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Gostaria de externalizar minha opinião sobre a 
ótima qualidade da "matéria capa" da Revista Contato 
de janeiro/fevereiro de 2013, a qual traduziu a trajetória 
e o empenho de inúmeros profissionais de diferentes 
campos do conhecimento na busca de um caminho ético 
e técnico-científico para se promover a escuta de crianças 
e adolescentes envolvidos em situação de violência.

Posso avaliar a fidedignidade da matéria, justamente 
por ter participado ativamente desse processo. E aí vai 
minha ressalva com relação à matéria: na página 19, no 
item sobre a "Organização do GT" não são mencionados 

COMENTE VOCÊ TAMBÉM AS MATÉRIAS DA REVISTA CONTATO. ENVIE UM E-MAIL PARA:

cartadoleitor@crppr.org.br

A edição de março e abril de 2013 levanta uma 
antiga discussão da categoria. Em função da 
nova medida implantada em São Paulo que 
preconiza a internação compulsória de depen-

dentes de álcool e outras drogas, a Revista Contato 
aborda o tema e questiona os rumos tomados para o 
tratamento dos mesmos. 

Em Coluna Ética, iniciamos uma série de três edições 
com a publicação adaptada da pesquisa sobre o(a) 
Psicólogo(a) e os processos éticos no CRP-PR. O ob-
jetivo dessa pesquisa foi levantar informações capazes 
de traçar o cenário real da atuação dos Psicólogos e 

Psicólogas do Paraná sobre os aspectos éticos da pro-
fissão, identificando o perfil do infrator e o conteúdo 
das infrações.

A Contato aborda também os assuntos debatidos nas 
reuniões plenárias do mês de dezembro, as orienta-
ções da COF para o Psicólogo Perito Examinador de 
Trânsito e uma homenagem ao Professor Dietmar Sa-
mulski, falecido em dezembro de 2012. 

Confira essas e outras informações nas páginas a se-
guir e não deixe de enviar seu comentário ou sugestão.

Boa leitura!

os representantes das instituições acadêmicas (PUCPR, 
Universidade Tuiuti, FEPAR,...) que participaram do 
processo, mediante a presença de professores de graduação 
em Psicologia, de mestrado em Psicologia Forense, 
supervisores de estágio em Psicologia Jurídica, coordenadora 
da Especialização em Psicologia Jurídica, mestrando em 
Psicologia Forense, assim como número significativo de 
estagiários de Psicologia Jurídica da PUCPR.

A participação desses representantes foi bastante ativa,  
colaborando com as atualizações acadêmicas sobre 
a temática, assim como na escolha das estratégias e 
definição do documento final do GT.

Como integrante desse processo, minha intenção aqui é 
dar sugestões para aprimoramento dos passos tão relevantes 
que temos dado, ilustrados pela matéria de capa!

Psicóloga e Profª. Maria Cristina Neiva 
de Carvalho (PUC-PR)
CRP-08/01397

cartadoleitor

cartadoeditor

Gosto muito da Revista Contato, pois aborda assun-
tos importantes para a atuação dos Psicólogos. E no senti-
do de contribuir para o desenvolvimento do profissional, 
gostaria de sugerir de ter um espaço na revista onde tenha 
indicações de filmes e livros.

Psicóloga Fernanda Duraes
CRP-08/13205
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Há anos, Psicólogos, assistentes sociais, sociólogos, edu-
cadores e alguns médicos trabalham com formas de tra-
tamento para essas pessoas que vêm sendo diligentemente 
negligenciadas pelo poder público. Mais uma vez, se ten-
ta calar esses profissionais e seus trabalhos, através de um 
discurso que sonha agir soberanamente às franjas da lei. 
Nós já vimos na história de nossa civilização ocidental 
moderna, as consequências de tais ações: os experimen-
tos dos nazistas com os seres humanos (àqueles que não 
cabiam em sonho de pureza), acompanhamento de tortu-
ras por médicos durante a ditadura militar (àqueles que 
não cabiam no sonho de obediência) ou na falsificação de 
laudos necroscópicos (àqueles que não eram convencidos 
pelo sonho de uma sociedade sem opositores). É claro que 
não basta para nós apenas clamar pelos direitos à huma-
nidade para essas pessoas. 

É preciso que nossas instituições fortaleçam os saberes e 
trabalhos de Psicólogos que possuem eficácia para dar-lhes 
alternativas. Por isso a retomada desse slogan, pois trancar 
nunca foi, e nunca será tratar. É apenas punição que preten-
de acalmar os espíritos daqueles que se sentem impotentes 
frente ao sem-sentido dos drogadictos.

Lema de uma campanha pela reforma psiquiátrica pela 
gestão do CRP 6ª região em 1997, em uma luta pela 
aprovação do projeto de lei do então Deputado Paulo 
Delgado, parece ser adequado para esse momento de 

movimento obstinado de uma psiquiatria que insiste em re-
novar seus laços com a política. Amplamente estudado por 
Psicólogos, historiadores, sociólogos e até mesmo médicos, 
esse movimento toma nova fardagem, substituindo a lou-
cura pela toxicomania como fonte de inspiração. É o que 
vimos acompanhando através das ações, principalmente em 
São Paulo e Rio de Janeiro, em que o Estado em nome da 
expurgação psiquiátrica promove a internação compulsória 
de pobres e miseráveis (sempre eles) transformando uma 
questão social em uma ação médico-policialesca, torcendo 
a própria lei. Pois, a internação compulsória é uma medida 
de segurança que é requerida pelo Estado para prevenir atos 
de periculosidade. 

Qual temibilidade provocam esses sujeitos que são caçados pe-
las ruas por seu consumo excessivo de drogas ilegais compara-
dos àqueles que por sua condição financeira, conduzem seus 
reluzentes bólidos, embriagados pelo uso de substância vendida 
legalmente, que causam mortes e danos irreparáveis às pessoas? 
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O Psicólogo e os processos 
éticos no CRP-PR
Pesquisa realizada pelo CRP-PR aponta perfil profissional dos(as) 
Psicólogos(as) do Paraná relacionado aos processos éticos 
instaurados no período de 2000 a 2011

Os objetivos propostos nesta pesquisa, bem como os 
demonstrativos e resultados obtidos durante o pe-
ríodo de 2000 a 2011 serão apresentados resumi-
damente na Revista Contato em três edições. Nes-

sa primeira parte, abordaremos o perfil do Psicólogo no 
Paraná e a relação entre esse perfil e a ética na Psicologia. 
Também serão apresentadas informações sobre os trâmites 
do processo disciplinar ético e relativos à denúncia.

1. Introdução

Realizada com base em mapeamento de dados a partir 
de documentos arquivados nas pastas dos processos, essa 
pesquisa torna-se um instrumento permanente, passível 
de atualização periódica e, portanto, de acompanhamen-
to e controle sistemático das infrações cometidas por par-
te dos(as) profissionais que atuam no território sob juris-
dição deste Conselho. 

Um dos motivos que suscitaram a realização da pesquisa 
foi a percepção empírica, por parte dos(as) conselheiros(as), 
sobre o aumento do número de denúncias protocoladas 
na secretaria do CRP-PR ou levantadas pela própria Co-
missão de Orientação e Fiscalização (COF) a partir de 
seu trabalho junto aos(às) profissionais atuando no estado 
do Paraná com registro no CRP-PR. 

2. Sobre o perfil dos(as) 

Psicólogos(as) no Paraná

No ano de 2010, o CRP-PR realizou pesquisa intitu-
lada: “Levantamento do Perfil Profissional e das Con-
dições de Trabalho dos(as) Psicólogos(as) do Paraná”. 
De acordo com os resultados, os dados tomados em 
conjunto sugerem que a categoria profissional dos(as) 
Psicólogos(as) é composta principalmente de mulhe-
res (88,6%) jovens (50%) entre 25 a 29 anos, brancas 
(87,5%), que estão casadas ou declaram viver em situa-
ção de união estável (53%). 

Uma hipótese explicativa para a predominância de profis-
sionais jovens é que o crescimento do número de cursos de 
graduação ocorrido nos últimos 10 anos tem permitido a 
formação de mais Psicólogos(as) por ano, ocasionando uma 
juvenização da profissão. Provavelmente também contribuiu 
para isto as políticas públicas de acesso à universidade, como 
o PROUNI e outras. 

A graduação em Psicologia no Estado do Paraná conta com a 
intensa participação de instituições de ensino privadas, com 
70% dos(as) respondentes tendo concluído a graduação nes-
tas instituições. Esta proporção aproxima-se daquela encon-
trada em âmbito nacional onde 89% dos(as) Psicólogos(as) 
graduaram-se em instituições particulares (BASTOS et. al., 
2010, apud CPR-PR, 2010). 

Entre os principais centros formadores paranaenses encon-
tram-se a Universidade Tuiuti (UTP) e a Pontifícia Universi-
dade Católica (PUCPR) com 20% e 17,4%, respectivamente, 
do total de respondentes. Muito provavelmente esta distri-
buição está relacionada ao fato dessas instituições sediarem 
cursos de Psicologia entre os mais antigos do Estado. Segue-se 
em ordem decrescente, em termos de número de responden-
tes, a Universidade Estadual de Maringá (UEM), a Univer-
sidade Federal do Paraná (UFPR), a Universidade Estadual 
de Londrina (UEL) e a Universidade Paranaense (UNIPAR). 

A pesquisa revelou, também, que os(as) Psicólogos(as) res-
pondentes buscam a continuidade da formação acadêmica, 
sendo que 76,7% afirmaram ter realizado pós-graduação, 
concentrando-se nos cursos de formação e de especialização. 
Essa proporção é maior que a média nacional a qual indica 
que 60,3% dos(as) Psicólogos(as) cursaram ou estão cursan-
do algum tipo de pós-graduação. Já a formação nos níveis 
stricto sensu é menos expressiva. 

A Psicologia clínica, em suas várias abordagens, foi a área 
de maior concentração das atividades de formação dos(as) 
Psicólogos(as), envolvendo 76,2% dos(as) profissionais que 
afirmaram ter frequentado cursos de formação e 21,7% dos(as) 
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que frequentaram cursos de especialização. A Psicologia es-
colar/educacional e a organizacional/trabalho, formam um 
segundo grupo em termos de relevância nas escolhas dos(as) 
Psicólogos(as) que participaram da pesquisa, seguindo-se, a 
Psicologia hospitalar, Psicologia social e psicopedagogia. 

3. Relação entre o perfil 

dos(as) profissionais e a ética 

na Psicologia

Os dados apresentados como resultante da pesquisa sobre 
o perfil dos(as) Psicólogos(as) mostra a diversidade de atua-
ção e concepção dos(as) profissionais, ainda que a formação 
complementar se concentre na Psicologia clínica. Isto coloca 
desafios para o Sistema Conselhos no que tange à elaboração 
de Referências Técnicas para a atuação profissional, orienta-
ção e fiscalização, que são também desafios éticos. 

O exercício profissional da Psicologia implica uma constante 
tomada de decisões diagnósticas, prognósticas, terapêuticas, 
formativas, morais, etc. Estas atuações se fazem em situações 
de incerteza ou com informação incompleta, e isto faz que as 
decisões tenham um caráter mais probabilístico que de certeza.

Nas questões morais as decisões também se tomam em con-
dições de incerteza, os fatores intervenientes e as diferentes 
perspectivas das partes implicadas (Psicólogos(as), clientes, 
família, instruções, sociedade) dificultam a objetividade do 
trabalho do(a) Psicólogo(a) . (LUSAR et. al., 2007, p.11). 

O Código de Ética Profissional do(a) Psicólogo(a), cuja úl-
tima versão data de 2005, estabelece os princípios funda-
mentais como eixos norteadores da relação do(a) profissional 
Psicólogo(a) com a sociedade, definindo as suas responsabili-
dades e deveres. É composto por 25 artigos que trazem, além 
dos princípios fundamentais, as obrigações e as sanções sofri-
das pelo(a) profissional que descumprir as diretrizes propos-
tas no documento. Isso, entretanto, não garante que diante 
de situações de incerteza e/ou questões ligadas à própria visão 
de mundo dos(as) Psicólogos(as) tais princípios sejam cum-
pridos, como nos aponta a pesquisa dos processos éticos. 

Os princípios que orientam a atuação dos(as) Psicólogos(as) 
são baseados na Declaração Universal dos Direitos Huma-

nos pautando-se no respeito e na promoção da liberdade, 
dignidade, igualdade, e integridade da pessoa humana; de 
forma a garantir a qualidade de vida das pessoas e das co-
letividades e contribuindo para eliminar quaisquer atitudes 
contrárias a esses direitos. 

Ainda, de acordo com seu Código de Ética Profissional, 
o(a) Psicólogo(a) deverá atuar de forma responsável, ana-
lisando o contexto social, político, econômico e cultural 
onde está inserido. O que pressupõe a necessidade de 
aperfeiçoamento profissional, de forma  a contribuir para 
o desenvolvimento da Psicologia enquanto ciência e pro-
fissão, posicionando-se de forma crítica e em concordân-
cia com os princípios estabelecidos no código.

4. Sobre o processo disciplinar  

Embora se utilize de punições previstas no CEPP (Art. 21) 
- advertência, multa, censura pública, suspensão e cassação 
do exercício profissional - como último recurso, o funda-
mento do processo disciplinar não é punir o(a) profissional, 
mas preservar a profissão como um todo. O amplo direito 
de defesa é garantido aos(às) Psicólogos(as) denunciados(as) 
pelo Código de Processamento Disciplinar (CDP), além de 
um permanente trabalho de orientação por parte da COF.

Entretanto, deve-se compreender que a Psicologia é uma pro-
fissão na qual a Ética não é algo que se agrega a um fazer, 
mas sim algo constitutivo do próprio fazer. [...] Afinal, somos 
profissionais que lidamos com seres humanos na perspectiva 
da subjetividade, naquela parte que lhes constitui como o 
sujeito de sua história e onde residem os afetos, as emoções, 
as paixões, a sexualidade, os sonhos, os projetos, as potencia-
lidades, as limitações, enfim, todas as características que lhes 
conferem o caráter de único. Refere-se a sua singularidade e 
a sua intimidade. (CORREIA, apud PASSOS, p. 9). 

Resulta daí a responsabilidade do Sistema Conselhos no 
que se refere aos cuidados com a atuação profissional, o 
que é atestado pela preocupação constante em adequar seu 
Código de Ética aos momentos históricos vividos pelos(as) 
Psicólogos(as) do Brasil. De acordo com ROMARO (2008), 
um Código de Ética dos(as) Psicólogos(as) foi aprovado em 
1967, pela Associação Brasileira dos(as) Psicólogos(as), antes 
mesmo da criação do Sistema Conselhos. Esse código foi 
modificado e transformado no primeiro Código de Ética 
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oficial pela Resolução CFP 008/75. Posteriormente foi refor-
mulado e transformado no segundo Código, aprovado pela 
Resolução CFP 029/79, ambos no contexto da ditadura mi-
litar. Após 25 anos de regulamentação da profissão, e já no 
processo de redemocratização do país, um terceiro Código 
foi aprovado (Resolução CFP 002/87). 

