular é um indicativo de que estamos 
retrocedendo no que diz respeito à inclusão 
da temática na educação. Isso porque uma 
das alterações aprovadas foi a retirada dos 
termos “orientação sexual” e “identidade 
de gênero” dos livros didáticos (a mudança 
aconteceu em abril e está sendo questionada 
atualmente no âmbito do Supremo Tribunal 
Federal). “A retirada se deu após várias dis-
cussões nas Câmaras Municipais, Estaduais 
e Nacional, por grupos políticos ligados às 
bancadas fundamentalistas religiosas, que 
argumentaram ser ‘ideologia de gênero’ o 
que seria passado nas escolas. O Brasil rece-
beu um documento da ONU [Organização 
das Nações Unidas] pedindo explicações so-
bre isso”, conta Eliane Maio (CRP-08/02204), 
Psicóloga que se dedica à pesquisa e ao ensi-
no das questões de gênero. 

A consequência de uma educação que priva 
os alunos de algo tão presente na vida de 
todos é grave, na opinião de Carla Françoia. 

“Se já está no discurso que isso está erra-
do, as crianças passam a acreditar que são 
erradas, o que pode desencadear processos 
depressivos e até mesmo o suicídio”, expli-
ca. Eliane Maio vai mais além da análise da 
educação brasileira. “Infelizmente os docu-
mentos que norteiam a educação pública 
têm sido usurpados! Têm sido analisados 
sem uma reflexão mais completa sobre to-
das as identidades de gênero. Nas escolas 
temos pessoas, portanto a diversidade está 
lá. Querendo ou não a escola 'fala' de gê-
nero. Não há como desvincular este estudo 
dos espaços escolares”, diz.

A escola, segundo Eliane Maio, acaba esbar-
rando na falta de formação continuada, pois 
os cursos de licenciatura, que formam os pro-
fessores, não deram base para que eles abor-
dassem a temática com os alunos. A solução, 
então, passa pela universidade, onde gênero 
e sexualidade aos poucos começam a ganhar 
espaço. “As discussões, infelizmente, cami-
nham a passos lentos. Porém, há muitos gru-
pos de estudos, cursos de extensão, linhas de 
pesquisa na pós-graduação e diversos traba-
lhos entre teses, dissertações, monografias e 
artigos sendo produzidos”, destaca a pesqui-
sadora. O desafio, porém, é fazer com que 
todos estes conhecimentos cheguem ao des-
tino final: as escolas e os alunos. 

Incluir este debate já na idade escolar é fun-
damental para combater, no futuro, a vio-
lência contra a mulher, contra pessoas trans 
e diversos outros grupos. “Combater a vio-
lência já na ponta, quando é preciso tomar 
uma medida punitiva, é muito mais difícil. 
A melhor forma de debater este tema e se 
preparar para uma educação é ouvir as pes-
soas”, afirma a Psicóloga Thayz Athayde.

  MAIS QUE 15 MINUTOS DE FAMA  

Além do programa de auditório citado no 
início da reportagem, uma novela da mes-
ma emissora está sendo alvo das atenções 
por apresentar uma personagem que não 
se identifica com o corpo feminino e, por 
isso, vive diversos dilemas até que se desco-
brirá um homem transexual. 
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“A escola é um espaço em que 
muitas pessoas vão ter contato 

com sexualidade pela primeira vez. 
Quando você deixa de falar ou ignora 

alguém por conta do gênero, você 
está falando do tema, mas de 

uma forma irresponsável”

THAYZ ATHAYDE, PSICÓLOGA 
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Na mesma produção, há uma travesti que, no 
trabalho, esconde este aspecto dos patrões 
por medo do preconceito e até mesmo da de-
missão. “É importante que a mídia fale mais 
sobre o tema, para naturalizar as questões de 
gênero. Mas é preciso também tomar um cui-
dado para não estigmatizar, ou seja, tratar a 
pessoa pela identidade de gênero, porque a 
pessoa é mais que isso. Eu me apresento como 
Carla, não como Carla, uma mulher cis e he-
terossexual”, afirma a Psicóloga, referindo-se 
às identidades de gênero cis (quando a pessoa 
se identifica com o gênero de nascimento) e 
trans (quando a identidade é oposta). 

Eliane Maio concorda que a naturalização das 
diversas identidades de gênero e orientações 
sexuais passa pela quebra dos estigmas nos 
personagens. “Antigamente apresentavam 
personagens gays e lésbicas como caricatos, 
como pessoas 'brincalhonas', 'fanfarronas'. Há 
pouco tempo temos visto mudanças nestas 
categorias, apesar de muitos erros de concei-
tuação, mas tentam desconstruir aquilo que é 
considerado como 'normal', que no caso seria 
o binarismo homem/mulher e a heterossexua-
lidade compulsória”, observa. 

Assim como Eliane, Thayz Athayde destaca 
que é preciso embasamento para fazer uma 
abordagem correta e benéfica para a socieda-
de. “Não é uma novela com um personagem 
trans que vai mudar a realidade, sendo que 
um outro programa no mesmo canal trata os 
trans com estereótipos ou de forma violenta. 
É importante inserir a temática, mas com res-
ponsabilidade. Nada mais justo que ouvir os 
movimentos sociais para criar bons progra-
mas”, finaliza a ativista e Psicóloga.

LEIS NO PAPEL

“O Brasil tem o maior e melhor hall de le-
gislação em prol dos Direitos Humanos no 
mundo, mas as ações não são postas em 
prática por falta de preparo humano”, afir-
ma a Psicóloga Carla Françoia, citando o 
exemplo de uma travesti que, com graves 
problemas de saúde, não conseguia atendi-
mento pelo Sistema Único de Saúde porque 
a equipe se recusava a recebê-la.  

Da mesma forma, os 
acordos internacionais 
não são cumpridos, na 
opinião de Eliane Maio e 
Thayz Athayde. “Somos 
um dos países que mais 
mata mulheres, pessoas 
trans e negras, então es-
tamos indo contra a cor-
rente de muitos tratados 
internacionais e das nos-
sas próprias leis e estatu-
tos”, afirma Thayz.

LEIS E TRATADOS 
INTERNACIONAIS

O Brasil é signatário de diversas convenções 
e tratados internacionais que promovem 
igualdade e equidade entre os gêneros por 
meio de políticas de enfrentamento à vio-
lência contra a mulher e de transformação 
dos padrões socioeconômicos e culturais de 
discriminação e subordinação da mulher. 

A Assessora de Políticas Públicas do CRP-
PR, Psicóloga Adriana Maria Bigliardi (CRP-
08/04444), realizou um levantamento dos 
principais acordos e leis. Confira abaixo: 

• Na Conferência Mundial de Direitos Hu-
manos, realiza em Viena em 1993, o Brasil 
se comprometeu a adotar a perspectiva 
de gênero na construção de políticas de 
proteção de violação dos direitos das me-
ninas e das mulheres;

• O Brasil ratificou a Convenção Interame-
ricana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra as Mulheres (Conven-
ção de Belém do Pará, 1994) – subsidiada 
pela Declaração sobre a Eliminação da 
Violência contra a Mulher (Cedaw), apro-
vada em 1993 pela ONU;

• Entre as recomendações referentes à 
educação enviadas ao governo brasileiro 
pelo Comitê da Organização das Nações 
Unidas, que zela pela implementação da 
Convenção sobre a Eliminação de To-
das as Formas de Discriminação contra 

O Brasil tem o 
maior e melhor 
hall de legislação 
em prol dos 
Direitos Humanos 
no mundo, mas 
as ações não são 
postas em prática 
por falta de preparo 
humano

CARLA FRANÇOIA,
PSICÓLOGA
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a Mulher (Cedaw), está a de que haja  
intensificação dos esforços para acelerar 
e aprofundar as mudanças culturais com 
relação às desigualdades de gêneros;

• Em 2004, foi elaborado o Plano Nacional 
de Políticas para Mulheres, cujos eixos são 
a igualdade e respeito à diversidade, auto-
nomia das mulheres, equidade, laicidade do 
Estado, entre outros. Este plano prevê uma 
“educação inclusiva, não-sexista, não-racis-
ta, não-homofóbica e não-lesbofóbica”, por 
meio de formação profissional adequada 
e eliminando “conteúdos sexistas e discri-
minatórios” para “promover a inserção de 
conteúdos de educação para a equidade de 
gênero e valorização das diversidades nos 
currículos, materiais didáticos e paradidáti-
cos da educação básica”;

• O Brasil elaborou as Diretrizes e Ações 
de Enfrentamento à Violência contra 
as Mulheres do Campo e da Floresta 
(2007). Nele, o Estado se compromete 
com ações que “desconstruam os mitos e 
estereótipos de gênero e que modifiquem 
os padrões sexistas, perpetuadores das 
desigualdades de poder entre homens 
e mulheres e da violência contra as mu-
lheres”. A prevenção incluiria campanhas 
que deem visibilidade às diferentes ex-
pressões de violência de gênero sofridas 

pelas mulheres e que rompam com a tole-
rância da sociedade frente ao fenômeno;

• A lei nº11.340/2006 (conhecida como Lei 
Maria da Penha) prevê a realização de 
campanhas educativas de combate à vio-
lência contra a mulher e a disseminação 
de “valores éticos de irrestrito respeito à 
dignidade da pessoa humana com a pers-
pectiva de gênero e de raça ou etnia”;

• Entre os 17 objetivos globais da Agenda 
2030 para o Desenvolvimento Sustentá-
vel, adotada pelo Brasil, está a garantia 
de ambientes de aprendizagem seguros 
e não violentos, inclusivos e eficazes, e a 
promoção da educação para a igualdade 
de gênero e os direitos humanos;

• O Marco de Ação Educação 2030 joga 
luz sobre a importância da perspectiva de 
gênero na educação. O Estado brasileiro 
assumiu junto à ONU o compromisso de 
garantir a educação com perspectiva de 
sexualidade e gênero e, para tal, com-
prometeu-se a incluir este recorte nas 
práticas escolares, nas suas rotinas, nos 
currículos, nos materiais didáticos e para-
didáticos para combater as desigualdades 
que atingem as diferentes mulheres e que 
atuam na perpetuação de práticas sexis-
tas, racistas, lesbofóbicas e homofóbicas.

Para saber 
mais e 
indicar

Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento 
Sustentável
https://goo.gl/QR3WXb

Artigo: "Relações de 
Gênero no Ensino 
Fundamental e Médio: 
Abordagens Iniciais'"
https://goo.gl/Mrekrs

II Plano Nacional de 
Políticas para as Mulheres 
https://goo.gl/3MYKaL

Manifesto pela igualdade 
de gênero na educação: 
por uma escola demo-
crática, inclusiva e sem 
censuras
https://goo.gl/TpMMrz

Marco de Ação da 
Educação 2030
https://goo.gl/PPd5ad
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I N O VA Ç Ã O  E 
C R I AT I V I D A D E  PA R A 
N O V O S  H O R I Z O N T E S

Pensar em novas formas de aplicar os conceitos 
da Psicologia e inovar na busca por desafios 
facilita os primeiros passos na carreira para 
as(os) Psicológas(os) iniciantes

A maior força necessária é aquela uti-
lizada para sair da inércia. Dar os 
primeiros passos em qualquer situa-

ção é geralmente uma experiência cercada por 
dúvidas e desafios. Começar uma carreira na 
Psicologia não é diferente. 

As(Os) profissionais iniciantes enfrentam 
uma série de questões como as divergências 
entre as áreas desejadas e aquelas que ofe-
recem oportunidades de trabalho, dúvidas 
quanto às questões burocráticas para co-
meçar como autônomo e as remunerações 
insuficientes.

A Psicóloga e Conselheira-Secretária do 
CRP-PR, Carolina Walger (CRP-08/11381), 
que coordena a Comissão do Psicólogo 
Iniciante em Curitiba, conta que os tipos 
de dificuldades enfrentadas pelas(os) pro-
fissionais em início de carreira são muito 
semelhantes. “Muitos ainda têm dúvidas da 
área na qual irão atuar, e muitas vezes es-
tão divididos entre o campo da Psicologia 
de que gostam e que os atraíram durante a 
faculdade e as oportunidades de trabalho 
que o mercado oferece. Falta, muitas vezes, 
até um amadurecimento interno para saber 
qual o caminho a seguir”, afirma.