“O Código de 1987 apresenta sete princípios fundamen-
tais, 50 artigos e uma grande quantidade de alíneas, ex-
pressando as dificuldades e reflexões ao longo do percurso” 
(ROMARO, 2008, p. 33). Nos anos que se seguem, várias 
modificações vão sendo introduzidas neste terceiro Códi-
go, bem como é instituído o Código de Processamento 
Disciplinar (Resolução CFP 005/1988). Acresce-se a isso a 
aprovação da nova Constituição Federal em 1988. Por isso, 
fez-se necessário a elaboração de um novo Código, o quar-
to desde o reconhecimento da Psicologia como profissão. 

O atual Código de Ética Profissional do(a) Psicólogo(a) 
reflete a importância e o reconhecimento do papel social 
do(a) Psicólogo(a)  ao longo das décadas, sua inserção à co-
munidade e sua transparência para lidar com pontos deli-
cados como os dilemas éticos. (ROMARO, 2008, p. 13). 

Apresentamos a seguir os passos do processo ético a fim 
de compreendermos a base concreta sobre a qual se as-
senta essa pesquisa: 

4.1. Denúncia 

Qualquer pessoa pode denunciar aos Conselhos Regio-
nais, o(a) Psicólogo(a) que esteja exercendo a profissão de 
forma irregular ou infringindo as legislações do CFP e o 
Código de Ética Profissional. A denúncia deve ser forma-
lizada e endereçada ao Presidente do CRP-PR, contendo: 

a) nome completo, endereço e telefone para contato do(a) 
denunciante; 

b) nome completo, endereço e telefone para contato do(a) 
Psicólogo(a) denunciado(a); 

c) descrição circunstanciada do fato (resumo dos fatos); 

d) toda prova documental que possa servir à apuração do 
fato e de sua autoria; 

e) indicação dos meios de prova de que pretende o denun-
ciante valer-se para provar o alegado (rol de testemunhas, 
documentos, entre outros); 

f) assinatura. 

4.2. Trâmites do Processo Ético 

a) Acolhimento da Denúncia pelo Presidente do CRP. 

b) Encaminhamento à Comissão de Orientação e Ética 
(COE) para análise e relatório. 

c) Apreciação do Plenário para determinar por arquivamen-
to ou instauração do Processo Ético Disciplinar. No caso de 
instauração de processo, a COE (Comissão de Ética) poderá 
nomear uma Comissão de Instrução para realizar os atos pro-
cessuais, ou seja, análise dos documentos, oitiva das partes ou 
testemunhas e requerimento e provas. A Comissão de Instru-
ção é composta por Psicólogos(as), devendo um(a), necessa-
riamente, ser da COE, o(a) qual será seu(sua) Presidente(a). 

d) Esgotados todos os prazos e atos processuais, elege-se 
um(a) conselheiro(a) relator(a), no plenário, para que con-
feccione um relatório expositivo, um parecer conclusivo 
sobre o mérito do processo, sobre os atos processuais e 
emita um voto, propondo arquivamento ou penalização 
do(a) profissional, a ser apresentado no dia do julgamento. 

e) No julgamento de processo disciplinar-ético, uma vez 
apresentado o relatório, ouvidas as partes envolvidas, 
apresentado o voto do(a) relator(a), o plenário estando es-
clarecido para votar, o(a) Presidente(a) coloca o processo 
em votação do plenário, para que seja concluído. 

f) Após conclusão do julgamento há, ainda, a possibilidade 
de recurso da decisão do plenário Regional ao Conselho 
Federal de Psicologia. •

Nas próximas edições serão divulgados resultados refe-
rente aos conteúdos mais frequentes de denúncia e in-
frações, a relação entre denúncias e setores, quantidade 
de denúncias por ano, tempo de formação dos denun-
ciados, entre outros aspectos relevantes da pesquisa.
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Orientações para Psicólogo 
Perito Examinador de Trânsito

A Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP-PR 
tem sido procurada pelos Psicólogos com dúvidas 
relacionadas ao prazo para credenciamento jun-
to ao DETRAN e solicitações de indicações de 

instituições que ofertam os cursos de Capacitação para 
Psicólogo Perito Examinador de Trânsito. Também sur-
gem questões sobre como obter o título de Especialista 
em Psicologia do Trânsito reconhecido pelo Conselho Fe-
deral de Psicologia, conforme exigia o anterior Edital de 
credenciamento do CONTRAN que tinha como prazo 
máximo, a data de 15 de fevereiro de 2013 para apresen-
tação deste título pelos profissionais. 

Entrou em vigor, em 27 de novembro de 2012 a resolu-
ção CONTRAN nº425, que dispõe sobre o exame de 
aptidão física e mental, a avaliação psicológica e o cre-
denciamento das entidades públicas e privadas de que 
tratam o art. 147, I e §§ 1º a 4º e o art. 148 do Código 
de Trânsito Brasileiro.

A resolução traz mudanças importantes relacionadas à 
atuação do Psicólogo na avaliação psicológica para a ob-
tenção da CNH, pois revoga as resoluções nº 267/2008, 
nº 283/2008 e nº 327/09 do CONTRAN. 

De acordo com a nova resolução o prazo para que o Psi-
cólogo perito examinador de Trânsito obtenha o título 
de Especialista pelo CFP aumentou. Os Psicólogos que 
possuem o curso de capacitação para Perito Examinador 
e título de especialista em Psicologia do Trânsito pode-
rão solicitar o credenciamento e permanecer exercendo a 
função de perito examinador até 14 de fevereiro de 2015. 
Após esta data será necessário o título de especialista em 
Psicologia do Trânsito, reconhecido pelo Conselho Fede-
ral de Psicologia para o pedido de credenciamento. 

Art. 18. O credenciamento de médicos e psicólogos peritos 
examinadores será realizado pelo órgão ou entidade executi-
vo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, observados 
os seguintes critérios:

III – o psicólogo deve ter Título de Especialista em Psicolo-
gia do Trânsito reconhecido pelo CFP ou ter concluído com 
aproveitamento o curso “Capacitação Para Psicólogo Perito 
Examinador de Trânsito” (Anexo XVII). 

§ 2º Até quatorze de fevereiro de 2015, será assegurado 
ao psicólogo que tenha concluído e sido aprovado no cur-
so de “Capacitação para Psicólogo Perito Examinador de 
Trânsito”, de 180 (cento e oitenta) horas ou curso de “Es-
pecialista em Psicologia do Trânsito”, o direito de solici-
tar credenciamento ou de continuar a exercer a função de 
perito examinador.  

§ 3º A partir de 15 de fevereiro de 2015, a solicitação 
para o credenciamento só será permitida aos psicólo-
gos portadores de Título de Especialista em Psicologia 
do Trânsito reconhecido pelo CFP. 

 § 4º Os Cursos de Capacitação para Psicólogo Perito Exa-
minador serão ministrados por Instituições de Ensino Su-
perior que ofereçam o curso de Psicologia, reconhecido pelo 
Ministério da Educação. 

§ 5º Os órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Esta-
dos e do Distrito Federal deverão remeter ao DENATRAN, 
anualmente, a relação dos profissionais médicos e psicólogos 
credenciados com seus respectivos certificados de conclusão 
dos cursos exigidos por esta Resolução.

Para os Psicólogos interessados em realizar os cursos de Ca-
pacitação para Psicólogo Perito e Examinador e de especia-
lização em Psicologia do Trânsito, é importante procurar 
uma instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. 

Vale lembrar que existem duas formas de obtenção do tí-
tulo de Especialista em Psicologia do Trânsito reconhecido 
pelo CFP, conforme a Resolução CFP 013/2007: através da 
aprovação em concurso de provas e títulos promovido pelo 
Conselho Federal de Psicologia, ou por meio da conclusão 
de curso de especialização credenciado pelo CFP. •

Nova resolução do CONTRAN aumenta o prazo para 
credenciamento de psicólogos peritos examinadores de Trânsito

coforienta
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GT Itaipu/Saúde
Profissionais de diversas áreas desenvolvem ações em prol da 
melhoria da saúde da região da tríplice fronteira, beneficiando a 
população do Brasil, Paraguai e Argentina

Por ser uma região turística com grande fluxo de 
moradores e visitantes, a tríplice fronteira entre 
o Brasil, Paraguai e Argentina exige ações que 
extrapolem os limites entre os países. Em vis-

ta disso, a Itaipu constituiu, em 2003, o Grupo de 
Trabalho para Integração das Ações de Saúde (GT 
Itaipu/Saúde), que tem como principal objetivo con-
tribuir para o fortalecimento das políticas públicas 
de saúde na região da tríplice fronteira, promovendo 
ações baseadas na integração e na cooperação entre 
os países. Esse projeto, que já comemora dez anos, 
é fruto de uma atuação multidisciplinar, onde o (a) 
Psicólogo (a) tem papel fundamental.

Ao longo do tempo, o GT Itaipu/Saúde tornou-se um 
dos principais fóruns de debates da região, formulan-
do propostas concretas que proporcionam intercâm-
bio de conhecimentos e valorização das experiências 
dos profissionais de saúde e que resultam em melho-
ria da qualidade de vida da população.

Com reuniões mensais, o GT Itaipu/Saúde consegue 
reunir cerca de 100 profissionais do setor de saúde, 
como Médicos, Assistentes Sociais, Psicólogos entre 
outros, que debatem, propõem e elaboram projetos 
a serem implementados pela Itaipu. As pautas des-
ses encontros se distribuem em nove eixos temáticos: 
Saúde do Idoso, Saúde do Trabalhador, Saúde Indíge-
na, Saúde Maternoinfantil, Saúde do Homem, Saúde 
Mental, Endemias, Acidentes e Violências, Educação 
Permanente em Saúde.

Segundo a Psicóloga Sonia Regina dos Santos                    
(CRP-08/13924), coordenadora da oficina “Cuidando o 
Cuidador” elaborada pelo GT, todas as atividades e proje-
tos são dirigidos à população dos três países, com resulta-
dos positivos e promissores e contribuição efetiva para a 
melhoria da qualidade de vida de brasileiros, paraguaios 

e argentinos. Ela reforça sobre a importância da partici-
pação do profissional da Psicologia em ações como esta. 
“Ações voltadas para a comunidade criam oportunida-
des para que os Psicólogos se instrumentalizem através 
da informação e percebam que não estão sozinhos, que 
existem possibilidades, enquanto a Psicologia vai con-
quistando espaços”, comenta. •

Oficina Cuidando o 

Cuidador: trabalhando com  

a comunidade

A Comissão Técnica de Saúde Mental do 
Grupo de Trabalho Itaipu Saúde desenvol-
veu o projeto com o objetivo de proporcio-
nar o intercambio de experiências entre gru-
pos e associações de usuários, dependentes 
e familiares dos países da tríplice fronteira.  

A oficina aconteceu, entre os dias 25 e 26 de 
setembro de 2012, na área de Treinamento 
da Itaipu Binacional e contou com a partici-
pação de mais de 80 pessoas, entre profis-
sionais da área, representantes de comuni-
dades terapêuticas e grupos de apoio aos 
dependentes químicos, além de usuários, 
dependentes e familiares que frequentam o 
CAPS. Foram realizadas atividades diversas, 
palestras, debates, etc.

pordentro
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O que é e como funciona o GT?

Trata-se de um grupo de trabalho de caráter 
permanente e consultivo criado e coordenado 
pela ITAIPU Binacional. Promove a articulação 
de instituições governamentais e não governa-
mentais, somando esforços que visam à melho-
ria dos níveis de saúde da população da região 
de Foz do Iguaçu. Com ações efetivas, embasam 
a formulação e execução das políticas de res-
ponsabilidade social da Itaipu na área da saúde. 

O objetivo é promover um espaço democrático 
baseado na integração e cooperação entre Bra-
sil e Paraguai com participação da Argentina, e 
também no respeito aos sistemas nacionais de 
saúde. O GT promove um intercâmbio de co-
nhecimentos e a valorização da experiência dos 
profissionais dos países que compõem a tríplice 
fronteira.

A Itaipu coordena o GT Saúde, mas suas ações 
são desenvolvidas por meio de parcerias com 
diversas instituições públicas e privadas, enti-
dades sociais relacionadas com a saúde, com 
fundamental participação dos profissionais dos 
Ministérios da Saúde dos três países (Brasil, Pa-
raguai e Argentina). A gestão e definição dos 

indicadores é realizada por grupos temáticos 
formados por representantes das instituições 
parceiras, que assumem uma posição de pro-
tagonistas em todas as discussões e nas ações 
implementadas pelo GT. 

Para tanto, foi implementado o modelo de ges-
tão de projetos proposto pelo PMI (Project Ma-
nagement Institute). Esse método tem facilitado 
o planejamento, a execução e a finalização de 
ações, sendo estruturado na metodologia des-
crita no PMBOK (Project Management Body of 
Knowledge). 

O GT é composto de forma igualitária pelos dois 
países (Brasil e Paraguai), com representantes 
das instituições públicas de saúde e das funda-
ções de saúde instituídas pela Itaipu, sob a coor-
denação dos seus Diretores Financeiros. Atual-
mente, as reuniões contam com uma média de 
120 participantes, entre eles representantes de 
diversas empresas, como Hospital Pequeno Prín-
cipe, ABIN, Ag. Nacional de Vigilância Sanitária, 
Coordenação Nacional do Mercosul, Secretarias 
Municipais de Saúde, Detran-PR, Ministério da 
Saúde do Brasil entre outras.
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Assembleia Geral – eleição dos membros da 
Comissão Regional Eleitoral 

No dia 25 de janeiro, aconteceu uma Assembleia Ge-
ral, na sede do CRP-PR (Curitiba), com o objetivo de 
deflagrar as eleições para as novas gestões do CRP-PR e 
do CPF. Além disso, foi também realizada a eleição dos 
membros da Comissão Regional Eleitoral do CRP-PR. 
As(os) Psicólogas(os) eleitas(os) foram:

Efetivos
Mariana Patitucci Bacellar (CRP-08/10021) - Presidente
Thiago de Sousa Bagatin (CRP-08/14425)
Ivan Carlos Cicarello Junior (CRP-08/17426)  

 Suplentes
Dionice Mayumi Uehara Cardoso (CRP-08/08270)
Ana Cristina Strutzel Antunes Paschoareli (CRP-08/15271)
Tania Isotton Mior (CRP-08/15821)

Prévia Orçamentária e Evento Preparatório do VIII 
COREP

No intuito de estreitar o contato com os Psicólogos e Psicólo-
gas do Paraná, o CRP-PR realizou diversas reuniões prévias 
orçamentárias em suas subsedes e representações setoriais. 

Os temas abordados no encontro serviram para 
nortear o Conselho sobre as necessidades e anseios 
de todas as regiões, definindo assim as estratégias a 
serem desenvolvidas em 2013. Durante o evento, 
foi também realizado o preparatório para o VIII 
COREP (Congresso Regional da Psicologia). Assuntos 
tratados nos encontros:

1. Esclarecimento sobre o orçamento e plano de ação 
do CRP-PR

2. Planejamento de ação (cursos, participação em re-
uniões plenárias, etc.)

3. Políticas Públicas no setor

4. Esclarecimentos sobre o VIII COREP – Congres-
so Regional da Psicologia

O encontro aconteceu durante os meses de janeiro 
e fevereiro nas seguintes datas:

Dia 07/01 – às 18h30 na Representação Setorial do 
Sudeste

Dia 08/01 – às 19h na Representação Setorial do Litoral

Dia 09/01 – às 19h na Representação Setorial do  
Sudoeste

Dia 10/01 – às 19h na Subsede de Cascavel

Dia 11/01 – às 19h na Representação Setorial Extremo-Oeste

Dia 18/01 – às 19h na Representação Setorial do 
Norte Pioneiro

Dia 19/01 – às 15h na Subsede de Londrina

Dia 08/02 – às 19h na Subsede de Maringá

Dia 09/02 – às 14h na Representação Setorial do Noroeste

Dia 15/02 – às 19h na Representação Setorial do 
Oeste

Dia 16/02 – às 14h na Representação Setorial Cen-
tro Ocidental

VII Encontro de Qualificação em Psicologia Hospitalar

Aconteceu no dia 22 de fevereiro de 2013 a 7ª edição 
do Encontro de Qualificação em Psicologia Hospita-
lar na sede do CRP-PR, em Curitiba. 