CA
RR

EI
RA

POR KARLA LOSSE MENDES, DA COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
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Para quem está neste momento de dúvida, 
a Psicóloga Organizacional e do Trabalho e 
Conselheira do CRP-MA, Daiane Rose Cunha 
Bentivi (CRP-22/01482), orienta que é pre-
ciso não só observar o que se deseja, mas 
também as oportunidades existentes no 
mercado. “Para se inserir, é necessário que 
o recém-formado se apresente ao mercado. 
O primeiro passo é descobrir quais as com-
petências o mercado está buscando em pro-
fissionais dessa área e utilizar esse tempo no 
qual está disponível ao mercado para desen-
volver novas habilidades e adquirir novos co-
nhecimentos”, comenta. 

“Neste sentido, é interessante fazer cursos 
de qualificação, participar de eventos da 
área e até mesmo realizar trabalhos volun-
tários. Os recrutadores costumam ver tais 
experiências como positivas, pois as empre-
sas procuram candidatos comprometidos e 
engajados”, explica Daiane.

O Psicólogo Danilo Camuri (CRP-21/02554) 
também destaca a importância de se esta-
belecer um projeto de carreira e buscar a 
qualificação. Ele é empreendedor, mestre 
em Psicologia, coordenador do Núcleo de 
Inovação do Instituto Euvaldo Lodi (IEL/
PI) e professor da FSA (Faculdade Santo 
Agostinho). “Na minha experiência, a maio-
ria dos jovens Psicólogos não apresenta um 
planejamento de carreira, definindo, por 
exemplo, que caminho irão traçar para atin-
gir um certo nicho de mercado de atuação”, 
explica. Ele também explica que, muitas ve-
zes, os jovens profissionais podem ter opor-
tunidades em lugares mais distantes das 
capitais e dos grandes centros de formação.

Na prática a teoria é diferente?

Para Daiane Bentivi, outro desafio também 
está relacionado ao início da carreira, mes-
mo para quem já conseguiu a almejada posi-
ção de trabalho: transformar os conteúdos 
teóricos da graduação em ações práticas 
na atividade laboral. “Para superar este 
desafio, a sugestão é se permitir aprender 
durante o processo de prática, sem perder 
a noção de suas limitações. Nesse processo 

de aprendizagem de novas habilidades e ati-
tudes, é importante buscar referências teó-
ricas que possam embasar sua prática e se 
aproximar de um mentor, alguém com mais 
experiência que possa supervisioná-lo nesta 
nova caminhada”, comentou a Psicóloga. 

Neste aspecto é importante ressaltar que 
o Código de Ética Profissional do Psicólogo 
determina, entre os deveres fundamentais 
(artigo 1º, alínea b) que a(o) profissional po-
derá “assumir responsabilidades profissio-
nais somente por atividades para as quais 
esteja capacitado pessoal, teórica e tecni-
camente”. Desta forma, em casos de dúvi-
das sobre como atuar, o melhor caminho é 
buscar a capacitação, a supervisão ou en-
caminhar para outras(os) profissionais que 
estejam habilitadas(os). 

Novos horizontes

No entanto, o ideal é que as(os) profissionais 
também possam buscar novas áreas para 
atuar, usando a criatividade para aplicar os 
conhecimentos de maneiras inovadoras. 
“Algo que me chama a atenção é que, mes-
mo se falando tanto em áreas emergentes 
da Psicologia e as faculdades buscando ofer-
tar informações e capacitações para essas 
áreas, muitas vezes as pessoas ficam limita-
das ao clássico.  Ou eu vou para a clínica, ou 
eu vou para o RH”, comenta Carolina Walger. 
“Há formas de empreender em Psicologia e 
de atuar na área desejada, mas isso irá exigir 
criatividade”, explicou.

“O desafio é se qualificar, investir na sua car-
reira, estabelecer o networking, estabelecer 
parcerias.  Do profissional, além de uma boa 
base teórica e muito estudo, exigem-se ter 
características empreendedoras para que 
ele possa se articular e colocar algum tipo 
de projeto em prática em áreas ou nichos. 
É um grande desafio, o jovem profissional é 
cobrado por algo que ele passa muitos anos 
sem que ninguém discuta com ele, que é o 
que ele vai fazer fora da faculdade. A gente 
fala muito do projeto de vida no curso, mas 
e o próprio projeto de vida e profissional do 
Psicólogo?”, questiona Danilo.
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Daiane Bentivi concorda que é possível ino-
var atuando em qualquer área. “Empreender 
é o processo de criar algo diferente e com 
valor. É realizar, inovar, criar algo novo ou 
formas inovadoras de fazer algo. Diante des-
te conceito, fica claro que é possível e impor-
tante que o Psicólogo empreenda em todas 
as áreas”, afirma.

Para Danilo, a recomendação para dar os 
primeiros passos na carreira é fazer um pro-
jeto de carreira, analisando os nichos e pen-
sando no jogo de longo prazo. “É preciso 
pensar sobre quais são as tendências para 
o futuro, por exemplo. Uma delas será de-
pendência tecnológica, outra, distúrbios do 
sono e o crescimento de transtornos depres-
sivos e de humor. O psicólogo precisa estar 
atento a essas novas demandas”, comenta. 

Para quem deseja ingressar na área, Daiane 
afirma também que um dos ingredientes é 
a capacidade de assumir riscos. “O primeiro 
passo é ter criatividade, buscar formas dife-
rentes para realizar processos, buscar otimi-
zar resultados. O segundo passo é assumir 
riscos, sendo eles calculados. Seja criativo, 
independente se for dentro de um consultó-
rio, em um hospital, em um projeto social, 
na atenção básica, em uma organização, 
em uma escola”, afirma.

SUPERANDO DESAFIOS EM 
EQUIPE 

Pensar em grupo e discutir soluções para os 
desafios de iniciar na profissão também é 
uma forma importante para buscar formas 
de inovar. O ditado popular diz que “várias 
mentes pensam melhor que uma” e, no caso 
de quem está começando, isso é bastante 
verdadeiro. 

Não somente para fazer network e discutir 
as questões relacionadas à inserção no mer-
cado de trabalho, mas principalmente para 
que as(os) profissionais possam debater os 
desafios da profissão como um todo, suas 
responsabilidades e possibilidades da prá-
tica profissional em prol da sociedade. Para 
proporcionar este espaço de discussão, o 
Conselho Regional de Psicologia do Paraná 
criou desde o início de 2017 as Comissões 
Especiais (Temáticas) do Psicólogo Iniciante, 
com o objetivo de acolher as(os) profissionais 
que estão ingressando na carreira ou come-
çando sua atuação no Paraná.

“As pessoas se sentiram muito atraídas por 
esta Comissão porque é um espaço que até 
então não existia. Os acadêmicos que estão 
em formação têm seu espaço na Comissão de 
Estudantes, já as demais Comissões Especiais 
ou Temáticas recebem, geralmente, profis-
sionais que já estão estabelecidos naquelas 
áreas. Então, a Comissão de Iniciantes pro-
porcionou um espaço muito interessante de 
debate”, explica a Psicóloga e Conselheira-
Secretária do CRP-PR, Carolina Walger.

Atualmente (junho de 2017), o CRP-PR dis-
põe de Comissões do Psicólogo Iniciante em 
Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel.  Para 
participar da Comissão, basta encaminhar 
um e-mail para comissoes08@crppr.org.br e 
verificar a data da próxima reunião em sua 
região. Venha fortalecer e inovar na profis-
são conosco!

“As principais sugestões que posso dar são 
duas bem simples. A primeira é: faça um 
projeto de carreira. Trace objetivos a curto, 
médio e longo prazo para sua carreira pro-
fissional. E a segunda: não se acomode! Crie 
oportunidades, em vez de esperar aconte-
cer”, orienta Daiane.

Dicas de Marketing para 
Psicólogas(os) – Principais 

cuidados no trabalho 
autônomo.

Acesse a versão digital  
no site e confira!

www.crppr.org.br

Conteúdo 
Exclusivo 

Digital
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Guerra às drogas e legalização do 
aborto são dois temas atuais e que 
ocupam bom espaço na mídia. Com 

recentes movimentos sociais em prol de 
mudanças na maneira como o Estado lida 
com estas questões, diversos segmentos 
passaram a debater a postura que a lei e a 
sociedade devem adotar. 

O Código de Ética Profissional do Psicólogo 
diz, em seus Princípios Fundamentais, que “O 
psicólogo baseará o seu trabalho no respeito 
e na promoção da liberdade, da dignidade, 
da igualdade e da integridade do ser huma-
no, apoiado nos valores que embasam a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos”. 
Assim, o Conselho Regional de Psicologia do 
Paraná (CRP-PR) destaca que, acima de cren-
ças e valores pessoais, a(o) Psicóloga(o) precisa 
respeitar a autonomia do sujeito. 

GUERRA ÀS DROGAS X REDUÇÃO 
DE DANOS

O CRP-PR entende que a postura de guer-
ra às drogas, ou seja, ênfase na repressão, 
não é efetiva. Em oposição a este método 
repressivo, que hoje é a tônica adotada 
no Brasil, a Redução de Danos propõe um 
olhar voltado para a pessoa e não para a 
substância, reforçando o princípio da auto-
nomia em uma abordagem humanista que 
respeita o direito de livre escolha de cada 
cidadão ou cidadã.

A Redução de Danos não deixa de conside-
rar a possibilidade de prejuízos advindos 
do consumo de drogas lícitas e ilícitas – e 
tampouco incentiva o seu uso –, mas enten-
de que oferecer ao(à) usuário(a) condições 
dignas de acesso à saúde (podendo, assim,  
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DOIS ASSUNTOS QUE A 
PSICOLOGIA PRECISA 
DISCUTIR
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minimizar as consequências deste uso) é 
mais eficaz e alinha-se aos preceitos dos 
Direitos Humanos.  

Uma das estratégias de Redução de Danos 
mais conhecida são os programas de troca 
de seringas entre usuários(as) de drogas in-
jetáveis para evitar a infecção por doenças 
como o HIV/AIDS e a Hepatite C. No entan-
to, a política de Redução de Danos vai muito 
além. Trata-se de aceitar que o consumo de 
substâncias psicoativas remonta aos primór-
dios da humanidade e que, sob o ponto de 
vista da saúde, a abstinência pode ser dese-
jável, mas não é condição sine qua non – a 
redução do consumo, por exemplo, tam-
bém pode ser considerada sucesso. Citando 
Claude Olievenstein, “o problema da droga 
não existe em si, mas é o resultado do en-
contro de um produto, uma personalidade e 
um modelo sociocultural”.

Outro efeito que vem com a prática da 
Redução de Danos é a inserção social da-
quele(a) que faz uso abusivo  de drogas. “As 
pessoas passam a falar sobre suas questões 
e demandas, o que num contexto de repres-
são não acontece por conta do medo”, diz 
a Psicóloga Sandra Fergutz Batista (CRP-
08/02667), coordenadora da Comissão de 
Direitos Humanos do CRP-PR.

Sandra, que dedicou boa parte de sua car-
reira ao estudo e atuação no âmbito das po-
líticas sobre uso de drogas e Aids, defende 
que o Estado não está autorizado a intervir 
em condutas que não envolvem um risco 
concreto, direto e imediato para terceiros. 
“Só existem armas e violência na produção 
e no comércio de maconha, de cocaína e 
das demais drogas tornadas ilícitas porque 
o mercado é ilegal. É a ilegalidade que gera 
a violência, que é o maior dano”, explica, ci-
tando Maria Lucia Karam:

“Legalizar a produção, o comércio e o 
consumo de todas as drogas não sig-
nifica permissividade, como insinuam 
os enganosos discursos dos partidários 
da fracassada e danosa proibição. Ao 
contrário. A legalização significa o 

fim do mercado clandestino e, assim, 
o começo de um sistema de regulação 
daquelas atividades. Legalizar signifi-
ca exatamente regular e controlar, o 
que hoje não acontece, pois um mer-
cado ilegal é necessariamente desre-
gulado e descontrolado. Legalizar sig-
nifica devolver ao Estado o poder de 
regular, limitar, controlar, fiscalizar e 
taxar a produção, o comércio e o con-
sumo dessas substâncias” (Maria Lucia 
Karam, 2009).

ABORTO

A temática da legalização do aborto – que 
mobiliza diversos setores da sociedade – ga-
nhou novo fôlego recentemente em virtude 
de alguns casos envolvendo mulheres que 
abortaram e procuraram os serviços de saú-
de pública após complicações. Episódios as-
sim revelam que a atual legislação, que proí-
be o aborto na maioria dos casos, não evita 
que a interrupção da gravidez seja realizada. 

Ao contrário, dados do Ministério da Saúde 
indicam que quase cinco milhões de bra-
sileiras entre 18 e 39 anos já fizeram um 
aborto ao menos uma vez na vida. Como 
os procedimentos são realizados em condi-
ções precárias, as complicações não são ra-
ras. A Organização Mundial da Saúde (OMS) 
estima que 47 mil mulheres em todo o 
mundo morrem anualmente em decorrên-
cia de abortos. 

Com base nesta realidade, a legalização do 
aborto é uma forma de garantir direitos bá-
sicos às mulheres que querem interromper 
a gravidez, como liberdade de escolha e au-
tonomia sobre seus corpos e vidas e acesso 
aos serviços públicos de saúde, o que mini-
miza os riscos de complicações e de morte.

Legalizar o aborto não é incentivá-lo. Assim 
como a lei proibitiva não impede a sua reali-
zação, a permissão não obriga as mulheres a 
abortarem – ao contrário, pode até mesmo 
desincentivá-lo ao dar suporte psicológico e 
material à gestante, que passa a contar com 
estrutura para levar sua gravidez adiante.
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Em 2017, a lei que regulamenta a Psicologia – pro-
mulgada em 27 de agosto de 1962 – completa 55 
anos. Para comemorar a data, preparamos uma 

seção especial na Revista Contato para falar sobre os 
primeiros passos da Psicologia, alguns dos principais 
desafios enfrentados atualmente e uma projeção do 
que encontraremos no futuro. 

Boa leitura e parabéns pelo seu dia, Psicóloga(o)!

PsicólogoDia do

27 DE AGOSTO
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A Psicologia que temos hoje, cada vez mais presente em diversos setores da socie-
dade, é fruto do trabalho de muitas pessoas. Na sequência, apresentamos alguns 
marcos desta história. 

Venha com a gente conhecer um pouco da construção da Psicologia! 

A CONSTRUÇÃO DA PSICOLOGIA

Inauguração do Laboratório de Psicologia 
Experimental da Universidade de Leipzing, por 
Wilhelm Wundt, considerado o marco inaugural 
da Psicologia mundial.

O Laboratório de Psicologia Educacional do Instituto 
de Educação é incorporado à cátedra de Psicologia 
Educacional da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras 
da Universidade de São Paulo (USP). Com isso, a Psicologia 
torna-se disciplina obrigatória durante os três anos dos 
cursos de Filosofia, Ciências Sociais e Pedagogia, além de 
estar inserida na grade curricular de todos os cursos de 
licenciatura. Fora de São Paulo, a Psicologia também mos-
trava sua força no meio universitário, com destaque para 
as Universidades do Brasil, Católica e Federal de Minas 
Gerais e Federal do Rio Grande do Sul. 
Referência: LISBOA, Felipe Stephan; BARBOSA, Altemir José Gonçalves. 
Formação em Psicologia no Brasil: um perfil dos cursos de graduação. 
Psicologia, Ciência e Profissão, vol. 29, nº 4, Brasília,  2009. Disponível 
em http://bit.ly/2sUv2zj, acesso em 22 de junho de 2017.

A Portaria nº 272, referente ao Decreto-Lei 
nº 9.092, institucionalizou a formação em 
Psicologia. No entanto, a formação ainda estava 
ligada a outros cursos. 
Referência: LISBOA, Felipe Stephan; BARBOSA, Altemir José 
Gonçalves. Formação em Psicologia no Brasil: um perfil dos 
cursos de graduação. Psicologia, Ciência e Profissão, vol. 29, 
nº 4, Brasília,  2009. Disponível em http://bit.ly/2sUv2zj, 
acesso em 22 de junho de 2017.

1879

1934

1946

1953

1962

Criação do primeiro curso superior autônomo de 
Psicologia, na Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro.
Referência: LISBOA, Felipe Stephan; BARBOSA, Altemir José 
Gonçalves. Formação em Psicologia no Brasil: um perfil dos cursos 
de graduação. Psicologia, Ciência e Profissão, vol. 29, nº 4, Brasília,  
2009. Disponível em http://bit.ly/2sUv2zj, acesso em 22 de junho 
de 2017.

Realização do Primeiro Congresso Brasileiro de 
Psicologia, no Paraná. 
Referência: LISBOA, Felipe Stephan. História da Psicologia no Brasi. 
Disponível em http://bit.ly/2sUVeKp, acesso em 22 de junho de 
2017.

Pela lei nº 4.119, de 27 de agosto, foi regulamen-
tada a profissão de Psicóloga(o) e seus cursos 
de formação.

Profissionais formadas(os) na primeira turma de 
Psicologia do Paraná, em 1973, decidiram se unir em 
prol do fortalecimento da profissão.  

1973

1971
O Conselho Federal de Psicologia (CFP) foi cria-
do por meio da lei nº 5.766.
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No começo do ano de 1974, dez profissionais reu-
niram-se e deram início à Associação Profissional 
dos Psicólogos do Estado do Paraná (APPEP), a qual 
viria a se tornar mais tarde o sindicato da profis-
são. Alguns meses depois, em maio, a primeira as-
sembleia da categoria contou com a presença de 
44 profissionais (90% dos que atuavam na capital 
paranaense). A Psicóloga Maria Julia Trevisan (CRP-08/0001) 

foi a primeira presidente eleita da APPEP. Em 
02 de julho de 1975, em uma assembleia his-
tórica – na qual participaram 99 das(os) 100 
Psicólogas(os) inscritas(os) – foi aprovado o 
referendo para o pleito de transformação da 
Associação em Sindicato.

1974

1975

1974

1977

Em 27 de agosto, foram criados os Conselhos 
Regionais, ficando o Paraná vinculado à sétima 
região, junto com Santa Catarina e Rio Grande do 
Sul, com sede em Porto Alegre (CRP-07). Pórcia 
Guimarães Alves foi indicada pelo CFP como repre-
sentante do Paraná, atuando como conselheira du-
rante três anos.

Após o processo tramitar pelo Ministério do 
Trabalho, Maria Julia recebeu a Carta Sindical, 
em fevereiro de 1977, e entregou a presidência 
do novo Sindicato ao Psicólogo Paulo Roberto 
Helrighel (CRP-08/00005).

Com os pedidos de um Conselho independente, em 
1979 o CFP criou a oitava região, com jurisdição no 
Estado do Paraná e sede em Curitiba, determinando 
o primeiro dia de janeiro de 1980 como data de sua 
efetiva instalação. O ano de criação do Conselho 
Regional de Psicologia do Paraná coincidiu com a 
comemoração dos 100 anos do reconhecimento 
mundial da Psicologia como ciência.

1979

1979-
1982

1987

1992

2000

Pela Resolução nº 002/1987, o CFP aprova o Código 
de Ética Profissional do Psicólogo.

A Resolução CFP nº 010/2000 especifica e qualifica 
a Psicoterapia como prática da(o) Psicóloga(o).

O Primeiro Plenário (1979/1982) do Conselho 
Regional de Psicologia do Paraná teve os se-
guintes profissionais em sua Diretoria: Maria 
Julia Trevizan (Conselheira Presidente), Anízio 
Henrique de Faria Junior (Conselheiro Vice-
Presidente), Maria Cristina Cunha Smijtink 
(Conselheira-Secretária) e Durval Alves Duarte 
Lomba (Conselheiro-Tesoureiro).

Inserção das atribuições profissionais da(o) Psi-
cóloga(o) no Catálogo Brasileiro de Ocupações.

2001
O CFP implementa o Sistema de Avaliação de 
Testes Psicológicos (SATEPSI), consolidado pela 
Resolução nº 005/2012).

2005Pela Resolução nº 010/2005, o CFP apro-
vou a versão atual do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo.



 
A SOCIEDADE ESTÁ MUDANDO E A 
PSICOLOGIA ENFRENTA NOVOS (E 
ANTIGOS) DESAFIOS
POR ELLEN NEMITZ, DA COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

A Psicologia é uma ciência jovem e, por es-
sência, está em constante construção. Por 
tratar principalmente do comportamento 
humano, a Psicologia precisa estar atenta a 
cada nova demanda social. 

A internet, por exemplo. Criou novas for-
mas de se relacionar, de ler livros, de pro-
duzir e receber informações, e até de iniciar 
relacionamentos. Isso precisa ser levado em 
conta por profissionais que estudam o com-
portamento. Indo mais além, precisamos 
repensar a tecnologia até mesmo para pres-

tar atendimentos. Atualmente, a Resolução 
CFP nº 011/2012 diz que existe um limite 
de 20 atendimentos online. Os Conselhos 
Federal e Regionais estão atentos a isso  e 
instituíram, em 2016, um Grupo de Trabalho 
(GT) para a revisar a referida Resolução. 
Além de CFP e do CRP-PR, outros nove re-
gionais estão participando dos encontros, 
cujo objetivo é reunir as(os) profissionais 
que estão habilitadas(os) para o atendimen-
to online e conversar sobre a plataforma, 
a Resolução e as propostas relacionadas à 
temática. 

Novo mundo:

| CONTATO 11220



NOVO MUNDO

Mas, há outros desafios por aí. Há diversas 
formas de formar uma família e  um lar. 
Sucesso pessoal tem a medida que cada um 
quer dar, e não significa, necessariamente, 
dinheiro ou estabilidade. Velhice não é mais 
sinônimo de solidão ou inatividade. Mulher 
pode ser o que quiser. Aliás, todo mundo 
pode ser mulher. Ou homem. O mundo 
já não é tão grande e morar em qualquer 
lugar, ou em todos os lugares, é possível. 
Trabalhar nem sempre precisa ser no escri-
tório. O escritório pode estar na palma da 
sua mão, em seu smartphone. Política dei-
xou de ser coisa para se preocupar de qua-
tro em quatro anos e virou papo de bote-
quim. Mas, ao mesmo tempo, muita gente 
não aceita isso e o preconceito anda cada 
vez mais evidente. Mesmo em um mun-
do em que podemos ser o que quisermos, 
sair do casulo gera sofrimento e, olha só, 
Psicólogas(os) são essenciais nessa hora! 

Aliás, não custa lembrar: preconceito nunca 
é bom, e o Código de Ética Profissional do 
Psicólogo diz que a atuação deve promover 
respeito, liberdade, dignidade, igualdade 
e integridade do ser humano. Ou seja, na 
hora de atender alguém, é preciso ouvir e 
entender as necessidades de cada um. O ob-
jetivo da Psicologia sempre será promover 
saúde e qualidade de vida, independente do 
século em que estejamos vivendo ou as for-
mas de se viver em sociedade. Como diz o 
Psicanalista Jorge Sesarino (CRP-08/02367), 
“as pessoas não vão ficar mais felizes com 
o passar do tempo” e problemas de ajusta-
mento social sempre vão existir. O que mu-
dam são os problemas. 