O evento contou com a palestra Psicologia Hospitalar e 
Atualidade, ministrada pela Psicóloga Raphaella Rope-
lato de Souza (CRP-08/10276), seguida por uma mesa 
redonda sobre o tema “Psicologia Hospitalar: possibili-
dades de formação”, que falou sobre os cursos de espe-
cialização, extensão, residência, entre outros programas.

Agenda dos Pré-Congressos 2013

Durante os meses de fevereiro e março ocorrem os 
Pré-Congressos, reuniões criadas no intuito de definir 
as propostas de cada regional que serão levadas para 
o VIII Congresso Regional da Psicologia (COREP) 
nos dias 13 e 14, em Curitiba. Durante os Pré-Congres-
sos, serão também eleitos os delegados para o COREP. 

acontecenoParaná
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As representações setoriais do Oeste, Centro Ociden-
tal e Centro-Oeste já realizaram o encontro no mês de 
fevereiro. Confira as datas para as próximas reuniões:

- Dia 02/03 – Subsede de Londrina, Cascavel e Re-
presentação Setorial do Noroeste:

- Dia 06/03 – Subsede de Maringá

- Dia 09/03 – Representação Setorial do Norte Pioneiro

Dia 11/03 – Representação Setorial do Extremo-Oeste

- Dia 15/03 – Sede Curitiba

- Dia 16/03 – Representação Setorial dos Campos Gerais

Café da Manhã da Comissão de Psicologia Hospitalar

No dia 04 de abril de 2013, entre 9h e 12h, será realizado 
o Café da Manhã da Comissão de Psicologia Hospitalar. 
O encontro, que acontece anualmente na sede do CRP
-PR em Curitiba, promove o envolvimento dos Psicólogos 
e Psicólogas da área e estimula o debate sobre as constantes 
questões ligadas a ela, servindo como canal para a troca de 
experiências e divulgação das ações do CRP-PR.

O café é parte de uma série de eventos relacionados à 
Psicologia Hospitalar ocorridos durante o ano todo. 
Além do VII Encontro de Qualificação, no segundo 
semestre de 2013 teremos também o XIII Fórum em 
Psicologia Hospitalar. Fique atento aos nossos canais 
de comunicação para as próximas notícias e participe!

 VIII Congresso Regional da Psicologia

Nos dias 13 e 14 de abril, na sede do CRP-PR em 
Curitiba, acontecerá o VIII Congresso Regional da 

Psicologia (Corep) em preparação para o VIII Con-
gresso Nacional da Psicologia (CNP), que nesse ano 
aborda o tema “Psicologia, Ética e Cidadania: Práti-
cas Profissionais a Serviço da Garantia de Direitos” 
sob os eixos temáticos a seguir:

1. Democratização do Sistema Conselhos e Amplia-
ção das formas de interação com a categoria;

2. Contribuições éticas, políticas e técnicas nos pro-
cessos de trabalho;

3. Ampliação da Participação da Psicologia e socie-
dade nas Políticas Públicas.

O encontro, segundo a coordenadora da Comissão 
Organizadora Denise Matoso (CRP-08/02416), tem 
como objetivo promover a mobilização da categoria 
e definir as políticas nacionais a serem implemen-
tadas pelos CRPs, além de garantir um espaço de 
articulação para a composição e inscrição de chapas 
que concorrerão ao mandato do Conselho Federal da 
Psicologia durante a gestão de 2014-2016.

O Corep é a última instância para a eleição dos dele-
gados, composição e votação das propostas que serão 
debatidas e avaliadas no CNP, evento que ocorre a cada 
três anos. Após a definição das propostas do encontro 
regional, os(as) delegados(as) deverão receber os cader-
nos com as propostas sistematizadas até o dia 14 de 
maio de 2013.

Vale lembrar que poderão ser delegados nos Coreps 
e CNP apenas Psicólogos e Psicólogas inscritos no 
seu CRP adimplentes que tiverem participado do 
Pré-Congresso que os elegeu. Portanto, participe dos 
eventos preparatórios e contribua para a construção 
da história da profissão.



Reunião plenária realizada em Curitiba no dia 07 de dezembro de 2012.

ATA 632 
Ata da 632ª reunião plenária, em convocação ordinária 
realizada no dia 30 de novembro de 2012, na sede 
do CRP-PR, em Curitiba – PR. Entre outros assuntos, 
foram debatidos:

Ofício “Ato Médico” – Psic. Elaine lê ofício a ser enviado ao 
Senador João Capiberibe, relator de vistas do PL do Ato 
Médico. O documento será enviado por e-mail, correio, 
bem como será solicitado ao CFP para que se responsa-
bilize pela entrega na Comissão. Cons. João solicita que 
a Assessoria de Comunicação do CRP verifique as possi-
bilidades de divulgação. 

Comissão de Licitação – Adm. Maurício informa que a 
Cons. Carolina e a Cons. Fernanda comporão a nova 
Comissão de Licitação. O plenário indica a Cons. Karin 
para fazer parte também. 

Comissão de Inventário – O plenário indica a Cons. Célia e 
o Cons. Baltazar como novos colaboradores da Comissão 
de Inventário. 

PDE 016/09 – Julgamento de Processo Disciplinar Ético 
registrado em ata à parte. 

PP 010/2011 e PP 037/2011 – Após leitura de relatório, o 
plenário vota e delibera, por unanimidade, pelo arquiva-
mento dos procedimentos preliminares. 

PP 009/2012 – Após leitura de relatório, o plenário vota e 
delibera, por unanimidade, pela devolução do procedi-
mento preliminar à COE, para que fundamente melhor 
o pedido de instauração de processo disciplinar ético. 

PP 012/2011 – Cons. Suzana lê o relatório preliminar com 
indicação de arquivamento da representação. O Plená-
rio, após esclarecimentos, vota e delibera, por unanimi-
dade, pelo arquivamento do procedimento preliminar 
012/2011.

Apresentação de colaboradora – A Comissão de Orientação 
e Ética apresenta Psic. Ana Cristina Strützel Antunes Pas-
choareli (CRP-08/15271).

Apresentação de Colaboradores – Foram apresentados os 
minicurrículos dos novos colaboradores das seguintes 
comissões do CRP-PR: Comissão de Psicologia Social e 
Comunitária, Direitos Humanos (sede Curitiba), Direitos 
Humanos (subsede Londrina), Comissão de Orientação e 
Ética, Comissão Gestora (subsede Londrina) e também 
para Representante Setorial Suplente (Centro Oeste).

Jornal “Psicologia em Foco” – O Jornal Psicologia em Foco, 
criado por estudantes e Psicólogos de Maringá, sugere par-
ceria junto ao CRP-PR para divulgação do informativo, 
bem como para realização de eventos em sua subsede de 
Maringá. Cons. Anaídes pede atenção e coerência para ce-
der espaço físico ou virtual de divulgação ou realização de 
eventos que porventura não vão ao encontro às deliberações 
de plenária, como por exemplo, em casos de técnicas não 
reconhecidas. Cons. João sugere que seja feito contato com 
os organizadores a fim de informá-los sobre as questões téc-
nicas, burocráticas e políticas do CRP e que, atentos a estas 
questões, a parceria pode ser feita. 

Comissão de orientação e ética – Leitura de relatórios e enca-
minhamentos da COE.

PDE 018/2010 e 019/2010 – Apresentação do relatório de jul-
gamento agendado para o dia 05 de abril de 2013, às 15h. 

GT Nacional da COF. – No dia 06 de dezembro aconteceu reunião 
do GT em que foi solicitado aos Conselhos Regionais que in-
sistam pela votação da pauta da COF na APAF de 15 e 16 de 
dezembro de 2012, não postergando mais ainda as discussões. 

ATA 633 
Ata da 633ª reunião plenária, em convocação 
ordinária, realizada no dia 7 de dezembro de 2012, 
na sede do CRP-PR, em Curitiba – PR. 

contatoplenária
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GT sobre escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência 
– Psic. Maria Teresa relata que na última reunião partici-
param, além dos colaboradores do GT, o Dr. Fábio (Juíz 
– CONSIJ), duas promotoras da Vara da Criança e do 
Adolescente, Dra. Hedi Muraro (Rede de Proteção), Pro-
motor de Justiça Marcos Lesak, representante da OAB e 
docentes representantes das IES (PUC e Tuiuti), totali-
zando 25 participantes. Para 2013, uma das proposições 
é a criação dos Centros Especializados (em estudo). Ou-
tra proposição são recomendações ao Ministério Público 
e a OAB, bem como a realização de uma audiência pú-
blica para sensibilização da comunidade. 

Relatório de atividades 2012 – Foram apresentados os rela-
tórios de atividades do ano de 2012 das Comissões de 
Psicologia do Esporte, Psicologia Hospitalar, Direitos 
Humanos, Avaliação Psicológica, Orientação e Fiscali-
zação, Orientação e Ética, Psicologia Organizacional e 
do Trabalho, Psicologia Social e Comunitária, Psicologia 
Escolar/Educacional, Científica, além das Representa-
ções Setoriais dos Campos Gerais, Oeste, Centro-Oeste, 
Litoral e Subsedes de Maringá e Cascavel.

VIII COREP – Psic. Denise apresenta ao plenário arquivo 
com informações sobre o COREP a serem repassadas aos 
participantes nos pré-congressos e eventos preparatórios. 
Cons. João informa que o material em breve será dispo-
nibilizado no site. Adm. Maurício apresenta ao plenário 
o quadro de Psicólogos ativos por região e número de 
delegados efetivos que o CRP poderá eleger. 

Credenciamento de Sites – Cons. Ludiana apresenta 
ao plenário as solicitações de credenciamento de si-
tes. Os sites http://psicologaonline.webnode.com.br,       
www.psicochat.com.br, www.adrianavisioli.com.br, 
www.maestri.psc.br, www.psicologoschiavana.com foram 
aprovados por unanimidade. O site www.psicologia10.
com.br não foi aprovado. 

Grupo de serviços-escola – Psic. Mari Angela relata que o 
Grupo de Serviços-Escola está preparando um manual 
de orientações sobre as clínicas-escola, que seja concer-
nente ao Código de Ética Profissional dos Psicólogos e 

Resoluções do CFP e pede apoio do CRP na organização 
do material. Cons. Rosangela manifesta preocupação so-
bre supervisores de estágio que não atuam de acordo com 
o Código de Ética Profissional, como por exemplo, indi-
cando testes que não são validados no Brasil. Cons. João 
coloca em votação a parceria entre o CRP-PR e o Grupo 
de Serviços-Escola. Por unanimidade, o plenário vota e 
delibera pela parceria com o Grupo de Serviços-Escola 
na organização do material.
 
Laicidade e Psicologia – “O Conselho Regional de Psicolo-
gia da 6ª Região solicitou a inclusão do ponto Laicidade 
e Psicologia na Apaf. O objetivo é avançar na discussão 
sobre a laicidade da Psicologia, que se dá na tensão da 
(não) laicidade do Estado brasileiro”. Cons. João sugere 
que o enfoque seja dado mais a compreensão da atuação 
e relação profissional, a partir da formação. 

VIII CNP. – A COMORG apresenta proposta para relação 
de convidados para a etapa nacional do CNP: 3 vagas 
para o FENPB – Fórum de Entidades Nacionais da Psi-
cologia Brasileira; 4 vagas para entidades da gestão pú-
blica (incluindo os 3 poderes); 4 vagas para movimentos 
sociais; 3 vagas para instituições internacionais; número 
aberto de vagas para outros Conselhos Profissionais que 
solicitarem participação. 

Estudo sobre Conciliação e Ética – “Inicialmente aludimos 
ao § 2º do Art. 7º do Regimento Interno da APAF 
– Assembleia das Políticas, da Administração e das Fi-
nanças, que diz “os Conselhos Regionais poderão pedir 
a inclusão de novos pontos, até 15 dias antes da re-
união, enviando material de subsídio. Por decisão do 
XIII Plenário do Conselho Regional de Psicologia da 
6ª Região, em sua sessão ordinária 1668ª, realizada dia 
09 de novembro de 2012, vimos sugerir inclusão do 
ponto Estudo sobre Conciliação na Ética Profissional 
para debate na Assembleia supra.  Justificativa: Soli-
citação para modificação do CPD com a inclusão da 
estratégia de resolução alternativa de conflitos e con-
ciliação dos processos éticos do Sistema Conselhos de 
Psicologia”. Cons. Carolina defende que, mesmo que 
haja o acordo, cabe ao CRP averiguar cada situação 
visto que o profissional continuaria atuando e, possi-
velmente, incorrendo em infrações éticas novamente. 
Cons. João lembra que não se trata apenas do Código 
de Processamento Disciplinar, mas também das Leis 
5766 e 4119, que atribuem e definem os papeis dos 
Conselhos de Psicologia. 

ATA 634 
Ata da 634ª reunião plenária, em convocação ordinária, 
realizada no dia 8 de dezembro de 2012, na sede do 
CRP-PR, em Curitiba – PR.
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Morre pioneiro da Psicologia 
do Esporte no Brasil

No dia 1º de dezembro de 2012 o Brasil perdeu um 
dos nomes mais importantes da Psicologia do Es-
porte. Dietmar Samulski, professor da Escola de 
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacio-

nal (EEFFTO) da Universidade Federal de Minas Gerais 
(UFMG), morreu aos 63 anos.

Em sua homenagem, e em respeito a toda a trajetória 
percorrida pelo profissional que ele foi, a comunidade 
UFMG e todos os Psicólogos e Psicólogas do Paraná se 
despedem relembrando as importantes conquistas reali-
zadas em prol do conhecimento.

Trajetória de Dietmar Samulski

Prof. Dr. Emerson Silami Garcia
Diretor da EEFFTO

À serviço do DAAD (Deutscher Akademischer Austaus-
ch Dienst), o Professor Dietmar Samulski chegou ao Bra-
sil em 1987 com a incumbência de implantar um progra-
ma de capacitação de recursos humanos para professores 
na Escola de Educação Física da UFMG, época em que 
também implantou o Programa de Pós-Graduação em 
Ciências do Esporte (Mestrado).

No dia 28 de dezembro do mesmo ano, ele foi contra-
tado como Professor Visitante pela EEFFTO (Escola de 
Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional) e 
permaneceu neste cargo até 1995. 

Tão logo assumiu as funções de docente do Departamen-
to de Esportes da EEFFTO, iniciou seus trabalhos acadê-
micos e científicos. Ele criou a disciplina Psicologia do Es-
porte e realizou pesquisas na mesma área, além de iniciar 
um intercâmbio entre a UFMG e a Deutsche Sportho-
chschule Köln, com o apoio do DAAD. Este intercâmbio 
possibilitou a vários docentes da UFMG a realização de 
estágios na instituição alemã.

Com o objetivo de promover o intercâmbio científico en-
tre pesquisadores de diferentes países, Samulski organi-
zou vários congressos nacionais e internacionais ligados à 
Psicologia do Esporte e ao Treinamento Esportivo dentro 
da EFFTO-UFMG. Por intermédio dele, também, di-

versas autoridades acadêmicas e científicas de diferentes 
países puderam dar sua contribuição e trocar experiências 
em prol da difusão do conhecimento na área da Educação 
Física e Psicologia do Esporte dentro da UFMG.

Como um dos responsáveis pelo desenvolvimento e con-
solidação da Psicologia do Esporte no Brasil e na Amé-
rica do Sul, ele foi presidente da SOBRAPE (Sociedade 
Brasileira de Psicologia do Esporte) entre 2002 e 2006 e 
da SOSUPE (Sociedade Sul Americana de Psicologia do 
Esporte) no período de 2006 a 2011. Também foi elei-
to para como membro do Managing Council da ISSP 
(International Society of Sport Psychology) no período 
de 2001 a 2005. Contribuiu com a fundação da SIPD 
(Sociedade Iberoamericana de Psicologia del Deporte) em 
2005 e com sua divulgação na América do Sul. 

O Professor Dietmar foi coordenador do Programa 
de Mestrado da EEFFTO no período de 1995 a 1997 
e vice-coordenador de 2004 a 2008. Fundou, com a 
colaboração dos professores Luiz Carlos de Moraes e 
Mauro Heleno Chagas, o Laboratório de Psicologia do 
Esporte (LAPES) em 1991. Também foi Coordenador 
Técnico Científico do Centro de Excelência Esportiva 
(CENESP-UFMG) nos períodos de 1998 a 2002 e de 
2006 a 2008. Exerceu a função de vice-coordenador de 
2008 a 2010 e de 2011 até o dia 11/08/2011, data de 
homologação de sua aposentadoria.

Publicou 16 livros e vários artigos científicos, sendo que 
um livro em especial, intitulado “Psicologia do Espor-
te”, é adotado na disciplina Psicologia do Esporte, em 
cursos de Educação Física e Psicologia, como um dos 
principais livros textos básicos em várias instituições de 
ensino superior no Brasil. 

Foi importante também sua contribuição para o esporte 
olímpico e paraolímpico do Brasil. Trabalhou na prepa-
ração psicológica das Seleções Brasileiras Femininas de 
Voleibol (1993-1994) e Handebol (1997). Participou dos 
Jogos Olímpicos de Atenas (2004) e dos Jogos Paraolím-
picos de Sidney (2000), Atenas (2004) e Pequim (2008), 
sendo responsável pela preparação psicológica da delega-
ção brasileira. Ocasiões em que representou com honra a 
EEFFTO/UFMG. Participou dos jogos Pan-Americanos 
e Para-Panamericanos no Brasil (Rio-2007) e do Pana-
mericano de Guadalajara no México (outubro 2011).

repercussão
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Foi responsável pela preparação psicológica de diver-
sos atletas de diversas modalidades, como o Ciclismo, 
MotoCross, Tênis, Natação, Judô, entre outros. E, além 
disso, atuou também como consultor do Cruzeiro Es-
porte Clube em 1996, quando o Cruzeiro foi campeão 
da Copa do Brasil. Seu trabalho na preparação psicoló-
gica dos atletas sem dúvida contribuiu diretamente para 
o sucesso do time. 

Após 15 anos contratado como docente efetivo da EE-
FFTO, em 31 de março de 2010, ele conquistou enfim o 
cargo de professor Titular. 

Para concluir esse vasto currículo, a comunidade da Es-
cola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupa-
cional da Universidade Federal de Minas Gerais publica 
essa homenagem em agradecimento ao Professor Dietmar 
Samulski por tudo que ele proporcionou durante mais de 
duas décadas como docente desta instituição. •

O Paraná sente a perda do 
amigo Dietmar Samulski

O Paraná, através do CRP-PR, nos Congressos da 
SOBRAPE DE 2004 E 2010, teve o grande prazer 
de ter a presença deste profissional competente 
com um incrível bom humor, que incentivava a 
todos a buscar seu espaço na área.

O amigo Dietmar estará sempre presente em 
nosso pensamento e coração, pela pessoa 
amável e carismática que foi e que conquistou 
o Brasil inteiro.

Presidente da SOBRAPE
Psic. Márcia Walter

Da direita para esquerda Elenita Telöken (RS), Márcia Regina Walter (PR), Benno Becker Junior (RS), Dietmar (BH), Maria Regina Brandão 
(SP), Luiz Carlos Moraes (BH). XI Congresso Brasileiro de Psicologia do Esporte e IV Congresso Internacional de Psicologia do Esporte, em 
2004, Curitiba, organizado pela SOBRAPE  e CRP-PR.
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A Psicologia Organizacional e do Trabalho (POT) 
esteve associada à crescente industrialização que 
ocorreu no cenário ocidental, no fim do século 
XIX e início do século XX. Ao longo do tempo 

aconteceram mudanças na tecnologia, a competitivida-
de se internacionalizou, as relações de trabalho foram 
remodeladas e as demandas organizacionais se altera-
ram. Assim, a POT precisou (e precisa) refletir sobre 
sua prática tradicional e buscar novas alternativas para o 
exercício profissional.

A fim de estimular essa reflexão e aproximar a catego-
ria das ações da Comissão de Psicologia Organizacio-
nal e do Trabalho apresentamos nessa edição uma en-
trevista com o Psicólogo Raphael Henrique Di Lascio 
(CRP-08/00967).

1) Que alterações significativas você pontua na Psico-
logia Organizacional e do Trabalho desde seu início 
no Brasil?

R: A evolução da Psicologia Organizacional e do Tra-
balho é grande. Começamos a tratar  o assunto em pe-
quenos contextos nas empresas, como as atividades de 
recrutamento e seleção, focadas em aplicação de testes. 
Posteriormente, mudamos para visão e ação mais estra-
tégica, mais envolvida em processos. É necessário que o 
Psicólogo amplie sua percepção de análise e avaliação. 
O Psicólogo precisa conhecer o negócio da empresa, 
resultados e sua produtividade, a pressão existente no 
trabalho visando ajudar e trabalhar o profissional na boa 
convivência, produtividade, competitividade não esque-
cendo as questões da saúde no trabalho. 

2) Como você percebe o campo atualmente?

R: Vejo o campo em expansão, pois cada vez mais o Psi-
cólogo esta tendo espaço e importância nas relações do 
trabalho. É somente a nossa profissão que consegue in-

terpretar e conhecer o comportamento humano no tra-
balho. As empresas estão percebendo que pessoas pro-
duzem, mas tem conflitos e problemas. Nesse sentido 
podemos ajudar os profissionais a lidarem com a emo-
ção, sendo que a mesma possui influência no resultado. 

3) Que expectativas você tem para essa área da Psico-
logia nos próximos anos? 

R: Os Psicólogos precisam se preparar mais para a atua-
ção nas organizações, pois espaço e necessidade existem. 
As pesquisas científicas na área estão se intensificando, 
fazendo com que a Psicologia seja vista com outros olhos 
pelos dirigentes das organizações. Temos muito mais Psi-
cólogos em cargos de gerência e direção de RH, o que me 
deixa cada vez mais orgulhoso de nossa profissão. 

4) O que você gostaria de transmitir aos profissio-
nais que estão atuando na área ou que pensam em 
ingressar no campo?

Que se preparem mais, que estudem mais, que participem 
e ajudem o CRP, que tenham orgulho de serem Psicólogos, 
que lutem por maior participação em projetos diferentes 
nas empresas, que aceitem novos desafios na POT. Me pre-
ocupa saber que muitos Psicólogos que atuam em empresas 
não se percebem mais como Psicólogos, isso enfraquece 
nossa classe, reduz nosso espaço de trabalho. Independen-
te do cargo ocupado, o conhecimento da Psicologia estará 
sendo utilizado. Eu tenho orgulho de ser Psicólogo, ser Psi-
cólogo garantiu a minha empregabilidade. •

Psicólogo, você atua nessa área? Venha fazer 
parte da Comissão de Psicologia Organizacional 
e do Trabalho. Entre em contato através do 
e-mail trabalho@crppr.org.br.

A origem e o desenvolvimento 
da Psicologia Organizacional 
e do Trabalho
O Psicólogo Raphael Di Lascio fala sobre a atuação do profissional 
na Psicologia Organizacional e do Trabalho

colunaCPOT
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A origem e o desenvolvimento 
da Psicologia Organizacional 
e do Trabalho



matériacapa

No dia 11 de janeiro a maior capital brasileira acor-
dou com uma nova perspectiva: colocava-se em 
prática a medida de internação compulsória para 
usuários de drogas. A postura assumida pelo go-

verno paulistano é resultado de uma parceria feita entre o 
Judiciário e o Executivo, entre juízes, advogados e médicos. 
A medida já estava prevista em lei e já vinha sendo aplica-
da no Rio de Janeiro, mas os movimentos ligados à Luta 
Antimanicomial e de Direitos Humanos apressaram-se em 
manifestar sua revolta contra uma abordagem que já teve 
sua época no Brasil e da qual não traz boas referências.

O que diz a lei

De acordo com a lei número 10.216, de 2001, quando o 
indivíduo se recusa a buscar a internação para tratamento 
da dependência de álcool e outras drogas, é possível recor-
rer à internação involuntária ou compulsória.

- Internação involuntária: de acordo com a lei 
(10.216/01), o familiar pode solicitar a internação invo-
luntária, desde que o pedido seja feito por escrito e aceito 
pelo médico psiquiatra. A lei determina que, nesses casos, 
os responsáveis técnicos do estabelecimento de saúde têm 
prazo de 72 horas para informar ao Ministério Público da 
comarca sobre a internação e seus motivos. O objetivo é 
evitar a possibilidade desse tipo de internação ser utiliza-
do para a prática de cárcere privado.

- Internação compulsória: neste caso não é necessária a 
autorização familiar. O artigo 9º da lei 10.216/01 estabe-
lece a possibilidade da internação compulsória, sendo esta 
sempre determinada pelo juiz competente, depois de pe-
dido formal, feito por um médico, atestando que a pessoa 
não tem domínio sobre a sua condição psicológica e física.

O Psicólogo Sérgio Braghini (CRP-08/15660) lembra que 
a reforma psiquiátrica em sua origem não previa a interna-
ção compulsória, mas nos dez anos em que tramitou pelo 

Congresso Nacional, acabou sendo implantado tal artigo 
para contentar um determinado grupo de psiquiatras. 

De acordo com o psiquiatra Dartiu Xavier, em entrevista 
concedida à revista Caros Amigos (edição 175) a interna-
ção compulsória é um dispositivo para ser usado quando 
existe um risco constatado de suicídio. A outra situação é 
quando existe um quadro mental associado do tipo psi-
cose, seria quando a pessoa tem um julgamento falseado 
da realidade: se ela acha que está sendo perseguida por 
alienígenas ou se acredita que pode voar e resolve pular 
pela janela. Nessas situações de psicose ou um risco de 
suicídio é quando poderíamos lançar mão de uma inter-
nação involuntária. 

A questão é que, sem a oferta de outras formas de trata-
mento e sem o desenvolvimento de novas medidas que an-
tecedam a internação involuntária ou compulsória, como 
há de se garantir que o tratamento reflete realmente as ne-
cessidades de cada paciente? Como evitar que isso se torne 
mera ferramenta de manobras políticas para fins de “lim-
peza social”? Até que ponto são também feitos investimen-
tos para a melhoria da qualidade e eficácia desses trata-
mentos, uma vez que a medida não acompanhou nenhum 
estudo específico voltado para a recuperação dos pacientes?

Sem essas respostas, o modelo se mostra mais como uma 
ação de repressão, que muito antes de promover o atendi-
mento à saúde mental, busca esconder o verdadeiro “pro-
blema”, segregando parcela da população desta sociedade, 
punindo os dependentes de álcool e outras drogas – so-
bretudo do crack – como criminosos. Ora, se são consi-
derados pela justiça, sem chance de defesa, incapazes de 
responderem por si, sendo legalmente confinados em um 
espaço contra sua própria vontade por período definido 
em juízo, o sistema nada mais faz do que aplicar métodos 
punitivos e ultrapassados, meramente desconsiderando a 
Reforma Psiquiátrica que extingue a atuação dos manicô-
mios em território nacional.

Internação Compulsória: 
solução ou tática higienista?
A medida de internação compulsória de dependentes de drogas 
adotada pelos governos do Rio de Janeiro e São Paulo reabre o 
debate sobre a luta antimanicomial
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Enquanto o governo do Estado de São Paulo alega que “o Esta-
do está aplicando a lei, em parceria com o Judiciário, para sal-
var pessoas que não têm recursos e perderam totalmente os la-
ços familiares”, usa o discurso de que o Estado tem a obrigação 
de tirar essas pessoas do “abandono”, garantindo seus direitos. 

No Rio, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CONANDA) se mostrou satisfeito com a medi-
da, que considera inconstitucional. O Conselho Nacional de 
Assistência Social (CNAS) classificou as ações como “práticas 
punitivas” e “higienistas”, em uma postura que vai contra o 
“direito à cidadania, em total desrespeito aos direitos conquis-
tados na Constituição Federal, contemplados no Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), no Sistema Único da Saúde 
(SUS) e no Sistema Único da Assistência Social (SUAS)”.

Para Braghini, o Governo do Paraná pode tentar replicar 
esse modelo, visto que os governantes têm seguido uma 
política pautada pela mídia conservadora. Segundo ele, 
a pressão exercida por tais veículos vêm plantando uma 
ideia reducionista sobre tema “uso e abuso de drogas”. 
“Como grande parte dos usuários de crack são pobres ou 
até mesmo miseráveis, tais pensamentos conservadores e 
reacionários em alguns momentos forçam uma relação 
nada lógica: pobre=crack=crime”, reflete.

Trancar não é tratar

Em 1997, o Conselho Regional de Psicologia de São Pau-
lo reuniu, em um documento, os textos da Constituição 
Federal, Declaração de Caracas e da ONU, os relatórios 
da II Conferência Nacional de Saúde Mental e dos I e II 
Encontros Nacionais da Luta Antimanicomial, além da 
Carta de Direitos dos Usuários e Familiares de Serviços 
de Saúde Mental. O objetivo, com essa publicação inti-
tulada “Trancar não é tratar”, foi o de fomentar o debate 
sobre a necessidade de implantação de programas e polí-
ticas de saúde mental antimanicomiais, fortalecendo essa 
luta em todos os níveis. 

Sobre a medida, o cientista social mestre em Antropolo-
gia Social pela USP e pesquisador do Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento (Cebrap), Maurício Fiore, 
comenta que, no caso da dependência do crack, a tra-
jetória de muitos usuários é marcada por privações e 
dificuldades de diversas ordens. “Interferir nesse difícil 
contexto de vida, com a adoção de políticas de reinser-
ção no mercado de trabalho, de reforço dos vínculos 
comunitários, de educação formal, de acesso aos cui-
dados básicos de higiene e saúde, entre outras ações, é 
parte fundamental de uma política que, de fato, esteja 
preocupada em cuidar dessas pessoas, não apenas tirá-
-las de nossas vistas”, reforça.