EMPREENDEDORISMO: A ARTE DE 
VER OPORTUNIDADES

O Psicólogo  Raphael Di Lascio (CRP-08/00967), 
que coordena o curso de Psicologia na 
Universidade Positivo, acredita que esse 
mundo em transformação é bom para a 
Psicologia, mas que é preciso estar de olhos 
abertos para enxergar as oportunidades. Ele 
conta a história de alguns profissionais que 

foram atender familiares e vítimas em uma 
tragédia de grande repercussão nacional, 
há alguns anos, e depois disso fundaram 
uma empresa de consultoria em emergên-
cias e desastres. Isso é empreendedoris-
mo, característica não muito comum de 
encontrar nas(os) Psicólogas(os). “Não há 
um quadradinho perfeito na nossa frente. 
Precisamos perceber e criar oportunida-
des. O mundo precisa cada vez mais de 
nós”, afirma, citando diversos problemas 
da sociedade que geram demanda de atua-
ção, como crises econômicas, política e 
violência. 

A atuação da(o) Psicóloga(o), então, não 
precisa ficar restrita à tradicional clínica 
– e, mesmo que este seja o caminho, uma 
dose de empreendedorismo a(o) ajudará a 
ser bem-sucedida(o). “Muito se fala que não 
há emprego. Mas com a população sempre 
crescente, o número de profissionais ainda 
não é suficiente para dar conta de áreas no-
vas, não tão comuns”, afirma o professor. 

RECONHECIMENTO SOCIAL

Mas quem é Psicóloga(o) sabe que nem 
sempre é fácil romper a barreira do precon-
ceito. Apesar de inegáveis avanços – hoje 
há Psicólogas(os) atuando em muitos seto-
res diferentes da sociedade –, ideias como 
“Psicologia é coisa de louco” ainda são mui-
to presentes no imaginário popular. Na opi-
nião do Psicanalista Jorge Sesarino, isso é 
fruto da falta de informação e também da 
desunião da categoria. “É preciso construir 
uma imagem mais ousada, fazer jus à pro-
fissão. Em outros países que conheci, a cate-
goria era mais unida e tinha mais valor. No 
Brasil, nem piso salarial temos”, lamenta.

O piso salarial, inclusive, está atualmente 
(julho de 2017) como ideia legislativa no Se-
nado Federal, e as(os) Psicólogas(os) podem 
votar a favor para apoiar a proposição. Esta 
já é uma forma de participar e de ajudar a 
categoria. Mas, há outras, como comparti-
lhar as informações, acompanhar as vota-
ções dos projetos, participar de manifesta-
ções e eventos, entre outras.   
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UNIÃO DA CATEGORIA

Claro que, em meio a tantos afazeres, a par-
ticipação política pode, às vezes, ficar de 
lado. Unir-se à sua categoria, no entanto, 
é essencial para a evolução da Psicologia. 
O Conselho Regional funciona como uma 
“casa” para as(os) profissionais, onde elas(es) 
podem participar das discussões e lutar por 
avanços na sociedade e no reconhecimento 
da profissão. 

Há muitas formas de a(o) Psicóloga(o) se 
inserir no CRP e, para o professor Raphael 
Di Lascio, este é, além de um direito, um 
dever. Somente desta forma, engajados, 
será possível evitar derrotas e perdas de es-
paço profissional. Ele cita o Projeto de Lei 
nº 439/2015, que visa a tirar a Psicologia 
dos espaços organizacionais, e também 
áreas como a Psicomotricidade, que hoje 
em dia está mais a cargo de profissionais 
da Educação Física. “A verdadeira profissão 
deve estar incorporada e a participação po-
lítica faz parte disso. Se você é contra al-
guma coisa, leve para o CRP e discuta com 
todos”, conclama Di Lascio. 

PRÁTICAS ALTERNATIVAS

Em tempos de tantas mudanças, as práti-
cas em Psicologia também avançam e se 
modificam. Ainda que as tradicionais teo-
rias sejam o norte na atuação profissional 
– independentemente da abordagem segui-
da – novos estudos surgem a todo tempo 
e as(os) Psicólogas(os) precisam estar aten-
tas(os) a estes movimentos. Para Raphael 
Di Lascio, o ideal é que se tenha a mente 
aberta para conhecer o que a ciência está 
trazendo de novidade. “Não se deve apenas 
repudiar, sem entender o que está aconte-
cendo. No entanto, é importante que qual-
quer prática profissional tenha base cientí-
fica”, frisa, dizendo-se contrário a práticas 
sem comprovação, como Florais de Bach.   

O professor salienta que é fundamental 
conhecer bem as abordagens e teorias da 
Psicologia, para se assegurar de que a solu-
ção para determinado problema não pode 
ser encontrada no conhecimento já pro-
duzido. Porém, como ciência viva, novos 
conceitos devem ser estudados e postos em 
prática. 

MAIS MUDANÇAS ESTÃO POR VIR

Para o futuro, mais mudanças ainda de-
vem acontecer, em um ritmo cada vez mais 
acelerado. O coordenador do curso da 
Universidade Positivo conjectura que em 
pouco tempo não teremos mais consultó-
rios, pois a terapia será feita por, até mes-
mo, projeção holográfica – o que torna es-
tudos sobre atendimento a distância ainda 
mais fundamentais. 

Mais no nosso tempo presente, ele cita que o 
setting terapêutico já mudou bastante, sen-
do que já existem atendimentos até mesmo 
na rua, para a população em situação de vul-
nerabilidade social. “O tradicionalismo impe-
de a evolução, e as novidades tecnológicas 
não vão alterar o Psicólogo”, comenta.
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QUER PARTICIPAR DO CRP-PR E AJUDAR A 
FORTALECER A PSICOLOGIA?
O CRP-PR permite a participação de diversas formas. Quanto mais Psicólogas(os) 
participam, mais força a categoria tem!

VOTO
Participar dos Congressos Regional e Nacional da Psicologia (COREP e CNP) e votar 
nas eleições para os Conselhos Regional e Federal de Psicologia (CRP e CFP), a cada 
três anos, é a primeira forma de participar da sua categoria. 

INFORMAR-SE 
Se você está lendo esta revista, já está participando do Conselho por meio do aces-
so à informação. O CRP-PR está também inserido nas redes sociais e mantém um 
site com notícias, legislações, materiais de orientação, agenda de eventos, etc. 

www.crppr.org.br

Facebook: www.facebook.com/crppr/

Twitter: www.twitter.com/crp_pr

Instagram: www.instagram.com/crp_pr/ 

Youtube: www.youtube.com/c/CRPPR08 

Flickr: www.flickr.com/photos/crp-pr 

COMISSÕES ESPECIAIS (TEMÁTICAS)
O CRP-PR mantém diversas Comissões que são chamadas de Especiais ou Temáticas. 
Como o próprio nome já diz, elas têm por objetivo discutir sobre determinado tema 
(Clínica, Assistência Social, Avaliação Psicológica, Trânsito, Saúde, etc.) e subsidiar 
o Conselho em suas decisões e posicionamentos. Estes conhecimentos são trazidos 
por Psicólogas(os) colaboradoras(es) que se reúnem periodicamente na sede e nas 
subsedes. 

Se você é acadêmico ou está começando sua carreira, participe da Comissão de 
Estudantes ou da Comissão do Psicólogo Iniciante! 

Para saber mais, envie um e-mail para comissoes08@crppr.org.br.

EVENTOS
As Comissões Especiais (Temáticas) promovem, com grande frequência, eventos nas 
diversas cidades do Paraná. Fique atenta(o) à nossa agenda de eventos pelo site 
ou redes sociais e participe! Quanto maior a sua participação, mais o CRP-PR pode 
atuar na discussão de temas importantes para a categoria e para a sociedade. 

REPRESENTAÇÕES SETORIAIS E COMISSÕES GESTORAS

O CRP-PR conta, além da Sede (Curitiba) e das Subsedes (Maringá, Londrina, Casca-
vel e Foz do Iguaçu), com Representações Setoriais. 

Para conhecer o trabalho das Comissões Gestoras e Representações Sociais, acesse 
o site e confira as(os) Psicólogas(os) que representam cada região! 
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A Psicologia, como a ciência do comporta-
mento, veio mudando e se adaptando às mu-
danças da própria sociedade. Não que suas 
bases teóricas sejam ultrapassadas pelos 
anos, mas, os pensamentos de seus fundado-
res vão recebendo contribuições e suas técni-
cas e práticas se transformando para atender 
às demandas emergentes. 

Neste sentido, o futuro da Psicologia se en-
trelaça com a sociedade do futuro. Uma irá 
se construir em função da outra. A Revista 
Contato buscou especialistas em tendências 
e comportamento para estimar como será a 
sociedade na qual as(os) Psicólogas(os) irão 
atuar no futuro e quais os desafios das próxi-
mas décadas. 
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POR KARLA LOSSE MENDES, DA COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

A PSICOLOGIA DO FUTURO 
DA PSICOLOGIA OU 

O futuro



CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE E 
CONSUMO

Para o psicanalista, doutor em Psicologia 
Clínica e líder da área de humanidades da 
ESPM, Pedro de Santi, o consumo e as formas 
como estabelecemos nossas relações sociais 
no mundo moderno estão transformando 
também a construção da nossa subjetividade 
e esses novos processos precisarão ser com-
preendidos pelas(os) Psicólogas(os). 

“O consumo está cada vez mais presente 
como componente da construção da iden-
tidade. Utilizar e portar marcas de produ-
tos nos torna reconhecíveis socialmente, é 
um dado que nos torna identificáveis e que 
possibilita o reconhecimento social. Há uma 
necessidade cada vez maior do reconheci-
mento e valorização social dessa identidade, 
um registro narcísico que está cada vez mais 
profundo”, explica. 

Outra tendência, segundo o psicanalista, é 
a busca por sensações intensas e uma cul-
tura e sociedade voltadas para e ligadas à 
dependência dessas experiências extremas. 
Um campo no qual a(o) Psicóloga(o) atua 
e que deve crescer é o marketing de expe-
riência, com uma busca cada vez maior pelo 
consumo da experiência estimulante do 
que pelas coisas em si. “Hoje você encontra 
muito mais do que há 20 anos pessoas com 
adicções variadas: seja de pessoas, de subs-
tâncias, de relacionamentos e de sensações", 
complementa. 

A consultora de tendências e professora da 
pós-graduação de Gestão de Tendências 
e Coolhunting da PUCPR, Andrea Greca 
Krueger, acredita, no entanto, que cada vez 
mais as pessoas também irão entender que 
são necessários outros meios, que não o con-
sumo, para buscar o bem-estar. “Cada vez 
mais o ser se sobrepõe ao ter na sociedade 
de consumo, principalmente em sociedades 
mais economicamente desenvolvidas. Com o 
passar do tempo, as pessoas perceberam que 
o ato de comprar e acumular bens não traz 
felicidade”, explica.

Um paralelo que também parece se desen-
volver entre o fast (a velocidade do ritmo 
de vida frenético) e slow (a valorização da 
experiência), tendências para as sociedades 
vindouras. “O movimento da desaceleração 
representa algo ainda mais profundo do 
que uma tendência: é, ao lado de seu con-
traponto, o fast, um dos paradigmas que 
guiam nosso tempo. É uma mentalidade 
que apresenta constante crescimento nos 
últimos anos graças à sofisticação do con-
sumo e ao aumento do senso crítico em 
relação ao impacto do ser humano e suas 
escolhas no planeta. No entanto, é impor-
tante destacar que o fast também está em 
franco crescimento. São duas faces da mes-
ma moeda”, explica Andrea.

TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO

Outra tendência para o futuro observada 
pelo psicanalista Pedro de Santi diz respei-
to à busca por suprir a falta por meio do 
consumo. “O livro A Cultura do Narcisismo, 
de Christopher Lash, conta justamente um 
movimento de cultura pós-moderna que 
acelera a experiência, exacerba o individua-
lismo, despolitiza as pessoas e tem como 
característica a superficialidade, o desen-
canto com a política e o pessimismo sobre 
a possibilidade de fazer a diferença no mun-
do”, conta.

Santi explica que nunca tanta gente teve 
tanto acesso à tanta informação ao mesmo 
tempo e que isso pode ter também aspec-
tos negativos. “Um volume de experiência 
que é propriamente traumático, um excesso 
que não temos como processar. Então, cria-
mos uma crosta de superficialidade como 
defesa e institui-se uma volubilidade do 
desejo, que é transferido para as relações 
humanas, ou seja, eu descarto as pessoas 
quando já não me oferecem o que eu quero. 
O outro é reduzido a um objeto instantâneo 
do meu prazer”, analisa.

Apesar disto, o psicanalista aponta que há 
também aspectos positivos na ampliação 
do acesso à informação. “Esse também tem 
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sido, paradoxalmente, um século do coleti-
vo, pela própria característica da internet. 
Não há mais diferença entre a vida online 
e offline, o que deve ainda se ampliar à me-
dida de que as novas gerações já nascem 
neste ritmo”, conclui ele.

As novas tecnologias têm permitido uma 
nova forma de vivenciar esse momento do 
desenvolvimento humano, explica Pedro de 
Santi. “Curiosamente também está havendo 
nascimento de um movimento político, que 
não é partidário, mas que é de manifesta-
ções. Isso explicita realidades que estavam 
sem voz há um tempo atrás, minorias que 
não tinham espaço para debate de suas opi-
niões. Se já existe um enfraquecimento das 
relações, também existem novas formas 
criativas de se estabelecer novos laços”. 

FAMÍLIA

Para Pedro de Santi, aparentemente uma 
questão que é e será complicada é a da 
reestruturação da própria família nos novos 
tempos. “Antes, uma criança ficava muito 
dentro de casa tendo a família como refe-
rência. Hoje, elas estão fora do lar e com 
um ou dois anos já estão com um tablet na 
mão, para que ela não se canse e não abor-
reça os pais”, explica o psicanalista.

Para ele, este é um lado muito preocu-
pante, pois “todo trabalho de amadureci-
mento é se confrontar com limites. O que 
esse mundo muito conectado faz é man-
ter a ilusão da onipotência. A criança não 
aprende a esperar. Tudo é instantâneo. 
Todo mundo nasce nessa onipotência, mas 
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a grande dificuldade que estamos tendo é 
para superá-la e isso estará cada vez mais 
presente nos consultórios”. 

No momento, segundo o psicanalista, ainda 
não podemos avaliar os resultados destas 
transformações para o futuro porque as 
estamos vivenciando. “Imagina-se que algo 
grave e relevante está acontecendo. As pes-
soas são mais narcisistas, menos tolerantes, 
mais egoístas. Mas, neste novo contexto, 
também poderão nascer inovadoras formas 
de ser e de se constituir sujeito, pois a mara-
vilha do ser humano é isso, a criatividade”, 
conjectura ele.

TECNOLOGIA DEVERÁ ESTAR 
CADA VEZ MAIS PRESENTE 

A tecnologia que vem transformando as 
relações humanas poderá também contri-
buir de formas interessantes para a prática 
da Psicologia. Algumas experiências neste 
sentido já estão em prática, mas devem se 
aprofundar e expandir ainda mais nos pró-
ximos anos. 

A área de Avaliação Psicológica é um exem-
plo, que poderá contar com o avanço na 
aplicação de testes informatizados. O tema 
foi apresentado pela Psicóloga Ana Carolina 
Z. Fernandes (CRP-08/21158) durante a III 

Jornada de Avaliação Psicológica, promovi-
da pelo CRP-PR em parceria com a FAE em 
junho deste ano.

A Psicóloga apresentou possibilidades para 
a construção de testes, explicitando van-
tagens como a maior velocidade e rapidez 
para a aplicação e correção, e também 
maior adaptabilidade dos instrumentos. Já 
os desafios estariam na complexidade do 
desenvolvimento dos testes e validação. 

Outro exemplo de como a evolução tecnoló-
gica pode proporcionar técnicas é o auxílio 
de ambientes virtuais em situações que vão 
desde o tratamento de doenças e fobias a 
treinamentos. Uma experiência como esta 
é desenvolvida pelo Departamento de Psi-
cologia Geral e Análise do Comportamento 
da Universidade Estadual de Londrina (UEL) 
para o tratamento de fobias. O projeto uti-
liza o Oculus Rift e um simulador de uma 
empresa especializada no setor para o tra-
tamento de fobias como o medo de altura e 
a ansiedade social.  

Neste projeto, o paciente utiliza o simula-
dor chamado Virtual Therapy para passar 
por situações que em geral lhe trariam 
desconforto. No tratamento do medo de 
altura, por exemplo, o paciente é colocado 
no cenário de um prédio em construção e 
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exposto gradualmente a alturas maiores e 
com menos proteções. Já para lidar com a 
claustrofobia, o paciente é colocado den-
tro de uma casa virtual e ele precisa en-
frentar desafios como entrar em um eleva-
dor ou em uma pequena adega de vinhos. 
As tarefas são realizadas com o acompa-
nhamento e orientação de profissionais da 
Psicologia.

NA VANGUARDA DA PSICOLOGIA 

Ainda durante a formação, estudantes de 
Psicologia já buscam formas inovadoras 
para participar e construir novos modos de 
aplicar os conhecimentos da ciência, que 
vão além dos modos tradicionais de atua-
ção. São projetos que poderão se transfor-
mar, mais tarde, em espaços para o exercí-
cio profissional, respondendo aos desafios 
que o futuro trará.

Um exemplo destes projetos é o Psicologia 
no Palco, formado por um grupo de estudan-
tes do 5º período do curso na Universidade 
Tuiuti do Paraná (UTP). Os acadêmicos en-
contraram no teatro a forma para levar a 
famílias carentes conceitos como o de mo-
delos parentais positivos e auxiliar no com-
bate à violência e à negligência, esclarecen-
do também sobre direitos e deveres como 
cidadãos. O projeto é orientado por uma 
das professoras do curso e conta com uma 
equipe de Psicólogos apoiadores, que dão 
suporte às ações.

Outro projeto interessante – que já conside-
ra um cenário futuro com cada vez mais ido-
sos e suas necessidades – é o UP Maturidade 
da Universidade Positivo, gerido pelo coor-
denador do curso de Psicologia, Raphael Di 
Lascio, e que conta com a participação de 
funcionários e alunos da Universidade. O 
projeto tem como meta oferecer qualidade 
de vida a pessoas com mais de 50 anos, pro-
porcionando atividades diárias que contem-
plam conhecimento e bem-estar. 

Entre os núcleos do projeto estão: Núcleo do 
Conhecimento, com aulas de idiomas (inglês, 
francês, espanhol e italiano), informática, es-
piritualidade, leitura e expressão; Núcleo de 
Cultura e Ações Sociais, com  filmes, pales-
tras, passeios, visitas, projetos comunitários 
e viagens, entre outras atividades, com o 
intuito de promover a socialização e a apro-
priação de temas variados; e o Núcleo de 
Informação e Vivência, que oferece oficinas 
e cursos variados com curta ou média dura-
ção, rodas de conversa, teatro e coral. 

Em uma ação parecida, a também estudan-
te de Psicologia Lucrécia Aída de Carvalho 
promove atividades de acompanhamento 
cultural e integração social para idosos. Ela, 
que também é antropóloga cultural e mes-
tre em Comunicação, orienta a formação 
de grupos e auxilia os idosos em atividades 
culturais que promovam melhoria na qua-
lidade de vida e aumento da longevidade, 
facilitando sua integração social. 

CAPACIDADE 
DE INOVAÇÃO E 

ADAPTAÇÃO SERÃO 
CHAVE PARA O SUCESSO 

NA SOCIEDADE DO 
FUTURO

Confira a entrevista com 
Carlos Roberto Romaniello, 

empresário e professor 
de Design de Produto e 

Gráfico e da pós-graduação 
de Gestão de Tendências e 

Coolhunting da PUCPR.

Acesse o site  
www.crppr.org.br para ler a 
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Não é incomum encontrarmos do-
cumentos, produzidos por Psicólo-
gas(os), denominados de forma equi-

vocada. Além dos termos acima – laudo, 
relatório e parecer – outros também são 
utilizados, como informação, declaração 
ou atestado, para designar o documento 
relativo a uma Avaliação Psicológica, por 
exemplo. A resposta a essas dúvidas está na 
Resolução CFP nº 007/2003.

Umas das atribuições legais e regimentais 
do Conselho Federal de Psicologia, segundo 
a lei nº 5766/71, é emitir normativas para 
a(o) profissional de Psicologia, por meio de 
resoluções, cujo cumprimento é obrigató-
rio, sob pena de falta ética. 

Atualmente, os termos indicados na Resolução 
CFP nº 007/2003 para designar um dos docu-
mentos produzidos pela(o) Psicóloga(o) a par-
tir da Avaliação Psicológica são laudo psicoló-
gico ou relatório psicológico. O termo informe, 
utilizado por alguns profissionais como sinô-
nimo de relatório ou laudo, segundo Cassia 
Preto, foi utilizado até 2001 por autores argen-
tinos, não sendo contemplado na Resolução 
CFP nº 007/2003.

MAS, HÁ DIFERENÇA ENTRE ESSES 
DOIS TERMOS?

A Resolução CFP nº 007/2003 trata os dois 
termos como sinônimos. Porém, as resolu-
ções anteriores que disciplinavam o tema 
(CFP nº 030/2001 e CFP nº 017/2002) os 
definiam de maneira diferenciada, segun-
do informa Cássia Preto2. Apesar de serem 
tratados como conceitos diferentes em 
ambas as resoluções, os termos remetiam 
à comunicação de resultado de Avaliações 
Psicológicas e, para a autora, era “difícil a 
distinção de cada documento a partir de tais 
conceituações”3. 

E O QUE DIZ A RESOLUÇÃO CFP 
Nº 007/2003 SOBRE LAUDO/
RELATÓRIO PSICOLÓGICO? 

A Resolução informa que são documentos 
produzidos a partir de Avaliação Psicológica, 
definidos como “uma apresentação descriti-
va acerca de situações e/ou condições psi-
cológicas e suas determinações históricas, 
sociais, políticas e culturais, pesquisadas no 
processo de avaliação psicológica”4, cuja fi-
nalidade é apresentar o procedimento e as 
conclusões no processo de avaliação. 
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1. 2. 3. PRETO, CÁSSIA R  
DE S., Laudo Psicológico. 
Curitiba: Juruá, 2016, 
pg. 183.

4. Resolução CFP nº 
007/2003. Disponível em: 
https://goo.gl/q7MvhF . 
Acesso em 14 mai. 2017.

L A U D O , 
R E L AT Ó R I O  
O U  PA R E C E R ?
COMISSÃO DE ÉTICA 
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de fatos ou situações objetivas relaciona-
das ao atendimento psicológico”6. Engloba 
informações como o comparecimento do 
cliente ao atendimento, bem como datas e 
horários em que isso ocorreu. Não é, portan-
to, fruto de Avaliação Psicológica. 

Por sua vez, o atestado, que é o outro do-
cumento emitido em decorrência de uma 
Avaliação Psicológica, tem por finalidade cer-
tificar “uma determinada situação ou estado 
psicológico, tendo como finalidade afirmar 
sobre as condições psicológicas de quem, 
por requerimento, o solicita”7. Ressalte-se 
que, no atestado, pode ser informada a CID 
(Classificação Internacional de Doenças), des-
de que a informação seja autorizada pelo clien-
te. Na emissão, principalmente de atestados e 
laudos, sugere-se emitir cópia na qual o inte-
ressado autorizará a exposição do conteúdo ali 
informado, inclusive com a divulgação da CID, 
quando for o caso.

E OS DOCUMENTOS EMITIDOS 
NO TRÂMITE DE PROCESSOS 
JUDICIAIS POR PERITOS E 
ASSISTENTES TÉCNICOS, COMO 
DEVEM SER DENOMINADOS?

Esses documentos são denominados e 
apresentados segundo a Resolução CFP nº 
007/2003. É aceitável acrescentar o termo 
"pericial" para qualificar o laudo ou relatório 
psicológico, mas deve-se seguir a estrutura 
indicada na Resolução. Por fim, a denomi-
nação do documento emitido por assistente 
técnica(o) deve ser "parecer", pois, em geral, 
seu trabalho resume-se em fazer uma análise 
crítica sobre a Avaliação Psicológica e o docu-
mento emitido pela(o) Psicóloga(o) perita(o). 