Fiore friza, ainda, que a criação de um tribunal no qual 
promotores e juízes, auxiliados por médicos, decidirão 
em algumas horas quem será confinado para tratamento 
contra a sua vontade (ou independente dela) é um atenta-
do contra a lei 10.216, que marcou a luta contra o modelo 
de confinamento manicomial.

A declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) 
defende que “toda pessoa acometida de transtorno men-
tal deverá ter o direito de viver e trabalhar, tanto quanto 
possível, na comunidade” (Princípio 3). Como parte da 
cláusula geral de limitação, a ONU declara que a pessoa 
na condição de usuário e dependente de drogas que per-
der sua capacidade civil, deverá designar um represen-
tante pessoal para tomar as decisões cabíveis mediante 
audiência em tribunal. 

Como atendemos os nossos 

pacientes

Ainda nesta cláusula, nos casos em que a internação 
compulsória for imprescindível para a garantia da 
vida do próprio usuário ou de outras pessoas, esta 
não será prolongada “além do período estritamente 
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necessário a esse propósito”.  Será que essa premissa 
está sendo respeitada?

Segundo Xavier, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) preconiza como tratamento para dependentes a 
internação de curto prazo apenas para o processo de de-
sintoxicação. “São necessários, em média, apenas entre 
15 e 30 dias de internação em unidades dentro do hospi-
tal geral”. Porém, o que preocupa as entidades contrárias 
à medida é que os hospitais tidos como modelo para 
internação de dependentes ainda carregam a herança do 
sistema manicomial. Ou seja, onde o paciente fica inter-
nado por meses ou anos sem receber atendimento mul-
tidisciplinar, sem controle da medicação aplicada nem 
acompanhamento com psicoterapia. 

O psiquiatra faz coro a outros especialistas da área, 
que alegam que o SUS não possui estrutura adequa-
da para receber e tratar adequadamente um grande 
número de dependentes sequer vindos por meio de 
internação voluntária. “Se não temos estruturas nem 
para as internações voluntárias, imagine para as com-
pulsórias”, reafirma.

De acordo com o Princípio 13 da Declaração da ONU, 
todo usuário de estabelecimento de saúde mental deve ter 
seu direto respeitado em relação ao seu reconhecimento 
como pessoa perante a lei e à sua privacidade. O paciente 
internado deve ter liberdade de acesso aos serviços pos-
tais, telefônicos e meios de comunicação eletrônicos.

Em relação à estrutura adequada, esta deve possuir ins-
talações para atividades educacionais e de lazer, bem 
como espaço e recurso para que ele possa ter uma ocu-
pação. Esse local deve dispor de equipe multidiscipli-
nar qualificada, com espaço adequado para realização 
de um programa terapêutico apropriado, somado a um 
tratamento regular e abrangente.

Soluções podem vir das ruas

O economista e pesquisador do Núcleo de Estudos em 
Políticas Públicas (Nepp) aponta que há necessidade 
dos governos ampliarem as discussões sobre o tema, 
mas que estas devem ocorrer sem mistificações e pre-
conceitos em relação aos usuários e dependentes da 
droga. Segundo ele, é necessário ir além da questão da 
assistência social e da segurança pública, incorporando 
também outras áreas, como: educação, cultura, saúde, 
esporte, lazer, entre outras, no intuito de se estabelecer 
ações preventivas. 

Para que isso seja colocado em prática no Brasil, todo 
esforço deve ser feito para evitar a internação compulsó-
ria. Não existe uma solução específica, mas um conjunto 
de ações que poderiam reforçar o tratamento adequado. 
Nesse caso, o trabalho é de formiguinha, nas ruas, caso 
a caso. As equipes formadas por Psicólogos, Assistentes 
Sociais e outros profissionais da saúde podem atuar di-
retamente na problemática social que traça o caminho 
para as drogas, sobretudo para o crack: a desigualdade 
social, falta de educação, moradia, saúde, questões fa-
miliares, abandono, violência, etc. “Cada situação tem 
que ser vista isoladamente, mas dentro do seu contexto, 
justamente para ver como que entra a droga nessa singu-
laridade”, afirma Xavier. 

Braghini complementa que a solução requer um longo 
trajeto com idas e vindas. Segundo ele, é necessário re-
alizar um trabalho de campo que permita ao profissio-
nal ter acesso a dados confiáveis sobre eles a fim de se 
compreender qual a real condição de cada indivíduo. 
“Assim, podemos oferecer ajuda e alternativas, leitos 
para emergências e internações voluntárias”. Ele reforça 
também que é necessário dar apoio, treinamento e su-
pervisão aos profissionais que estão em contato com os 
usuários dia após dia. •
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Edital De Convocação    

N° 001/2013

Comissão Regional Eleitoral

O Conselho Regional de Psicologia do Paraná, por meio 
da Comissão Regional Eleitoral constituída na Assembleia 
Geral Extraordinária realizada no dia 25/01/2013, torna 
público as eleições para os representantes deste Conselho, 
gestão 2013 – 2016, que, em conformidade com a Lei nº 
5.766/71 e a Resolução CFP 015/20012, serão realizadas, 
via web, conforme artigo 32 § 3° do Regimento Eleitoral, 
das 8 horas do dia 26 de agosto de 2013 às 17 horas do dia 
27 de agosto; e; através dos postos de votação no dia 27 de 
agosto das 8 às 17 horas, respeitados os fusos horários das 
diversas regiões do país.

1. Consulta Nacional

1.1. A candidatura far-se-á em chapa nacional, na qual de-
verão constar 11 (onze) membros efetivos e 11 (onze) su-
plentes, candidatos aos 9 (nove) cargos efetivos e respec-
tivos suplentes do Conselho Federal de Psicologia, como 
disposto no Art. 3º da Lei 5766/71.

1.2. As chapas devem indicar o cargo pleiteado por cada 
membro, como disposto no Regimento Interno do CFP 
(Resolução CFP n° 17/2000), e os candidatos devem ter ins-
crição em qualquer Conselho Regional de Psicologia, exceto 
os candidatos aos cargos de Secretários Regionais, que de-
vem ter inscrição em CRP da respectiva região geográfica.

1.3. Não haverá vinculação dos candidatos federais com as 
chapas de candidatos para o Conselho Regional.

1.4. Os nomes dos onze candidatos, efetivos e respectivos su-
plentes da chapa vencedora, serão encaminhados à Assembleia 
de Delegados Regionais que escolherá os nove efetivos e nove 
suplentes para a gestão do Conselho Federal de Psicologia.

1.5. As inscrições de chapas ocorrerão a partir da publica-
ção deste edital até o último dia do VIII Congresso Nacio-
nal de Psicologia (02 de junho de 2013), conforme disposto 
na instrução normativa CFP 001/2012, perante a Comis-
são Eleitoral Especial do CFP.

2. Eleições Do Conselho Regional De Psicologia Do Paraná

2.1. Para as cidades onde não seja possível a instalação de 
Postos de Votação, será adotado o voto por correspondência. 

O voto, remetido ao CRP, sob registro postal, somente será 
computado se chegar à Mesa Eleitoral Especial, na sede do 
CRP, até o momento de encerrar-se a votação, no dia 27 de 
agosto de 2013. Envelope com documentação e instruções 
será enviado para o endereço de todos que votam nessa 
modalidade.

2.2. O voto é pessoal e obrigatório, incorrendo o eleitor que 
não votar em multa prevista na legislação vigente, salvo se 
apresentar justificativa por escrito no prazo de 90 (noventa) 
dias contados da realização do pleito. Não será aceito voto 
por procuração.

2.3. Serão providos os cargos de conselheiro efetivo e su-
plente, tanto para o CFP quanto para o CRPs, sempre na 
forma de chapas, com número de candidatos igual à quan-
tidade de vagas disponíveis, para efetivos e suplentes.

2.4. O número de vagas a serem providas no Conselho 
Regional de Psicologia do Paraná é de 13 (treze) efetivos e 
13 (treze) suplentes.

2.5. As inscrições de chapas deverão ser encaminhadas à 
Comissão Regional Eleitoral, por meio de requerimento fir-
mado pelo encabeçador da chapa, acompanhado de decla-
rações de concordância assinadas pelos demais integrantes. 

2.6.  A Comissão Regional Eleitoral receberá os pedidos de 
inscrição de chapas a partir da data de publicação do pre-
sente edital até às 18h do dia 14 de abril de 2013, durante a 
realização do Congresso Regional de Psicologia, no próprio 
local do evento. Até o dia 12 de abril de 2013, as inscrições 
deverão ser entregues na secretaria do Conselho Regional 
de Psicologia do Paraná, de segundas a sextas-feiras, no ho-
rário das 9 às 17h.

2.7. Todo esclarecimento referente ao processo eleitoral po-
derá ser obtido na sede do Conselho Re gional de Psicologia 
do Paraná, sito à Avenida São José, 699 – Cristo Rei – Curi-
tiba – Paraná, no horário citado no ítem anterior, junto à 
Comissão Regional Eleitoral ou pessoa por ela designada.

A Consulta Nacional para o Conselho Federal de Psico-
logia e as Eleições para o Conselho Regional de Psicolo-
gia do Paraná serão realizadas em locais oportunamente 
divulgados por meio de edital complementar, devendo 
participar das mesmas todos os psicólogos regularmente 
inscritos no CRPPR. •

Curitiba, 06 de fevereiro de 2013.
Psic. Mariana Patitucci Bacellar (CRP-08/10021)
Presidente da Comissão Regional Eleitoral

editaldeconvocação
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Congresso Nacional da 
Psicologia: 
a história e a atualidade

Estamos nos preparando para a realização de mais 
um Congresso Nacional da Psicologia (CNP). O 
evento é de instância máxima de deliberação das 
ações políticas prioritárias da Autarquia, sendo pre-

cedido por diversas etapas de fundamental relevância para 
a ampliação do debate sobre os caminhos da Psicologia. 

Ao observar a trajetória dos Congressos da categoria, 
nos remetemos a 1989, quando a necessidade de se pro-
mover um encontro que unificasse e organizasse um 
planejamento de ações em âmbito nacional resultou na 
realização do Congresso Nacional Unificado dos Psi-
cólogos (CONUP).  A tentativa, coordenada pela or-
ganização sindical dos Psicólogos e com representantes 
da Federação Nacional dos Psicólogos (FENAPSI), foi 
palco de muitos embates, cujas abordagens pouco fo-
ram aproveitadas. Dessa experiência ficou a lição: para 
unir ações seria preciso muita articulação técnica-polí-
tica e, sobretudo, o preparo dos delegados que represen-
tam cada região, com base em muito estudo e diálogo 
(veja mais na Edição 85 da Revista Contato).

É por isso que o CNP, da forma como acontece hoje, 
não é um congresso científico-acadêmico e sim um es-
paço político de discussão e transformação do funcio-
namento e das ações dos Conselhos de Psicologia. É um 
processo amplo de debates, que se inicia nas Regionais 
e Subsedes (no caso do Paraná, também nas regiões se-
toriais) com os eventos preparatórios, pré-congressos e 
Congressos Regionais da Psicologia (COREPs). Dessa 
forma, as discussões vão se acumulando e os represen-
tantes – delegados – são eleitos para levar adiante as 
posições debatidas. 

Ou seja, para que você entenda melhor como funciona 
o processo democrático que resulta no CNP, as edições 

matériacontato

são organizadas pelos Conselhos, por intermédio de um 
processo que se inicia com a definição da temática e com 
o desenvolvimento das seguintes ações:

Os primeiros CNPs da 
história da Psicologia:  
temas e debates

Assim, em 1994, foi realizado o I CNP com o tema 
“Entidades e Organização Política”, a partir do qual 
foi deliberada a criação do Fórum de Entidades da 
Psicologia. Já em 1996 aconteceu o II CNP em Belo 
Horizonte/MG, quando foi elaborado pelo coletivo 
do Sistema Conselhos, o texto substitutivo para a Lei 

a) Abertura de um período para divulgação; 

b) Pré-congressos, nos quais são apresenta-
das teses e escolhidos os representantes da 
categoria (delegados), por região;

c) Congressos Regionais, oportunidade que 
os delegados eleitos avaliam as teses siste-
matizadas nacionalmente e elegem os dele-
gados para o Congresso Nacional;

d) Congresso Nacional, no qual os delega-
dos avaliam as teses aprovadas nos Congres-
sos Regionais, aprovando as diretrizes para 
a próxima gestão do Sistema Conselhos.
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5766/71, que tinha propostas mais avançadas que o 
texto encaminhado pela atual gestão do CFP ao Con-
gresso Nacional.  Na edição seguinte, em 1998, tentou-
-se criar o Estatuto do Conselho Federal de Psicologia 
(CFP), que trata da “Consolidação da Nova Estrutura 
do Conselho Federal de Psicologia”, visto que à época 
os Conselhos tiveram sua natureza jurídica alterada de 
direito público para privado – o que voltou a ser altera-
do posteriormente.

Nas edições seguintes, vários temas foram abordados 
originando teses importantes para a discussão da Psico-
logia. Entre eles: Direitos Humanos, Controle Social, 
Inclusão Social, Política de Formação, Psicologia e Jus-
tiça, Ética e Fiscalização, Trânsito, Psicologia Hospita-
lar, Avaliação Psicológica, entre outros. 

A última edição foi realizada em 2010, sob o tema 
“Psicologia e Compromisso com a Promoção de Di-
reitos: Um Projeto Ético-político para a Profissão”. 
O objetivo é a construção de um programa que am-
plie a participação da Psicologia na promoção de 
direitos e na possibilidade de construir respostas 
efetivas às necessidades sociais, sob a ótica da in-
clusão social.

VIII CNP 2013: 
fortalecendo o debate  
sobre a democratização   
da Autarquia

A edição VIII CNP traz o tema “Psicologia, Ética e Ci-
dadania: Práticas Profissionais a Serviço da Garantia de 
Direitos”, seguindo os três eixos temáticos:

O objetivo nesse ano é ampliar a participação da 
Psicologia na Promoção de Direitos, criando a pos-
sibilidade de elaborar respostas efetivas às necessi-
dades sociais sob a ótica da inclusão social. Entre 
as principais abordagens do evento, o CRP-PR em 
conjunto com outros Regionais, teve a preocupação 
de incluir entre os eixos temáticos a democratização 
da Autarquia Conselhos, com o intuito de fortalecer 
o debate político e atender à demanda que implica a 
Psicologia à ordem de um novo direcionamento para 
os Conselhos.

O CRP-PR acredita que, sob esse aspecto, seja possível 
retomar a participação dos Psicólogos e Psicólogas de 
todas as regiões do país que anseiam ver representadas 
suas reais necessidades nas gestões futuras.