A COE conclui sua coluna recomendando 
às(os) Psicólogos que, ao redigirem documen-
tos decorrentes de seu exercício profissional, 
em especial aqueles advindos da Avaliação 
Psicológica, consultem a Resolução CFP nº 
007/2003. E, para as(os) Psicólogas(os) que 
quiserem aprofundar seus estudos sobre es-
ses documentos, em especial sobre laudos 
psicológicos, que consultem o livro de Cássia 
Preto, citado nesse artigo. 

A forma como se estrutura um laudo/re-
latório também é indicada, devendo ser 
composta pelos seguintes itens: identifica-
ção; descrição da demanda; procedimento; 
análise; e conclusão (para saber mais sobre 
cada item, consulte a Resolução CFP nº 
007/2003). 

E O QUE É PARECER?

Novamente, segundo a Resolução CFP nº 
007/2003:

Parecer é um documento fundamenta-
do e resumido sobre uma questão focal 
do campo psicológico cujo resultado 
pode ser indicativo ou conclusivo, cuja 
finalidade é apresentar resposta escla-
recedora, no campo do conhecimento 
psicológico, através de uma avaliação 
especializada, de uma “questão proble-
ma”, visando a dirimir dúvidas que estão 
interferindo na decisão, sendo, portan-
to, uma resposta a uma consulta, que 
exige de quem responde competência 
no assunto.5

Dessa forma, parecer não é o documen-
to elaborado para informar o resultado de 
uma Avaliação Psicológica, mas para apon-
tar a resposta a uma questão específica, em 
geral, que envolva aspectos teóricos. Por 
exemplo: consulta feita pelo juízo que ques-
tiona se dinâmicas de grupo são técnicas de 
Avaliação Psicológica. Ou um parecer sobre 
um processo de avaliação realizado em um 
concurso público, etc.

Por fim, nesse item, a Resolução também 
determina a estrutura que deve ser utilizada 
para a redação de um parecer: identificação, 
exposição de motivos, análise e conclusão. 

E QUE OUTROS DOCUMENTOS 
PODEM SER PRODUZIDOS POR 
PSICÓLOGAS(OS)?

A Resolução CFP nº 007/2003 apresenta, 
ainda, a declaração e o atestado como do-
cumentos produzidos por Psicólogas(os). 
A declaração “visa a informar a ocorrência 

Resolução CFP nº 007/2003
https://goo.gl/8bN86U

Para saber 
mais

Laudo Psicológico - Cássia 
Regina de Souza Preto 

https://goo.gl/EK3mqG

5. 6. 7. Conselho 
Federal de Psicologia. 

Resolução CFP nº 
007/2003. Disponível 

em: https://goo.
gl/3nvaX2. Acesso em 

14 mai. 2017.
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Publicidade e 
Redes Sociais
POR MICHELE GABARDO MACHADO (CRP-08/19469), ORIENTADORA FISCAL 
DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

T     endo em vista o uso frequente das 
redes sociais (Facebook, Instagram, 
LinkedIn, Twitter, etc.) como forma 

de contato, acesso à informação e divulga-
ção profissional, a Comissão de Orientação e 
Fiscalização pretende trazer reflexões e dire-
trizes que norteiam a(o) Psicóloga(o) a divul-
gar seus serviços de forma adequada e ética.

Inicialmente, cabe resgatarmos o que se 
apresenta no Código de Ética Profissional 
do Psicólogo (CEPP): 

Art. 20 – O psicólogo, ao promover publica-
mente seus serviços, por quaisquer meios, in-
dividual ou coletivamente: 

a. Informará o seu nome completo, o CRP e 
seu número de registro;

b. Fará referência apenas a títulos ou quali-
ficações profissionais que possua; 

c. Divulgará somente qualificações, ativi-
dades e recursos relativos a técnicas e 
práticas que estejam reconhecidas ou 
regulamentadas pela profissão; 

d. Não utilizará o preço do serviço como 
forma de propaganda; 

e. Não fará previsão taxativa de resultados; 
f. Não fará auto-promoção em detrimento 

de outros profissionais; 
g. Não proporá atividades que sejam atri-

buições privativas de outras categorias 
profissionais; 

h. Não fará divulgação sensacionalista das 
atividades profissionais.

Algumas destas diretrizes têm gerado dúvi-
das à categoria. A seguir apresentamos al-
guns exemplos de divulgações que estariam 
inadequadas e, portanto, infringindo o arti-
go 20 do CEPP. 

Exemplo 1

Psicólogo Francisco Souza Oliveira  
(CRP-08/00000)

Atendimento Psicológico
Compartilhe e não pague a primeira sessão! 

Por que está inadequado?
O uso do preço como forma de propaganda 
tem se apresentado (de forma inadequada) 
através do uso dos seguintes termos: des-
conto, custo reduzido, avaliação gratuita, 
compartilhe e ganhe, etc. Percebe-se que 
este tipo de divulgação busca atingir seu pú-
blico através do preço, estando, assim, em 
desconformidade ao exposto no artigo 20, 
alínea d.

Exemplo 2

Venha consultar A MELHOR psicóloga clíni-
ca do Paraná. Garanto sua cura!

Não pense duas vezes!!!!! Ligue!!!

Psicóloga Ana Maria da Silva 
(CRP-08/00000)

Por que está inadequado? 
Em se tratando de autopromoção, indução 
de demanda, divulgações sensacionalistas e 
previsão taxativa de resultados, encontramos 
situações nas quais há uso de ferramentas de 
destaque (negrito, grifo, aumento da fonte, 
etc.), uso de ponto de exclamação, caixa alta 
ou o uso de termos como: o melhor Psicólogo, 
venha ser feliz, tem cura, garanto sucesso, qua-
lificado como nenhum outro, etc. O uso destes 
termos são indícios de infração ao exposto no 
artigo 20 do Código de Ética.
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Exemplo 3

Psicóloga Ana Maria da Silva  
(CRP-08/00000)
Psicoterapia e Florais de Bach
Para maiores informações, entre em  
contato: 9.9999.9999

Por que está inadequado?
A(O) Psicóloga(o) possui capacitação e habi-
litação para oferecer serviços de Psicologia. 
Assim, sua divulgação e atuação deverão 
abranger apenas técnicas e práticas que este-
jam devidamente fundamentadas, reconheci-
das ou regulamentadas pela profissão, o que 
não ocorre no exemplo acima. A divulgação 
de práticas alheias à Psicologia deverá ocorrer 
de forma desvinculada da Psicologia.

Exemplo 4

Psicóloga Ana Maria 

Para maiores informações, entre em conta-
to: 9.9999.9999

Por que está inadequado?
Lembramos que a divulgação de serviços 
de Psicologia deve sempre apresentar o 
nome completo da(o) profissional, a palavra 
Psicóloga ou Psicólogo, a sigla do Conselho 
Regional de Psicologia correspondente e o 
número de inscrição (conforme Resolução 
CFP nº 003/2007, em seu artigo 53). Assim, 
não deverá ser realizada divulgação em 
Psicologia com apelidos ou com a omissão/
abreviação de sobrenome. Além disso, estas 
divulgações deverão sempre apresentar a 
identificação profissional da(o) Psicóloga(o) 
(CRP-XX/XXXX). 

O que compartilhar?
Em se tratando de publicações no Facebook, 
temos recebido questionamentos frente à 
exposição de clientes atendidos ou publica-
ção de fotos e instrumentos utilizados pe-
las(os) Psicólogas(os). Conforme o Código 
de Ética do Psicólogo: 

Art. 2º – Ao psicólogo é vedado:[...]
q. Realizar diagnósticos, divulgar procedi-

mentos ou apresentar resultados de ser-
viços psicológicos em meios de comunica-
ção, de forma a expor pessoas, grupos ou 
organizações [...].

A(O) Psicóloga(o) deverá sempre ter em men-
te seu dever de sigilo (artigo 9º do CEPP) e o 
cuidado para com os instrumentos e registros 
privativos da(o) profissional. A publicação 
de fotos, casos, instrumentos aplicados ou 
qualquer outro tipo documento que venha 
expor clientes ou instrumentos da Psicologia 
é indevida. 

Art. 1º – São deveres fundamentais dos 
psicólogos: 

l. Zelar para que a comercialização, aquisi-
ção, doação, empréstimo, guarda e for-
ma de divulgação do material privativo 
do psicólogo sejam feitas conforme os 
princípios deste Código.

Reafirmamos que é de direito da(o) 
Psicóloga(o) o uso e aproveitamento dos be-
nefícios ofertados pelas redes sociais. No en-
tanto, como em qualquer forma de divulga-
ção profissional, é necessário que esta ação 
esteja em conformidade com os preceitos 
éticos e técnicos da categoria. 

A Comissão de Orientação e Fiscalização re-
comenda às(os) Psicólogas(os) que, ao deci-
dir divulgar seus serviços em redes sociais, 
seja criado um perfil profissional específico 
para tal, fazendo, assim, a devida distinção 
entre publicações de cunho pessoal e de 
cunho profissional. 

Sendo assim, finalizamos esta coluna com 
um dos princípios fundamentais do nosso 
Código de Ética Profissional que apresenta o 
dever e o papel da(o) Psicóloga(o) em zelar 
para que as informações prestadas dissemi-
nem o conhecimento a respeito das atribui-
ções, da base científica e do papel social da 
profissão.

V. O psicólogo contribuirá para promo-
ver a universalização do acesso da popu-
lação às informações, ao conhecimento 
da ciência psicológica, aos serviços e aos 
padrões éticos da profissão.

Caso haja dúvidas ou questionamento de 
divulgações profissionais realizadas por 
Psicólogas(os), entre em contato com a 
Comissão de Orientação e Fiscalização (COF).

Para saber 
mais

Código de Ética Profissional do 
Psicólogo: Resolução CFP nº 

007/2003

https://goo.gl/aomsnU

Resolução CFP nº 003/2007
https://goo.gl/jDFfsL

Entre em contato com a COF
https://goo.gl/XLNYfn
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SERVIÇO-ESCOLA: 
UM GUIA PARA ENCAMINHAMENTO DE 
PACIENTES PARA SERVIÇOS SOCIAIS

Universidade Tuiuti do Paraná (UTP)

• Avaliação psicopedagógica
• Psicoterapia infantil, adolescente, adulto, 

casais, famílias e grupos
• Prevenção de maus tratos contra crian-

ças e adolescentes
• Serviço de Orientação Profissional (SOP)
• Serviços em Psicologia Escolar
• Serviço de Acompanhamento 

Terapêutico (SAT)
• Laboratório de Pesquisa do Esporte e do 

Exercício 
•  Avaliação Neurocognitiva

CLÍNICA DE PSICOLOGIA

População em geral

Segunda a sexta-feira: 8h às 21h
Sábados: 8h às 12h.

Verificar formas de encaminhamento de 
acordo com a especialidade pelo telefone.

Valores simbólicos

(41) 3331-7836 I 3331-7846

Legendas

Nome da  
instituição

Especialidades 
atendidas

Público-alvo 

Horários de aten-
dimento

Como ter acesso

Custo

Contato
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Uniandrade

• Psicoterapia para crianças, adolescentes 
e adultos

• Orientação vocacional e profissional;
• Psicodiagnóstico

População em geral 

CLÍNICA DE PSICOLOGIA

Segunda a sexta-feira: 8h às 22h
Sábados: 8h às 14h

Verificar formas de encaminhamento de 
acordo com a especialidade pelo telefone.

Valores simbólicos 

(41) 3219-4290

Universidade Federal do Paraná (UFPR)

• Avaliação e acompanhamento 
psicoterápico

• Psicoterapia individual de crianças, 
adolescentes e adultos

• Avaliação psicopedagógica
• Avaliação neuropsicológica
• Orientação profissional
• Orientação a pais

CENTRO DE PSICOLOGIA APLICADA

População em geral 

Segunda a sexta-feira: 8h30 às 20h30

Verificar formas de encaminhamento de 
acordo com a especialidade pelo telefone.

Gratuito

(41) 3310-2614



Universidade Positivo (UP)

• Atendimento psicológico para crianças, 
adolescentes e adultos

• Programa de Orientação e 
Reorientação Profissional

• Atendimento clínico de indivíduos em 
situação de vulnerabilidade social

• Programa de Acolhimento em Uso e 
Abuso de Substâncias 

• Programa de Intervenção Psicológica 
Centrada na Aprendizagem (PIPA)

• Programa de Estimulação de Bebês e 
da Relação entre Pais e Filhos 

• Grupo de Gerenciamento do Estresse

CENTRO DE PSICOLOGIA

População em geral

Segunda a quinta-feira: 7h30 às 22h30
Sexta-feira: 7h30 às 21h
Sábado: 8h às 12h

Verificar formas de encaminhamento de 
acordo com a especialidade pelo telefone.

Valores simbólicos e de acordo com a con-
dição econômica dos usuários.

(41) 3317-3266

Faculdade Dom Bosco

• Avaliação psicodiagnóstica 
• Tratamento psicoterápico
• Orientação psicológica aos acadêmicos
• Práticas psicológicas em hospitais, 

unidades de saúde, centros de atenção 
psicossocial, instituições educativas e 
organizações de trabalho

• Orientação profissional

SERVIÇO DE PSICOLOGIA

População em geral 

Segunda a sexta-feira: 8h às 12h e 17h às 
20h

Verificar formas de encaminhamento de 
acordo com a especialidade pelo telefone.

Alguns serviços são gratuitos e outros 
têm valores simbólicos.

(41) 3213-5227 | Av. Presidente Wenceslau 
Braz, 1172, Guaíra, Curitiba/PR.

Pontifícia Universidade Católica do Paraná 
(PUCPR)

• Psicoterapia infantil, adolescente, adul-
to, casais, famílias e grupos

• Avaliação neuropsicológica
• Programa de Psicoterapia Grupal para 

Pessoas com Sobrepeso e Obesidade
• Programa de Preparação Psicológica 

para Cirurgia Bariátrica
• Programa de Acompanhamento 

Pós-cirúrgico 
• Clínica de bebês
• Orientação profissional
• Avaliação e intervenção 

psicopedagógica
• Programa de Habilidades Sociais 

Infantis

NÚCLEO DE PRÁTICAS EM PSICOLOGIA

• Escola de pais
• Ambulatório de ansiedade e depressão 

infantil
• Plantão psicológico
• Consultoria em Psicologia 

Organizacional, Educacional e Jurídica

População em geral

Segunda a sexta-feira: 8h às 22h

Verificar formas de encaminhamento de 
acordo com a especialidade pelo telefone.

Valores simbólicos e de acordo com a 
condição econômica dos usuários. Para 
consultorias os custos variam de acordo 
com cada projeto.

(41) 3271-1663 | 3271-1591
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Facel

• Psicoterapia para crianças, adolescentes 
e adultos

• Psicodiagnóstico

População em geral

Segunda a sexta-feira: 8h às 12h e 13h às 21h

SERVIÇO-ESCOLA DE PSICOLOGIA

Verificar formas de encaminhamento 
de acordo com a especialidade pelo 
telefone.

 Valores simbólicos 

(41) 3087-3650 | (41) 3087-3686

FAE

• Grupo de apoio psicológico a obesos – GAPO
• Projeto Pais e Filhos
• Triagem e psicodiagnóstico
• Psicoterapia individual de crianças, adoles-

centes e adultos
• Orientação vocacional e profissional
• Atendimento em Psicologia Jurídica
• Avaliação e reabilitação neuropsicológica
• Grupo psicoterapêutico para pessoas com 

dores crônicas
• Grupo de apoio a pacientes oncológicos

PSICOFAE CLÍNICA DE PSICOLOGIA 

População em geral 

Segunda a sexta-feira: 8h às 21h
Sábados: 8h às 12h

Verificar formas de encaminhamento de 
acordo com a especialidade pelo telefone.

Valores simbólicos e de acordo com a condi-
ção econômica dos usuários.

(41) 2105-4826 | 2105-4815 | Rua 24 de maio, 
135, Centro, Curitiba/PR

UniBrasil

• Psicoterapia para crianças, adolescentes 
e adultos

• Orientação vocacional e profissional
• Psicodiagnóstico

População em geral

Segunda, quarta e quinta-feira: 8h às 12h 
e 13h às 18h
Terça e sexta-feira: 8h às 12h e 13h às 
20h30

CLÍNICA INTEGRADA DE SAÚDE 

Verificar formas de encaminhamento 
de acordo com a especialidade pelo 
telefone.

Gratuito ou valores simbólicos 

(41) 3267-9108 | (41) 3369-2627

Faculdades Pequeno Príncipe (FPP)

• Psicoterapia para crianças, adolescentes 
e adultos

• Avaliação Psicológica e 
Psicodiagnóstico 

• Grupo de idosos
• Estimulação precoce para bebês
• Grupos de apoio e sensibilização 

específicos 

SERVIÇO-ESCOLA DE PSICOLOGIA CLÍNICA TATIANA FORTES

População em geral 

Terça a sexta-feira: 9h às 21h

Verificar formas de encaminhamento 
de acordo com a especialidade pelo 
telefone.

Valores simbólicos 

(41) 3310-1531
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UNICENTRO – Campus Irati 

• Psicoterapia para criança, adolescente 
e adulto

• Psicoterapia familiar e de casal
• Aconselhamento psicológico
• Outros atendimentos na área ou afins

População em geral 

CLÍNICA-ESCOLA DE PSICOLOGIA 

Segunda a sexta-feira: 7h30 às 22h 

Encaminhamento ou demanda espontâ-
nea (lista de espera).

Gratuito

(42) 3421-3224 | (42) 3421-3228

IRATI

PATO 
BRANCO FADEP - Faculdade de Pato Branco 

• Atendimento infantil e adulto
• Psicoterapia individual e em grupo
• Atendimentos domiciliares conforme 

necessidade
• Avaliação Psicológica

Comunidade interna (alunos e funcioná-
rios) e população em geral

Segunda a sexta-feira: 13h30 às 22h30

CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE

Demanda espontânea (lista de espera) 
ou encaminhamento de entidades como 
o SUS 

Valores simbólicos (R$ 7) para público 
externo e gratuito para público interno 
(acadêmicos e funcionários)

(46) 3220-3053 | servpsico@fadep.br

Faculdade de Jandaia do Sul – Fafijan 

• Atendimento individual ou em grupo

População em geral 

Segunda a sexta-feira: 15h30 às 21h30
* Pode ser alterado de acordo com de-
mandas específicas 

CLÍNICA PSICOLÓGICA FAFIJAN 

Demanda espontânea de acordo 
com disponibilidade de vagas ou 
encaminhamento 

Gratuito

(43) 3432-4615 | (43) 3432-4646

JANDAIA 
 DO SUL

APUCA-
RANA Faculdade de Apucarana 

• Atendimento clínico de adultos, adoles-
centes, crianças, casais e famílias

• Avaliação Psicológica
• Psicodiagnóstico
• Avaliações psicoeducacionais
• Orientação vocacional e profissional 

para adolescentes
• Orientação para pais
• Formação de grupos psicoeducativos.

CLÍNICA-ESCOLA DA FAP

Segunda a sexta-feira: 8h às 12h e 13h30 
às 17h30

Demanda espontânea por telefone

Gratuito

(43) 3033-8900 (8945)
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MARINGÁ
Faculdade Metropolitana de Maringá 
(UNIFAMMA)

• Psicanálise, comportamental e analítica

População em geral

Segunda a sexta-feira: 8h às 12h e 13h30 
às 22h30
Sábado: 9h às 12h 

CLÍNICA-ESCOLA DE PSICOLOGIA FAMMA 

Encaminhamento (Conselho Tutelar e 
Escolas) ou demanda espontânea (com 
triagem)

Gratuito

(44) 99731-0809

Centro Universitário Ingá (Uningá)

• Psicoterapia infantil, adolescente e 
adulto

População em geral

Período noturno

SERVIÇO ESCOLA DE PSICOLOGIA DA UNINGÁ 

Demanda espontânea ou indicações

Gratuito

(44) 3033-5009

Centro Universitário de Maringá 
(UniCesumar)

• Psicodiagnóstico
• Práticas clínicas 
• Triagem
• Aconselhamento a pais
• Aconselhamentos a pacientes
• Psicoterapia individual
* Há também atendimentos nas áreas 
hospitalar, organizacional, jurídica, social, 
esporte e educação. 

SERVIÇO-ESCOLA DE PSICOLOGIA UNICESUMAR 

População em geral 

Segunda a sexta-feira: 7h30 às 12h e 13h 
às 22h50
Sábado: 8h às 12h

Cadastro em lista de espera (por telefone) 
ou encaminhamento de outras clínicas 
da IES

Gratuito

(44) 3027-6360 (ramal 1150)   
(44) 3027-6360 (ramal 1184)  
clinica.psicologia@unicesumar.edu.br 

Universidade Estadual de Maringá (UEM)

• Psicoterapia individual com crianças, 
adolescentes e adultos

• Psicoterapia de grupo com crianças
• Orientação profissional individual e em 

grupo com adolescentes e adultos
• Grupos de Saúde do Trabalhador

UNIDADE DE PSICOLOGIA APLICADA (UPA)

População em geral 

Segunda a sexta-feira: 8h às 21h

Demanda espontânea (por telefone ou 
na secretaria)

Gratuito       

(44) 3011-9070 | (44) 3011-9072
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LONDRINA
Faculdade Pitágoras de Londrina 

• Psicoterapia
• Orientação vocacional
• Avaliação neuropsicológica

Alunos da instituição e população em 
geral

CLÍNICA DE PSICOLOGIA DA FACULDADE PITÁGORAS DE LONDRINA

Agendamento por telefone (demanda 
espontânea e indicação)

Valores simbólicos (variam de R$ 0,50  
a R$ 5)

(43) 3373-7300 | (43) 3373-7329 | Av. Madre 
Leonia, 917, Londrina/PR

Unopar Londrina 

• Atendimento em grupo ou individual 
nas seguintes abordagens: análise do 
comportamento, psicanálise, sistêmica, 
existencialismo

• Atendimento de casais e famílias
• Grupo de atendimento a adolescentes 

que praticam autolesão 

Alunos da instituição e população em 
geral 

SERVIÇO-ESCOLA DE PSICOLOGIA UNOPAR 

Indicação ou encaminhamento (casos 
graves, como tentativa de suicídio, abuso, 
violência, etc., podem entrar por priorida-
de) ou demanda espontânea (com fila de 
espera de 3 a 6 meses)

Doações de materiais de consumo estipu-
lados após o estudo socioeconômico.

(43) 3371-7969 | clinicapsicologiaunopar@
gmail.com

Universidade Estadual de Londrina (UEL)

• Psicoterapia individual de crianças, 
adolescentes, adultos e idosos

• Avaliação Psicológica*
• Psicoterapia de grupo, casal e família*
* Conforme interesse e disponibilidade de 
docentes e pesquisadores da universidade

Comunidade interna da UEL, beneficiários 
do Sistema Único de Saúde e população 
em geral 

CLÍNICA PSICOLÓGICA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA

Segunda a quarta-feira: 08h às 21h 
Quinta e sexta-feira: 08h às 18h

Demanda espontânea (lista de espera e 
triagem – entrar em contato por telefo-
ne) ou encaminhamento do SUS. 

Gratuito 
* O material que será usado na sessão 
(folhas e lápis de cor, por exemplo) deve 
ser levado pelo paciente ou responsável

(43) 3371-4237 | npclinica@uel.br

Centro Universitário Filadélfia (Unifil)

• Orientação profissional
• Psicologia pedagógica
• Psicologia analítica, comportamental e 

humanista

População em geral 

Segunda a sexta-feira: 7h às 22h30 
Sábados: 8h às 18h

SERVIÇO DE PSICOLOGIA UNIFIL

Demanda espontânea (triagem por renda 
com prioridade para população carente) 
e indicação de juízes, médicos, CAPS, SUS. 