Fique atento às datas e participe dos eventos preparató-
rios da sua região. As informações atualizadas podem 
ser acompanhadas pelo site do CRP-PR ou nesta edição 
da Revista Contato, na página Acontece no Paraná. •

1. Democratização da Autarquia Conse-
lhos e ampliação das formas de interação 
com a categoria;

2. Contribuições éticas, políticas e técni-
cas nos processos de trabalho; 

3. Ampliação da Participação da Psicolo-
gia e sociedade nas Políticas Públicas.
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Introdução

A adoção, cada vez mais em foco nos estudos psi-
cológicos, sociais e jurídicos, vem sendo, ao 
longo dos anos, transformada em um recurso 
mais simples e completo no intuito de extin-

guir o abandono infantil tão presente na sociedade 
atual. Durante o ano de 2009 foi promulgada Lei que 
promoveu alterações junto ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) no que tange à adoção. A referida 
Lei, a qual se convencionou chamar de Nova Lei de 
Adoção, promoveu importantes alterações nos tramites 
do processo de adoção, tais como, a redução da per-
manência nas Instituições de Abrigo, diminuindo as-
sim o tempo de duração do processo de adoção, com 
a avaliação semestral da permanência no abrigo; a pre-
ferência à família biológica extensa como adotante(s); 
assistência prévia e permanente à gestante que tem in-
tenção de entregar o filho à adoção, entre outras. Os 
casos de adoção ocorrem pelos mais diversos motivos, 
dentre eles: esterilidade, perdas em sentido geral, de-
sejo de ampliação familiar, intenção de acolhimento, 
compaixão pelo ser humano, ou causas particulares. 
O exame psíquico pormenorizado dos adotantes pode 
avaliar os motivos que os levaram a optar pela adoção, 
evitando assim transtornos futuros de duplo abandono 
(devolução), conflitos familiares oriundos de uma ex-
pectativa não alcançada ou a não realização de fantasias 
inconscientes. Na modalidade da adoção em que não 
ocorre o estabelecimento de um vínculo afetivo fami-
liar de fato, pode ocorrer um duplo abandono, uma vez 
que o adotado passa a ser visto como “problema” ou 
“filho dos outros” de maneira que os adotantes nunca o 
sentiram como pertencente à família. A devolução por 
determinante uma relação fracassada entre pais e filho. 
Para se efetivar com êxito uma adoção é necessária ple-
na consciência das consequências reais que podem advir 
da relação estabelecida, sendo imprescindível a realiza-
ção de avaliação psicológica dos envolvidos com espe-
cial atenção aos adotantes, como também o estabeleci-

mento de um período de convivência entre as partes do 
processo de adoção, para que as mesmas experimentem 
da realidade para a qual se encaminham, uma vez que 
o processo de adoção é irrevogável, salvo raras exceções. 
Considero ainda a importância do acompanhamento 
aos adotantes e adotado(s), feito de maneira sistemática 
pelas Instituições de apoio à adoção na expectativa de 
evitar insucessos futuros ou até uma possível devolução.

Adoção no Brasil

Toda criança tem direito, por lei, a um lar e uma famí-
lia. Porém, muitas vezes a família original ou biológica 
não se acha em condições de criá-la, não possui recursos 
materiais e muito menos psicológicos, então, o Estado 
ou a sociedade intervém e encaminha a criança a uma 
Instituição para posterior adoção na intenção de pre-
servar o direito desta a uma vida digna. Para que este 
movimento tenha sucesso é necessária toda uma rede 
de apoio, jurídica e psicológica, no almejo de contornar 
o abandono ora sofrido, como também um exame por-
menorizado das condições do meio em que esta crian-
ça é inserida, buscando um acolhimento mais familiar 
possível, seguindo os trâmites exigidos e resguardan-
do a integridade daquele que foi outrora abandonado 
(FREIRE, 1991). 

Motta (2001) menciona que a entrega de uma criança em 
adoção nem sempre é um ato de abandono, mas pode ser 
uma atitude consciente de extremo amor, que pode ser 
visto de uma forma mais justa como “entrega”; quando 
uma mãe, que não se acha “suficientemente capaz” para 
criar um filho, delega a responsabilidade a uma Insti-
tuição, almejando que posteriormente seja a criança en-
tregue a outra família mais adequada ou com melhores 
possibilidades de prover um futuro digno a esta, portanto 
a entrega em adoção é uma atitude que deve ser conside-
rada e examinada.

O ECA também trouxe consideráveis modificações nos 
direitos da criança, como comenta Barroso (2009), no que 

Adoção e Devolução: 
a criança devolvida

 Priscilla Moreira de Mattos – Psicóloga (CRP-08/18099)¹
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concerne à adoção e proteção, dentre estas se destaca a prio-
rização da família biológica tanto na adoção quanto na con-
vivência; atenção à gestante que pretende dar o filho em ado-
ção; tempo máximo de dois anos de permanência da criança 
em abrigos e a justificação desta permanência a cada seis me-
ses, buscando evitar que se passe uma infância instituciona-
lizado; e o devido preparo prévio psicossocial e jurídico dos 
adotantes, realizado pela equipe interprofissional designada. 

“Abrigos são instituições que recebem crianças e adoles-
centes desprotegidos, vítimas de maus-tratos e abandona-
dos. Estes, no jargão técnico, são chamados de crianças e 
adolescentes 'institucionalizados'”. (CARVALHO; FER-
REIRA, 2002, p. 114).

Esperanças, ilusões e fracassos

Inúmeras expectativas são formadas quando se pensa 
em adotar uma criança, tanto pelos pretensos pais quan-
to pelo adotado em questão; estas ilusões podem levar 
a decepções que acarretarão infelicidades entre ambas as 
partes, resultando em dissolução da família que almeja-
vam formar, e, em muitos casos esta é a melhor solução, 
a extinção do processo adotivo, mesmo que tal medida 
traga frustrações indissolúveis e eternas.

Para que se efetive uma adoção são necessários vários requi-
sitos como o exame psicológico pormenorizado, a inscrição 
dos pretendentes no cadastro de adoção, o posterior acom-
panhamento às famílias pelos grupos de apoio, bem como 
o tempo de convivência para experiência (que é o que ocor-
re durante o período que se denomina Guarda Provisória), 
pois, é neste tempo que as partes vão conviver e examinar se 
estão certos de suas escolhas e se as mesmas são baseadas em 
anseios reais e não fantasias ou tentativas de compensação 
de passado ou histórias de perdas ou decepções pessoais.

Dos adotantes

Avaliar o perfil dos adotantes e o processo de sua prepa-
ração para adotar é uma questão que pode evitar a devo-

lução, ou a frustração da adoção. Segundo Silva, Mes-
quita e Carvalho (2010) o perfil varia, mas, geralmente 
são pessoas com um casamento estável (de mais de dez 
anos), de raça branca, classe média-baixa e faixa etária 
entre 30 e 40 anos, com problemas de infertilidade ou 
esterilidade e tendo como formação o curso superior 
completo, geralmente estas pessoas possuem emprego e 
renda fixa. Como mencionam Costa e Ferreira (2007), 
a nova cultura de adoção preconiza que se busque uma 
família para uma criança e não uma criança para uma 
família. Esta nova cultura defende adoções tardias como 
tendência da contemporaneidade e fomenta o respeito à 
alteridade e adoções diferenciadas, pois as pessoas são 
diferentes, e as famílias devem ser programadas de acor-
do com estas mudanças, com as diferenças. Quando o 
casal esgota as possibilidades de gerar uma criança de 
forma natural eles recorrem à adoção, e, mesmo com o 
processo lento e demorado, eles veem nesta possibilida-
de sua última chance de exercer a paternidade/materni-
dade, sendo mais comum à iniciativa partir da mulher, 
por sua necessidade de exercer a maternidade ser maior 
que a do homem.

Desde o ECA, os direitos entre filhos legítimos e adota-
dos passaram a se igualar, e a ilegitimidade presente no 
filho “adotado” não mais existiu, uma vez homologada 
a adoção, ele possui os mesmos direitos de filho biológi-
co e deixa de ser averbada sua condição de adotado na 
certidão de nascimento. (Brasil, 1990). As modificações 
legais em defesa dos adotados, pelas alterações no Es-
tatuto da Criança e do Adolescente, e, com a comple-
mentação da Lei de Adoção (Lei Federal nº 12.010 de 
2009) o processo passou a ser mais simples e humano 
no que concerne aos direitos e deveres e no processo da 
adoção em si, fazendo com que as partes sejam devida-
mente preparadas e cientes da importância do ato e da 
irrevogabilidade da adoção. (BRASIL, 2009). Algumas 
facilidades surgiram, mas, certas dificuldades perma-
necem mesmo depois das modificações legais, e neste 
ínterim, crianças vão crescendo nos abrigos e orfanatos, 
e a consequência disso é a adoção tardia (maior de dois 
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anos de idade). A adoção tardia é bastante comum, mas 
raramente tida como primeira opção, pois a maioria dos 
adotantes prefere bebês, por julgarem mais fácil a adap-
tação, e acreditarem na sobreposição da subjetividade da 
criança, a qual os mesmos julgam ser uma “página em 
branco”, onde eles podem reescrever uma nova história, 
mas, sabe-se que isto é ilusão, a família biológica é um 
fator presente na vida da criança adotada.

Durante um processo de adoção há que se analisar não 
apenas se os pais estão aptos, mas se a criança está pre-
parada, se ela adota aquele(s) pai(s). Os laços que antes 
ela formou com os pais biológicos ou com a instituição 
que a abrigou devem estar bem elaborados, e durante o 
estágio de convivência ela deverá sentir se prefere esta ou 
aquela antiga situação.

Considerações finais

Através dos estudos, pode se destacar, dentre as faci-
lidades e dificuldades no processo adotivo no Brasil, 
o período do estágio de convivência em família subs-
tituta é uma das mais importantes condições, princi-
palmente para romper falsas expectativas de ambas as 
partes; e, o surgimento de cadastro informatizado, os 
grupos de apoio à adoção e as modificações na lei de 
adoção estão entre os maiores facilitadores, entretan-
to, a grande burocracia, a fila de espera longa, a desa-
tualização dos cadastros, e os mitos/preconceitos acer-
ca da adoção são quesitos que dificultam o processo e 
causam frustrações. Os adotantes devem ter em mente 
que filhos biológicos também apresentam problemas 
de adaptação aos pais, às regras do lar, e de fases (ida-
des), contudo, não são devolvidos, e, quando se diz de 
filhos adotivos, cogita esta alternativa, que deveria ser 
abolida. É por isso que, recentemente e cada vez mais, 
são tantos os precedentes para que se efetive um pro-
cesso de adoção, começando numa guarda provisória, 
e assim as partes vão passando pelos trâmites legais 
e necessários até que se conclua o processo adotivo 
plenamente. Em razão destas medidas preventivas, se 
tornam cada vez mais raras as possibilidades de fra-
casso ou devolução na adoção, pois, se o abandono 
experimentado uma vez tem consequências psicológi-
cas bastante dolorosas para a criança, a sua recorrência 
pode ser irreparável. •
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D
escendo a Rua da Carioca da Praça Tira-
dentes para o Largo da Carioca faço minha 
caminhada da tarde.  Uma chuva de segun-
da diminui um pouco o calor. Uma pastela-

ria, uma loja de música e um cinema suspeito vão 
passando debochadamente ao lado.  

Pessoas de todas as cores, carregando objetos 
curiosos, de diversos tamanhos, circulam e per-
dem-se de vista antes da minha imaginação ten-
tar a sorte. Então a cutelaria, que fica pouco antes 
do Largo, me prende a atenção.  Facas, espadas e 
canivetes de todas as Suíças congelam meu olhar.  
Entro na loja com cara de quem quer comprar uma 
katana. Escolho o melhor cortador de unha e saio 
faceiro, balançando o pacote. 

Do outro lado da rua está a loja na qual comprei 
um sapato de cinquenta reais tempos atrás para ir 

a uma festa. O resultado foi quase um real para 
cada bolha nos pés. Distraindo os pingos de chuva, 
chego no Largo da Carioca. Indo em direção ao 
metrô, ouço uma voz conhecida: “Gordo!” gritou 
o sujeito.  Respondi no mesmo tom: “Negão!” e 
ainda mais alguns palavrões.  No Rio, em qualquer 
rua, quando encontro meus amigos, desaparece do 
dicionário a palavra preconceito.

Mais recentemente, quando eu ainda estava no 
hospital, o mesmo negão pegou um avião para me 
visitar em Curitiba.  Colou um rótulo de cerveja 
nos meus antibióticos, abençoou minha alma e foi-
-se embora. Nesses encontros com meus amigos, a 
palavra amizade aparece em maiúsculo no mesmo 
dicionário.

Em largos passos cariocas encontro em todos os 
lugares amigos que dão sentido à minha vida.

Largo da Carioca

psicólogodaSilva
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Curitiba

CAPACITAÇÃO EM TERAPIA COMUNITÁRIA 
INTEGRATIVA EM CURITIBA 
Promovido por: INTERFACI.
Data: início em 22/03/2013.
Local: Curitiba/PR.
Inscrições e mais informações: (41) 8835-0884 (Gisele) / 
(41) 9671-5591 (Letícia).

JORNADA SUL-BRASILEIRA DE 
NEUROPSICOLOGIA 
Promovido por: LABNEURO - Universidade Federal do Paraná.
Data: 24/04/13 a 27/04/13, das 8h30 às 18h.
Local: Universidade Federal do Paraná.
Inscrições e mais informações: (41) 3310-2676 /
jornadaneuropsi2013@yahoo.com.br.

CURSO DE TERAPIA DE CASAL 
Promovido por: Instituto de Terapia e Centro de Estudos da 
Família (CRP-PJ-08/00215).
Data: início 16/03/2013 das 08h30 às 17h30.
Local: Rua Tapajós, 577 – São Francisco.
Inscrições e mais informações: www.intercef.com.br / 
intercef@intercef.com.br /  (41) 3338-8855.

FORMAÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA EM ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL E DE DESENVOLVIMENTO DE 
CARREIRA 
Promovido por: Psic. Mariita Bertassoni da Silva (CRP-08/00101).
Data: Março a Setembro de 2013.
Local: Rua João Negrão, 731 – conj. 2204.
Inscrições e mais informações: mariitabertassoni@gmail.com / 
mariitabertassoni@hotmail.com /  (41) 9994-7442.

PÓS-GRADUAÇÃO EM DOR E ACUPUNTURA AVANÇADA
Promovido por: Faculdade IBRATE (CRP-PJ-08/00393).
Data: início 06 e 07/04/2013 das 08h30 às 18h.
Local: Rua Voluntários da Pátria, 215 – 2º andar.
Inscrições e mais informações: (41) 3225-1844 /
marketing2@ibrate.edu.br.

FORMAÇÃO EM TERAPIA COMUNITÁRIA 
INTEGRATIVA  
Promovido por: Instituto de Terapia Família, Casal e 
Indivíduo – INTERFACI (CRP-PJ-06/01719-3).
Data: 22 a 24/03/2013 das 08h30 às 17h30.
Local: Espaço Humani. Rua São Sebastião, 420 – Ahú.
Inscrições e mais informações: (41) 8835-0884 /  (41) 9671-
5591 / gee.santos@hotmail.com / debortolileticia@gmail.com.

PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA JURÍDICA
Promovido por: Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
Data: 05/04/2013 a junho de 2014.
Local: Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
Inscrições e mais informações: até 30/03/2013 –   
www.pucpr.br / cristina.n@pucpr.br.