Valores simbólicos se houver condição 
financeira

(43) 3375-7551 
servicodepsicologia@unifil.br 
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PUCPR – Campus Londrina 

• Psicoterapia infantil, adolescente e 
adulto

• Supervisões em Psicologia Escolar, 
Saúde, Qualidade de Vida e 
Organizacional

Rede pública, particular e instituições 

Segunda, quinta, sexta e sábado: 8h
às 18h. 
Terça e quarta: 18h às 22h 

NÚCLEO DE PRÁTICA EM PSICOLOGIA (NPP)

Demanda espontânea (lista de espera), 
indicação de setores internos da PUC e 
da Vara da Criança e do Adolescente de 
Londrina

Valores simbólicos de acordo com cada 
caso

Resp. técnico:  mr.garcia@pucpr.br | 
(43) 3372-6081. Secretaria: npp.londrina@
pucpr.br | (43) 3372-6060

PUCPR - Campus Toledo   

• Processos clínicos e Psicologia 
Institucional

• Psicoterapia individual, casal, grupal
• Psicologia institucional e comunitária 
• Psicologia Jurídica
• Psicologia do Trabalho
* Algumas atividades ocorrem na estrutu-
ra física das instituições parceiras

NÚCLEO DE PRÁTICAS EM PSICOLOGIA (NPP)

População em geral

Segunda a sexta-feira: 13h às 21h 

Por demanda espontânea ou indicação

Valores simbólicos de acordo com cada 
caso

(45) 3277-8690

TOLEDO

Faculdade União de Campo Mourão 
(UNICAMPO) 

• Avaliação Psicológica 
• Avaliação neuropsicológica 
• Atendimento psicopedagógico 
• Psicoterapia para crianças, adolescen-

tes, adultos, idosos  
• Grupos terapêuticos 
• Treinamento e desenvolvimento 

pessoal
• Orientação profissional

UNICLÍNICA – UNIDADE DE SERVIÇO-ESCOLA DE PSICOLOGIA DA FACULDADE 
UNICAMPO

População em geral 

Segunda a sexta-feira: 8h às 19h  

Demanda espontânea, indicação ou 
encaminhamento. 

Gratuito com prioridade para pessoas com 
renda per capita de até um salário mínimo

(44) 3016-7120 | (44) 99748-0909 | uniclinica@
faculdadeunicampo.edu.br | atendimentou-
niclinica@faculdadeunicampo.edu.br 

CAMPO 
MOURÃO

Unidade de Ensino Superior Vale do 
Iguaçu 

• Atendimento individual para crianças, 
adolescentes e adultos

• Orientação vocacional
• Atendimento em grupo

População em geral (crianças a partir de 
cinco anos e meio)

SERVIÇO-ESCOLA DE PSICOLOGIA 

Segunda a sexta-feira: 8h às 12h e 13h30 
às 17h30 

Demanda espontânea ou encaminhamen-
to do CRAS e CREAS 

Gratuito 

(42) 3522-6192

UNIÃO DA 
VITÓRIA
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UMUA-
RAMA Unipar – Campus Umuarama 

• Psicoterapia
• Triagem interventiva
• Plantão de atendimento psicológico
• Avaliação Psicológica
• Jurídico (TJ, crianças em situação de 

acolhimento e Delegacia da Mulher)
• Saúde Pública (UBS, Saúde Mental e 

IST/AIDS)
• Comunidades
• Educação (Regular e Especial)
• Organizacional e do Trabalho (iniciativa 

pública, privada e Instituição de Ensino)

CENTRO DE PSICOLOGIA APLICADA

População em geral (prioridade para 
pessoas em situação de vulnerabilidade e 
instituições do setor público)

Segunda a quinta-feira: 8h às 12h e 14h às 
21h
Sexta-feira: 8h às 12h e 14h às 18h 

Demanda espontânea

Valores simbólicos de acordo com a renda

(44) 3621-2828 | (44) 3621-2834 |  psicolo-
gia-umu@unipar.br
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PONTA 
GROSSAFaculdade Sant’Ana 

• Psicodiagnóstico
• Trabalhos em grupo (grupos terapêuti-

cos e grupos de apoio psicológico)
• Psicoterapia para crianças, jovens, 

adultos, casais 
* Abordagens em psicopedagogia, 
Psicologia Forense, entre outros. 

População em geral (crianças acima de 
quatro anos)

CLÍNICA-ESCOLA DA FACULDADE SANT'ANA 

Diariamente: 8h às 18h 
À noite (quarta e quinta-feira): 19h às 22h

Demanda espontânea (não é necessário 
encaminhamento)

Valores simbólicos de acordo com a 
renda

(42) 3122-0472 | (42) 98874-3712 | Rua 
Theodoro Rosas, 800, Centro, Ponta 
Grossa/PR

FOZ DO 
IGUAÇUFaculdade União das Américas 

- UniAmérica 

• Psicoterapia individual nas abordagens: 
psicoterapia breve psicodinâmica, ges-
talt terapia, terapia cognitivo-compor-
tamental, terapia comportamental

Usuários do SUS (convênio com a prefei-
tura de Foz do Iguaçu)

CLÍNICA-ESCOLA POLIAMBULATÓRIO UNIAMÉRICA 

Segunda a sexta-feira: 8h às 12h e 13h às 
17h

Acesso via Secretaria de Saúde ou 
particular 

Gratuito 

(45) 2105-9000 | (45) 3529-7497 

Centro Universitário Dinâmica das 
Cataratas 

• Psicoterapia breve nos enfoques 
psicanálitico, terapia cognitivo-com-
portamental, humanista, ludoterapia, 
psicodiagnóstico infantil e adulto, 
psicopedagogia infantil

População em geral (crianças a partir de 
seis anos)

CLÍNICA-ESCOLA DE PSICOLOGIA APLICADA   

Segunda a sexta-feira: 14h às 21h
Sábado: 8h às 12h

Demanda espontânea, encaminhamento 
ou indicação 

Gratuito 

(45) 3028-3232 - Ramal 384 | cepa.faa.ffi@
hotmail.com

Centro de Ensino Superior de Foz do 
Iguaçu (CESUFOZ)

• Psicodiagnóstico infantil
• Psicoterapia de adultos na Psicoterapia 

Breve de Base Psicanalítica e na Terapia 
Cognitiva Comportamental

População em geral

CENTRO DE PSICOLOGIA APLICADA

Segunda a sexta-feira: 13h às 21h (de-
pendendo da disponibilidade dos 
acadêmicos)

Demanda espontânea (pessoalmente ou 
por telefone)

Gratuito

(45) 3526-9283 | (45) 3526-0662 | Rua 
Altamiro Carrilho, 1555, Foz do Iguaçu/PR
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GUARA-
PUAVA Faculdades Campo Real 

• Terapia focal
• Diagnóstico psicológico
• Atendimento individual, grupal e 

institucional
• Atendimento clínico
• Avaliação Psicológica
• Atendimento clínico com manejo 

terapêutico

REALCLIN 

População em geral 

Segunda a quinta-feira: 8h às 18h

Demanda espontânea ou 
encaminhamento 

Gratuito 

(42) 3621-5200

Centro Universitário FAG 

População assistida pela 10ª Regional de 
Saúde do Município de Cascavel 

Segunda a sexta-feira: 8h às 20h 

CIPP CENTRO INTEGRADO DE PRÁTICAS PSICOLÓGICAS (CLÍNICAS FAG)

Encaminhamentos da 10ª Regional de 
Saúde do Município de Cascavel

Não 

(45) 3321-3930

CASCAVEL
Universidade Paranaense (UNIPAR) - 
Campus Cascavel

• Psicoterapia
• Atendimento familiar
• Práticas em Psicologia Social
• Intervenções psicossociais

População em geral 

Segunda-feira: 14h às 22h
Terça, quarta e quinta-feira: 8h30 às 22h
Sexta-feira: 8h30 às 18h  

CENTRO DE PSICOLOGIA APLICADA 

Demanda espontânea (lista de espera 
aberta de novembro a março) ou encami-
nhamentos dos serviços da rede pública e 
da própria universidade (setor de atenção 
aos alunos)

Valores simbólicos de acordo com tria-
gem por renda (R$ 20 por mês)

cpa-cas@unipar.br | (45) 3321-1300

 Faculdade Guairacá

• Interconsulta com usuários de outras 
áreas da clínica

• Triagem
• Psicoterapia individual e grupal
• Orientação profissional
• Atendimento psicoeducacional
• Avaliação Psicológica
• Atendimento a organizações, institui-

ções e comunidade 

CLÍNICAS INTEGRADAS GUAIRACÁ

Pacientes do SUS, população de baixa 
renda, convênios particulares e comuni-
dade acadêmica.

Segunda a sexta-feira: 8h às 12h e 13h às 
22h30

Convênios particulares e encaminhamen-
tos do SUS.

Gratuito para pacientes do SUS | 
Convênios seguem a tabela TUSS| 
Particular tem custo de R$ 25 por sessão

Contatos: (42) 3035-0268 | (43) 99116-9413
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FILIE-SE AO SINDYPSI PR 
Por mais direitos, por mais respeito

Em julho o Sindypsi PR convida as(os) psicólogas(os) para 
se somarem à luta por um outro futuro para a Psicologia, 
por um mercado de trabalho com mais dignidade e 
respeito. O cenário de retirada de direitos, flexibilização 
das garantias trabalhistas e instabilidade coloca a todas 
as trabalhadoras e os trabalhadores do Brasil a necessida-
de de união e de solidariedade. E essa é a razão de existir 
do Sindypsi PR: representar a categoria enquanto 
coletivo para que a valorização e o reconhecimento sejam 
a  regra, e não a exceção.
 

Convênios
Além de contribuírem com as lutas, as(os) filiadas(os) ao Sindypsi PR 
têm acesso a uma série de convênios especiais firmados entre o 
sindicato e prestadoras de serviço. São planos de saúde, planos 
odontológicos, escolas de idiomas, empresa de contabilidade e outros 
benefícios disponíveis para aqueles que se somam às mobilizações. 

 

      www.sindypsipr.com.br

      facebook.com/sindypsi

Endereço: Rua Dr Muricy, 390 cj. 201,
CEP: 80.010-120, Curitiba/PR
Telefone: (41) 3224-4658

Mais informações no site do SIndypsi PR 

Um grande número de queixas com relação aos planos de saúde chegaram ao Sindypsi PR 
e ao CRP-PR no último ano. As denúncias envolvem principalmente a falta de autonomia, 
as péssimas condições de trabalho e a baixa remuneração. Em conjunto com psicólogas-
(os) que atuam em convênios, o sindicato e o conselho deram início a uma série de ações 
que visam a dar mais segurança e valorização a essa parcela da categoria. Uma consulta 
pública, uma nota técnica e um modelo de contrato entre psicóloga(o) e clínica  serão 
produzidos nos próximos meses. 

A sua filiação garante essa luta. É ela que mantém a 
estrutura e as atividades do Sindypsi PR, tais como a 
assessoria jurídica, as ações de comunicação, a realiza-
ção de eventos e as mobilizações políticas. Para o 
próximo ano, além das lutas históricas pelas 30 horas e 
pelo piso salarial regional, duas frentes de atuação do 
sindicato vão ganhar projeção: a busca por valorização de 
psicólogas(os) que atendem por planos de saúde e a 
conquista da redução da jornada via Convenções 
Coletivas de Trabalho.

Em 2016, psicólogas(os) celetistas da área da saúde de Curitiba e 52 municípios conquista-
ram a redução da jornada de trabalho de 44 para 36 horas semanais. Esse direito é fruto da 
negociação coletiva entre Sindypsi PR e Sindipar (sindicato patronal da área da saúde) e, 
claro, da mobilização da categoria. O objetivo, agora, é que essa conquista fortaleça 
nossos argumentos em favor de uma jornada mais digna e abra precedentes para a 
redução em outras Convenções Coletivas de Trabalho. 

Redução 
da jornada

Psicólogas(os) 
e planos 
de saúde

Filie-se ao Sindypsi PR e faça parte dessa construção coletiva! 