ARGILA: ESPELHO DA AUTO-EXPRESSÃO    
Promovido por: Maria da Glória Cracco Bozza (CRP-08/1083).
Data: 06 e 07/04/2013 (curso básico) e 05 a 07/07/2013 
(cursos integrados).
Local: Rua Alferes Ângelo Sampaio, 2465 – Bigorrilho.
Inscrições e mais informações: (41) 3019-4589 / 
argila@argilamariadagloria.psc.br / 
www.argilamariadagloria.psc.br. 

ESPECIALIZAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA    
Promovido por: Sapiens – Instituto de Psicologia (CRP-PJ-08/0692).
Data: início 08/03/2013.
Local: Sapiens – Instituto de Psicologia. Rua Itupava, 200 – Alto da XV.
Inscrições e mais informações: até 20/02/2013 – 
cursos@sapiens-psi.com.br / curitiba@sapiens-psi.com.br / 
www.sapiens-psi.com.br / (41) 3044-5600 /  (41) 3044-5601.

ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA CORPORAL
Promovido por: Centro Reichiano.
Data: 23/04/2013.
Local: Centro Reichiano - Curitiba/PR.
Inscrições e mais informações: (41) 3263-4895 / 
www.centroreichiano.com.br.

SEMINÁRIO PARANAENSE –  Atuação 
Interdisciplinar: Serviço Social e Psicologia no SUAS
Promovido por: CRP-PR e CRESS-PR.
Data: 18 e 19 de abril.
Local: PUC-PR.
Inscrições e mais informações: 150 (Psicólogos que atuam 
no SUAS) vagas. Inscrições gratuitas, serão abertas em abril. - 
social@crppr.org.br.

ESPECIALIZAÇÃO EM PSICOLOGIA JURÍDICA
Promovido por: PUC-PR.
Data: : 05 de abril de 2013 a junho de 2014 – aulas 
quinzenais. Apresentação das monografias 11/14.
Local: PUC-PR – Campus Prado Velho - Curitiba.
Inscrições e mais informações: 13/11/12 a 30/03/13 -  
www.pucpr.br/especializacao/cursos / cristina.n@pucpr.br.
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Demais Localidades

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM GESTÃO DE PESSOAS
Promovido por: Instituto Passo 1 - UNIASSELVI.
Data: 09/03/2013 das 8h às 18h.
Local: Cascavel.
Inscrições e mais informações: www.passo1.com.br / 
(45) 3039-3731 / (45) 3039-3732.

PÓS-GRADUAÇÃO EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
Promovido por: Faculdade de Pato Branco.
Data: de 04/2013 a 04/2014.
Local: Faculdade de Pato Branco.
Inscrições e mais informações:  russelia@fadep.br / 
www.fadep.br/pos-graduacao.

Sublocações

Locação de salas – Ahú, Curitiba (PR) 
Toda a infraestrutura necessária para o seu funcionamento: 
agendamento de consultas com recepcionista, internet wireless, amplo 
salão de cursos, ótima localização, com fácil acesso e estacionamento.
Endereço: Rua São Sebastião, 420 (próximo ao Centro Cívico), Ahú.
Contato: contato@espacohummani.com.br / (41) 3019-
9553, falar com Andrea Sternadt (CRP-08/05093).

PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU EM PSICOLOGIA – 
TERAPIA COMPORTAMENTAL COGNITIVA
Promovido por: Instituto de Psicologia e Controle do Stress.
Data: 08/03/2013 a 04/07/2015 das 08h às 17h.
Local: Rua Carlos Sampaio, 304 – Cj. 82 – São Paulo.
Inscrições e mais informações: www.estresse.com.br / 
c.borges@estresse.com.br / (11) 3284-5209.

Sublocação de salas – Batel, Curitiba (PR)
Subloca-se sala para profissionais de saúde em Clínica de 
Psicologia com ótima localização e estrutura. 
Endereço: Rua Francisco Rocha, 62 – Conj. 107 – 1º andar 
(próximo à Praça do Japão). 
Contato: (41) 3019-1588 / (41) 9612-6344 – Renata Quarezemin.

Sublocação de salas – Bigorrilho, Curitiba (PR)
Clínica Centro do Ser – Espaço Terapêutico subloca salas para 
profissionais de saúde, com ótima infraestrutura e localização. 
Disponibilizam convênios, sala para grupos, palestras e cursos.
Endereço: Rua Padre Anchieta, 1276.
Contato: (41) 3233-7364.

Sublocação de salas – Batel, Curitiba (PR)
Clínica Rama subloca salas para Psicólogo (a). Excelente localização e 
infraestrutura completa. Disponibilizam secretaria, convênios e wireless. 
Endereço: Rua Cel. Dulcídio, 216 – Batel (próximo à Praça da Espanha).
Contato: espaco.rama@hotmail.com / (41) 3838-6178 / 
(41) 3538-6178.

Sublocação de salas – Centro, Curitiba (PR)
Oferecemos consultórios para locação por períodos de 4 horas. 
Ótima localização (próx. aos shoppings Crystal e Curitiba) em 
prédio especializado na área da saúde com portaria 24h.
Contato: (41) 9138-9074 / (41) 3035-4038 (para recados) / 
ana_suy@yahoo.com.br. 

O prazo de envio de anúncios para a próxima 

edição da Revista Contato encerra em 18/03/2013.

A solicitação de anúncios deve ser feita pelo site 

www.crppr.org.br no link Oportunidades – 

Divulgações via CRP-PR. 

IMAGINAÇÃO ATIVA – Abordagem Junguiana
Ministrante: Psic. Suzana Lyra Strapasson (CRP-08/06273)
Data: 18 de maio de 2012 – 8hs/a – metodologia teórico-prática.
Local: Av. Cândido Hartmann 570, 33ºA – Curitiba PR.
Inscrições e mais informações: germinarcursos@gmail.com. 

classificados
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sindicatodos
psicólogosdoParaná

 
Presidente  
Rogéria Sinimbu Aguiar • CRP-08/05128

Secretário Tesoureiro  
Sérgio Luis Ferraz Spinato • CRP-08/04902 

Suplente  
Salete Coelho Martins • CRP-08/04667

Conselho Fiscal (Efetivo)  
Mauro Cesar Carsten • CRP-08/04001 
Telmara Carsten Vieira • CRP-08/10228 
Deolindo Dorta de Oliveira • CRP-08/04031

Conselho Fiscal (Suplente)  
Ceciana Ames Schallenberger • CRP-08/12508

Delegados Representantes (Efetivos)  
Marly Terezinha Perreli • CRP-08/04561 
Mara Julci Baran • CRP-08/02832

Delegados Representantes (Suplentes) 
César de Marchi Gonçalves • CRP-08/09034 
Cristiane Maria Dierka • CRP-08/10891

Assessoria Jurídica  
Daniele Esmanhotto Duarte • OAB-22408/PR

Sindicato dos Psicólogos  
no Estado do Paraná  
Rua Dr. Muricy, 390 – Conj. 201 – Centro 
Curitiba/PR - 80.010-120  
Fone: (41) 3224-4658 - Fax: (41) 3224-4658 
E-mail: sindypsipr@sindypsipr.com.br 
www.sindypsipr.com.br

Atualizações Sindypsi
Confira as ações que foram realizadas pelo sindicato em todo 
o ano de 2012.

Janeiro: - Reunião com Psicólogas do DETRAN – Discussão 
sobre Condições de Trabalho

Fevereiro: - Reunião CRP-PR e SindyPsi – Comissão Escolar 
Projeto Piloto sobre PL 15075/06
- Reunião ACT 2012-2013 Sanepar

Março: - Reunião CRP/PR – Comissão Escolar Educacional
- Avaliação Convênios – Mongeral, Nacional Inn, All Sul
- Avaliação Convênios – Uniodonto, IBBCA e Nacional Inn
- 1º Encontro Estadual de Valorização Profissional – FENAPSI
- Confecção de Flyers para divulgação da Entidade e suas contribuições

Abril: - Análise ACT 2012-2013 Sanepar
- Seminário realizado pelo SindyPsi – Como empreender na Psicologia
- Encontro Nacional FENAPSI – SP
- Assembléia Extraordinária para votação de Delegados X 
Congresso FENAPSI e Prestação de Contas Ordinária

Maio: - Posse SinPsi Bahia
- Avaliação de Convênio com Hotel Del Rey
- Assinatura CCT Sanepar
- Reunião com Psicólogos no Auditório do ICS - Instituto 
Curitiba de Saúde
- Evento FNTSUAS Brasília – Representação

Junho: - Representação FNTSUAS
- Assembleia para adesão ACT SESCAP

Julho: - Evento CRP-PR XIV Encontro Paranaense de Psicologia e 
I Congresso Internacional da Tríplice Fronteira
- Assembleia para adesão ACT SINLAB

Agosto: - Reunião Ordinária da Coordenação Nacional do FNTSUAS
- X Congresso Nacional FENAPSI
- Solenidade 50 anos da Psicologia CFP
- Evento CRP-PR XIV Encontro Paranaense de Psicologia
- Congresso Norte Paranaense de Recursos Humanos – CONOPARH
- Confecção e distribuição de camisetas comemorativas do Dia do 
Psicólogo para aproximação com a classe

Setembro: - II Como empreender na Psicologia – realizado na 
cidade de Ponta Grossa pelo SindyPsi nas Faculdades Santana

Outubro: - CNPL Seminário: “Ameaças à organização sindical dos 
profissionais liberais”
- II Seminário Paranaense sobre Medicalização da Educação e da Sociedade
- Representação FNTSUAS

Novembro: - Abertura de prazo para as inscrições de chapas – 
Eleição da Gestão 2013-2016
- Participação na Plenária do CRP-PR em agradecimento à 
colaboração no período da Gestão 2010-2013 e convite aos presentes 
para eleição 2013 do SindyPsi

- Assembleia para discussão de negociações 2013-2014 – 
Acordos Coletivos de Trabalho
- Assembleia para apresentação da Previsão Orçamentária 2013
- II CLARH - Congresso Latino Americano de Recursos 
Humanos organizado pela ABTD/PR

Dezembro: - Realização do curso: Diagnóstico e Avaliação Psicológica 
- Representação FNTSUAS

No dia 15 de dezembro, o Sindypsi-PR promoveu o Curso de 
Diagnóstico e Avaliação Psicológica, tendo como ministrante 
o Dr. Roberto Cruz. No curso foram trabalhados conceitos, 
fundamentos, modalidades, estrutura e processo de avaliação, 
função e características do diagnóstico psicológico e critérios 
para elaboração de informe psicológico. O curso aconteceu na 
sede do SINCA-PR, uma ótima parceria.

Em 2013 serão realizadas ainda mais ações em prol 
da Psicologia e de seus profissionais, junte-se a nós e 
participe. Contamos com você!
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novosinscritos

Carlos Alberto Cazali CRP-08/18386
Tiago Canuto Vieira CRP-08/18387
Marina Crovador da Silva da Luz CRP-08/18388
Gisele Aparecida de Araujo Merter CRP-08/18389
Ademir Alves CRP-08/18390
Sandra Cristine Machado Mosello CRP-08/18391
Michelle Lidia Mikosz CRP-08/18392
Adrielly Ferreira Lima Camacho CRP-08/18393
Camylla Basso Franke CRP-08/18394
Elaine Figueira Marques Zanini CRP-08/18395
Lurdes Zucchello Ficanha CRP-08/18397
Angelica Soraya Krzyzanovski CRP-08/18398
Iara Lais Raittz Baratieri CRP-08/18399
Carolina Ribeiro dos Santos CRP-08/18400
Liliane Urbanski CRP-08/18401
Patricia Leal CRP-08/18402
Gabrielle Christina Caroli CRP-08/18403
Juliana Mora Vita CRP-08/18404
Pablo Rodrigo Kellner CRP-08/18405
Aline Cristina Vieira da Silva CRP-08/18406
Joana Sinegallia Costa CRP-08/18412
Joice Lima da Silva CRP-08/18413
Leticia Braun CRP-08/18414
Luciani Artoni de Freitas CRP-08/18415
Taritha Meda Caetano Gomes CRP-08/18416
Andrea Silva Pacheco CRP-08/18417
Ricardo Farias Ribeiro CRP-08/18418
Elisa Aparecida Valim CRP-08/18419
Camila Sarabia Ruiz CRP-08/18420
Bruno Fernandes Gonçalves CRP-08/18421
Valeria Cristina de Siqueira Ferreira CRP-08/18422
Fabiula da Cruz Riechel CRP-08/18423
Caroline Sassen Brand CRP-08/18424
Wandionor Vanini Filho CRP-08/18425
Alysha Carolyna Rocha de Oiiveira CRP-08/18426
Franciele da Silva Santana CRP-08/18427
Cleide Vitor Mussini Batista CRP-08/18428
Simone Esteves Brisola CRP-08/18429
Camila Tavares CRP-08/18430
Natalia Zanuto de Oliveira CRP-08/18431
Fernanda de Marchi Bonancin Stefanuto CRP-08/18432
Rosiele Alves da Costa CRP-08/18433
Gabriela da Silva Fontolan CRP-08/18434
Sara Ferman Kartungas CRP-08/18435
Elciane Sueli Prates CRP-08/18436
Henrique Siena Zanon CRP-08/18437
Beatriz Torres Criscitiello CRP-08/18438
Carolina Germanos Soares CRP-08/18439
Graziele Rampinelli Gomes CRP-08/18440
Antonio Luiz Martins CRP-08/18441
Luiz Laudino CRP-08/18442
Rodrigo Santos Madeira CRP-08/18443
Augustinho Lazaro Espilgolone CRP-08/18444
Maria da Gloria Santos Bignardi CRP-08/18445
Silvana Rodrigues de Oliveira CRP-08/18446
Angelita Assofra Prado CRP-08/18447
Ivonete Ribeiro de França CRP-08/18448

Paula Gomes de Mendonça CRP-08/18449
Joana Darc de Siqueira Lins CRP-08/18450
Andre Luiz da Silva CRP-08/18451
Mariábile Tulio Turok CRP-08/18452
Rita Cristiane Massa CRP-08/18453
Daiane Priscila Berlatto CRP-08/18454
Carlos Eduardo Mayer Neme CRP-08/18396
Marisa Liberato CRP-08/18407
Thiza Luis Tizo Santos CRP-08/18408
Kaline Renata Mota Bueno CRP-08/18409
Patricia Dayane Moesch Riedel Becker CRP-08/18410
Pedro Luiz Tizo Santos CRP-08/18411
Ana Paula Carneiro Weinert CRP-08/18462
Dreicy Emanueli Bini Santos CRP-08/18463
Silvia Rosa Galindo CRP-08/18458
Mariana de Camargo Cleto CRP-08/18459
Maria Cecilia Strapasson Torques CRP-08/18550
Ana Carolina Follador de Creddo CRP-08/18551
Monik Cardoso Ferreira CRP-08/18552
Jose Kovalski CRP-08/18553
Eliane Chiniski CRP-08/18554
Franciele Brito Sallin CRP-08/18555
Ericson Maier Soares CRP-08/18556
Raquel de Assumpção Rodrigues CRP-08/18557
Thais Serafim dos Santos CRP-08/18558
Raphael Barbosa CRP-08/18559
Thaynara Crystina Queiroz Rodrigues CRP-08/18560
Silvana de Jesus Steff CRP-08/18561
Bruna Assunção Trindade CRP-08/18562
Jaqueline Tozato CRP-08/18563
Joliane Matveichuk do Prado CRP-08/18564
Lizete Neu Neuhaus CRP-08/18565
Joana Regina Van Kaick CRP-08/18566
Marjorie Strugale CRP-08/18567
Mariana Kaspchak Arent CRP-08/18568
Adriana Rousseau Abagge CRP-08/18569
Ana Maria Palu CRP-08/18570
Taynah Deluque Rufatto CRP-08/18571
Maria da Graça Schuler Teleginski CRP-08/1857
Mariane de Siqueira Bravo CRP-08/18573
Thiago Swiech Bach CRP-08/18574
Juliana Ruda CRP-08/18575
Tatiane Camile Pryplotski de Mattos CRP-08/18576
Luiz Antonio da Silva Christoforo CRP-08/18577
Michele Giacomitti CRP-08/18578
Lorena Mota Negreti CRP-08/18579
Cristiane Andrea de Campos CRP-08/18580
Giorgia Brassac Kniggendorf CRP-08/18581
Adriane do Rocio Fahd CRP-08/18582
Geovana da Boit CRP-08/18583
Maria Angela de Oliveira CRP-08/18584
Deise Rose Santana Cardoso Costa CRP-08/18585
Aparecida Guimarães Pereira Yamaguti CRP-08/18586
Hellen Fernandes Siqueira CRP-08/18587
Claudia Maria Rodrighues Maia CRP-08/18588
Rubiane Miranda de Castro CRP-08/18589
Nataxa Bobato Peplow CRP-08/18590

O CRP-PR dá boas-vindas aos novos inscritos  
dos meses de Dezembro de 2012 e Janeiro de 2013

Maria Suelene Costa Dantas CRP-08/18591
Anita Kolicheski Pitombeira CRP-08/18592
Aline de Menezes CRP-08/18593
Stheyller Sedor de Castro CRP-08/18594
Clary Anna Masteck de Souza CRP-08/18595
Patricia Sales do Nascimento Gans CRP-08/18596
Telma Alves da Silva Kozima CRP-08/18622
Barbara Sagrado Basilio CRP-08/18623
Livia Teruel Sore CRP-08/18624
Taila Tatiane Garcia CRP-08/18625
Stella Sorace Spagolla CRP-08/18626
Barbara Feitosa da Silva CRP-08/18627
Franciele dos Santos CRP-08/18628
Daiane Veronez dos Santos CRP-08/18629
Ana Paula Silva Macri CRP-08/18630
Rubia Nataly Brugnolo Stuani CRP-08/18631
Silvana Milani CRP-08/18632
Josiane Cristina Ribeiro CRP-08/18633
Maria Tereza Francovig Piazzalunga CRP-08/18634
Ana Paula Banhetti Barbosa CRP-08/18635
Bruna Laguna CRP-08/18636
Eliane Ferreira da Silva CRP-08/18637
Beatriz Massaro Simino CRP-08/18638
Mariana de Oliveira Souza CRP-08/18639
Leonilda de Cassia do Prado CRP-08/18640
Matheus Moreira Santos CRP-08/18641
Marcela Vic Taliatelli CRP-08/18642
Ana Paula Ollier e Silva CRP-08/18643
Lucas Valente CRP-08/18644
Carolina Cardoso Cesar CRP-08/18645
Merylin Janazze Garcia CRP-08/18646
Marcio Felipe Tardem CRP-08/18647
Rachel Gonçalves da Silva CRP-08/18648
Jaqueline de Souza Pires CRP-08/18649
Rafaela Conde de Souza CRP-08/18650
Denyane Saegusa Tadayozzi CRP-08/18651
Fernanda Rafaeli Bocatti CRP-08/18652
Daiana Dziura Ortega CRP-08/18653
Maria Angela de Oliveira Cordeiro Serafim CRP-
08/18654
Simone Lima Pateis de França CRP-08/18655
Karina Xavier Mello CRP-08/18656
Vanessa Carlos CRP-08/18657
Ana Carolina Vendramini dos Santos CRP-08/18658
Luana Camila Garanhani CRP-08/18659
Jessica Marques Bianchini CRP-08/18660
Tais Cristina Rocha Capato CRP-08/18661
Jane Clay dos Santos CRP-08/18662
Larissa Mozer Dovidio CRP-08/18663
Rosangela Ribeiro de Oliveira Palandrani CRP-08/18664
Gabriela Zanin de Medeiros CRP-08/18665
Simone Figueiredo Favaro CRP-08/18466
Thamara Cristina Mota Crepaldi Malvezzi CRP-08/18468
Cristiano Domingues da Silva CRP-08/18469
Maria Emilia de Oliveira CRP-08/18470
Vanessa Maria Milani CRP-08/18517
Soraia Aparecida Alves Pereira CRP-08/18518

inscrição CRP-PR
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Laressa Rodrigues Catirssi CRP-08/18519
Thais Zamperline Rocco CRP-08/18520
Vanessa Ferreira Rozendo CRP-08/18521
Juliana de Fatima Fernandes Pereira CRP-08/18522
Pamela Carla de Faria Duarte CRP-08/18523
Raquel Terezinha Luiz CRP-08/18524
Gisele Aparecida Lombardi CRP-08/18525
Wander de Souza CRP-08/18526
Fernanda Pereira Inhoque CRP-08/18527
Renata Jordana Boff Beleze CRP-08/18528
Fabiula Marques Almeida Pacheco CRP-08/18529
Carla Fernanda Barbosa Monteiro CRP-08/18530
Israel Francisco CRP-08/18531
Catia Michele dos Santos Martini CRP-08/18532
Karina Araujo Elias dos Santos CRP-08/18533
Rozana dos Santos Welker CRP-08/18534
Fernanda Elisa Aymore Ladaga CRP-08/18535
Tatiane Kamisato CRP-08/18536
Jessica Fraga Aranha CRP-08/18537
Emily de Gois Silva CRP-08/18538
Dayane Cardoso Sarraff CRP-08/18539
Ana Paula Machado Wunderlich CRP-08/18540
Jessica Tiemi Tanji CRP-08/18541
Flavia Caroline Santos CRP-08/18542
Aliny Fernanda dos Santos CRP-08/18543
Fernanda Quaglia Franzini CRP-08/18666
Tatiana Micheli de Lima CRP-08/18667
Gislaine Ferreira Silva CRP-08/18668
Marcela Sagrilo Silva CRP-08/18669
Mayara Heloise Bernabe CRP-08/18670
Cristiane Marcato Lopes CRP-08/18671
Ludmila Moreira da Cruz CRP-08/18672
Aline Cristina Antonechen CRP-08/18673
Larissa Damian Preve Christiano CRP-08/18674
Sandra Elaine Mandelli Neves CRP-08/18675
Mara Ilce Lopes Bendendo CRP-08/18676
Adriana Alves Dorta CRP-08/18677
Cintia Maysa Ciceri CRP-08/18678
Hellen Maysa Reis Almeida CRP-08/18679
Rozana Claudia da Silva CRP-08/18680
Renata Caroline de Oliveira CRP-08/18681
Natalia Luiz Magalhães CRP-08/18682
Cinthia Sayuri Oikawa CRP-08/18683
Andressa Pasini Tamanho CRP-08/18684
Edimara Silva Mattos CRP-08/18685
Roselaine Mello Fumagalli Dutra CRP-08/18686
Angela Janaina Maron CRP-08/18687
Adriana Semicheche CRP-08/18688

Alessandra Patricia Hendges CRP-08/18689
Barbara Anzolin CRP-08/18690
Lorrana Menezes dos Santos CRP-08/18691
Eloi Clovis Welter Junior CRP-08/18692
Mileni Emanuela Nunes CRP-08/18693
Ariane Sbardella CRP-08/18694
Elizmarina Bergeier CRP-08/18695
Andressa Viega CRP-08/18696
Yaskara Beatriz Fredo CRP-08/18697
Maria Regina Padilha Costenar CRP-08/18698
Anai Licia Bassi Carloto CRP-08/18699
Deyse Aline Tem Pass CRP-08/18700
Waleska Lais Lando CRP-08/18701
Soeli Maria Nunenmacker Neckel CRP-08/18702
Josiane Silvestro CRP-08/18703
Mayara Nunes Almeida CRP-08/18704
Marilene Toti CRP-08/18705
Juliana Albertina Klein CRP-08/18706
Larissa Cabreira CRP-08/18460
Nayele Brandelero CRP-08/18461
Jonni Tiago Ferreira Lopes CRP-08/1846
Francieli Klosowski CRP-08/18465
Rosi Ani Jaroszuk CRP-08/18471
Ariane Meira CRP-08/18472
Walleria Siqueira Crepaldi CRP-08/18473
Meri Vanessa Elias CRP-08/18474
Thaisa Eliara Ghisi Possenti CRP-08/18475
Grasiele Rosvadoski da Silva CRP-08/18476
Jessica Alcimari Pelle CRP-08/18477
Maria Luisa Vicente Ribeiro CRP-08/18478
Ednir Aparecida Passos CRP-08/18479
Fernanda DamacenoIembo CRP-08/18480
Jessyka Lopes Rickli CRP-08/18481
Eliana Maria Zilio Bolzon CRP-08/18482
Vanessa Rayane Macedo da Cruz Ferreira CRP-08/18483
Sheila Maria Xavier CRP-08/18484
Ana Maria da Silva CRP-08/18485
Cleide Aparecida de Oliveira Silva CRP-08/18486
Solemar Legnani Araujo CRP-08/18487
Marielly Mendes de Moraes CRP-08/18488
Marcia Caetano da Costa CRP-08/18489
Cintia Ribelato Longhini CRP-08/18490
Louise Neiverth CRP-08/18491
Marcia Maria Terras Barreto CRP-08/18492
Frank da Silva Veiga CRP-08/1849
Rosiane Silvestre Jansen CRP-08/18494
Maria Esther Piemontez de Oliveira CRP-08/18495
Lenira Fernandes Ferreira CRP-08/18496

Simone Fiuza Petranhski Caldas CRP-08/18497
Jaqueline Antunes Franck CRP-08/18498
Guilherme Jose Silva de Almeida CRP-08/18499
Karina Ritter Dantas CRP-08/18500
Janaina Charneski Turra CRP-08/18501
Leticia Sant'Anna CRP-08/18502
Cintia Daiane Schirmer Richert CRP-08/18503
Eliton Jose França CRP-08/18504
Joselia Ines Zanin Pedroso CRP-08/18505
Angela Nini Lopes Silva Vasconcelos CRP-
08/18506
Patricia Nunes Borazo CRP-08/18507
Alessandra Schweig CRP-08/18508
Maria Adriane Messias Kulka CRP-08/18509
Jessica Janaina Weiguert CRP-08/18510
Josiane Heck CRP-08/18511
Greice Dal Ri Traesel CRP-08/18512
Leticia Nadal Foltran CRP-08/18513
Cristina Rodrigues Paranhos CRP-08/18514
Magna Delamura Araujo Martins CRP-08/18515
Larissa Fernanda Bittencourt CRP-08/18516
Tania Cristina Cordeiro Aldivino CRP-08/18467
Ana Regina Wilges Birk CRP-08/18597
Gino Francisco Gomez Valdez CRP-08/18598
Veridiana de Macedo Barcelos Benfatti CRP-
08/18599
Josceia Camargo da Rocha CRP-08/18600
Camila da Souza Wolf CRP-08/18601
Regina Maria Luz Milani CRP-08/18602
Marcelo Henrique Oliveira Henklain CRP-08/18603
Nayara Janaina Machado CRP-08/18604
Renata Marchiori CRP-08/18605
Carla Silveira Batista Lauer CRP-08/18606
Talyta Emanueli Begnini Rampazzo CRP-08/18607
Felipe Karam CRP-08/18608
Bruna Carolina Lobo Ferreira CRP-08/18609
Gabriela Cardoso Rocha CRP-08/18610
Ana Paula Biondo Renosto CRP-08/18611
Marcia Nascimento da Victoria de Carvalho Dias 
CRP-08/18612
Daniela Cortes Cleve Martini CRP-08/18613
Odille Regina Baptistão Mazzetto CRP-08/18614
Luiz Marcelo Padilha CRP-08/18615
Roberta Sincero dos Reis Benedetti CRP-08/18616
Pamela Sarria Eskenazi CRP-08/18617
Danielede Fatima dos Santos CRP-08/18618
Alessandra Macedo Mello CRP-08/18619
Adrieli Silverio dos Santos CRP-08/18620
Janaina de Siqueira CRP-08/18621

inscriçãosecundária

Rosa Augusta Hausen CRP-08/IS-328
Natalia dos Santos Esteves CRP-08/IS-329

Paulo Victor Bezerra CRP-08/IS-326
Mayte Gouvea Coleto CRP-08/IS-327

contato 34



inscriçãoportransferência

Fernando Roberto Ruthes CRP-08/18547
Silvia Reis de Azevedo CRP-08/18548
Miquelem Vargas Isaac CRP-08/18549

Dorivan Schmitt CRP-08/18455
Erica Alice Kaminski CRP-08/18544
Daniela Miranda Soares Monte CRP-08/18545
Maile Edi Jantsch CRP-08/18546

reativação

Tania Mara Cordeiro Ribas CRP-08/01188
Joana D'Arc Simão da Costa CRP-08/08502
Andrea Ferreira da Costa Marcon CRP-08/1036
Juliana Ferreira dos Santos CRP-08/10910
Neda Monajem Fatheazam CRP-08/11848
Tatiana de Alves Souza Ardissone CRP-08/12942
Larissa Vieira Sadeck dos Santos CRP-08/14594
Roger Tonon CRP-08/15485
Fernanda Burbulhan CRP-08/16246
Adriana Inague CRP-08/IS-287

Maria Cristina Seara CRP-08/02212
Carolina Ferreira Hamdar CRP-08/05685
Ingrid Maria Schaffel Rodrigues CRP-08/08240
Cassiana Caldini Ribas Bernardi CRP-08/08932
Luciana Polizeli CRP-08/09250
João Victor de Souza CRP-08/12549
Fischer Lima Seixas CRP-08/12593
Juliana Roncaratti de Toledo CRP-08/13402
Bruna Bernardelli Silva Ribas CRP-08/13958
Henrique Berg Machado CRP-08/15000
Mauriceia Ferreira Carpenedo CRP-08/15531

pessoajurídica (registro)

Centro de Avaliação de Condutores Santa Izabel Ltda CRP-08/PJ-00555-F1
Linhares & Canivier Pericia Médica e Psicologica Ltda MECRP-08/PJ-00781
Equilibrio Psicologia e Medicina Ltda – MECRP-08/PJ-00783

Beline Dimartini Exames de Aptidão Fisica e Mental Ltda MECRP-08/PJ-00784
Águia - Clínica Psicomédica Ltda CRP-08/PJ-00786
Rondotran - Clínica de Avalizção de Condutores Ltda ME CRP-08/00634-F1

Bernardete Calamara Monteiro CRP-08/07686
Viviane Santos dos Reis CRP-08/13820
Monique Lea Mistura CRP-08/14825
Alexandre Bovo CRP-08/14834

Nilson Verone de Oliveira CRP-08/04007
Mariana Garcia Soares CRP-08/08151
Daniele Fernanda Giese CRP-08/10694
Lia Fernanda de Campos CRP-08/15694 

reativaçãotransferência

Liliane Durante Concolatto CRP-08/06625
Mariana Bertoldi CRP-08/10463

falecimento
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