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Conselho Regional de Psicologia
8ª Região (CRP-PR)

Diretoria
Conselheira Presidente - Psic. Rosangela Lopes de Camargo Cardoso
Conselheira Vice-Presidente - Psic. Maria Sezineide Cavalcante de Melo
Conselheira Secretária - Psic. Suzana Maria Borges
Conselheira Tesoureira - Psic. Marcia Regina Walter
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Amarilis de Fátima Wozniack Falat, Anaídes Pimentel da Silva Orth, Andrea Simone Schaack Berger, 
Benedito Guilherme Falcão Farias, Bruno Jardini Mäder, Carolina de Souza Walger, Célia Regina Cortellete, 
Fernanda Rossetto, Guilherme Bertassoni da Silva, Harumi Tateiva, João Baptista Fortes de Oliveira, José 
Antonio Baltazar, Karin Odette Bruckheimer, Liliane Casagrande Sabbag, Ludiana Cardozo Rodrigues, 
Márcia Regina da Silva Santos, Márcia Regina Walter, Maria Sara de Lima Dias, Maria Sezineide 
Cavalcante de Mélo, Nelson Fernandes Junior, Nicolau Steibel, Paula Matoski Butture, Rosangela Lopes de 
Camargo Cardoso, Sergio Luis Braghini, Suzana Maria Borges e Vera Regina Miranda.

Subsedes
• Londrina
Avenida Paraná, 297- 8º andar - salas 81 e 82 - Ed. Itaipu – CEP 86010-390
Fone: (43) 3026-5766 / (43) 8806-4740
Conselheiro: José Antonio Baltazar
Coordenadora: Denise Matoso
E-mail: crplondrina@crppr.org.br

• Maringá
Avenida Mauá, 2109 - sala 08 - CEP 87050-020
Fone: (44) 3031-5766 / (44) 8808-8545
Conselheira: Célia Cortellete
Coordenadora: Soraia Ribari Saito Vinholi 
E-mail: crpmaringa@crppr.org.br

• Cascavel
Rua Paraná, 3033 - salas 53 e 54 - CEP 85810-010
Fone: (45) 3038-5766 / (45) 8808-5660
Conselheira: Harumi Tateiva
Coordenadora: Viviane de Paula 
E-mail: crpcascavel@crppr.org.br

Representações setoriais
• Campos Gerais - e-mail: camposgerais@crppr.org.br
Representantes suplentes: Juliano Del Gobo e Kamilla Scremim Figueiredo

• Centro-Ocidental - e-mail: centroocidental@crppr.org.br  
Representante efetiva: Débora M. Almeida de Carvalho – Fone: (44) 8828-2290
Representante suplente: Mônica Vaz de Carvalho 

• Centro-Oeste - e-mail: centrooeste@crppr.org.br
Representante efetiva: Angela Cristina da Silva – Fone: (42) 8801-8948
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• Sudoeste - e-mail: sudoeste@crppr.org.br
Representante efetiva: Cristiane Rocha Kaminski – Fone: (46) 8822-6897
Representantes suplentes: Lauana Edina Simões

• Oeste - e-mail: oeste@crppr.org.br 
Representante efetiva: Janeth Knoll Inforzato – Fone: (44) 8828-4511
Representantes suplentes: Sonia de Fátima dos Santos Pego e Viviane Barbosa da Cruz Castilho

• Sudeste - e-mail: sudeste@crppr.org.br
Representante efetiva: Daniele Jasniewski – Fone: (42) 8802-0714
Representantes suplentes: Marly Perrelli, Cristiane Lampe Holovaty e Elvis Olimar Vensão Sikorski

• Litoral - e-mail: litoral@crppr.org.br
Representante efetivo: André Luiz Cyrillo – Fone: (41) 8407-9367
Representante suplente: Simone Wachter Muller

• Noroeste - e-mail: noroeste@crppr.org.br 
Representante efetiva: Lucy Lemes de Toledo Silva – Fone: (44) 8812-3781
Representante suplente: Thais Fernanda Gimenez

• Norte Pioneiro - e-mail: nortepioneiro@crppr.org.br
Representante efetiva: Priscilla Moreira de Mattos – Fone: (44) 8812-3781
Representante suplente: Ana Thais Santos Vaz Ronquewww.crppr.org.br



O fim de uma gestão de responsabilidade e 
participação

“Os Conselheiros articulados técnica e politi-
camente devem garantir que o XI Plenário 
seja referência para os Psicólogos e para a so-
ciedade, por meio do diálogo e de posiciona-

mento sobre interesses da população (sociais), propiciando 
aproximação e participação da diversidade dos Psicólogos 
ao Conselho, articulando com organizações públicas, pri-
vadas, entidades da sociedade civil organizada e o Sistema 
Conselhos para inserção eficaz da Psicologia”.

Este foi o norte ético que orientou nossa gestão nesses três 
anos. Acreditamos ter dado um grande passo na consolida-
ção de nossa profissão no Estado e no Brasil com ações que 
vocês podem acompanhar em “pout-pourri” nessa edição.

Com uma gestão responsável e participativa, e uma polí-
tica democrática, construímos um COREP que contou 
com a participação e debates efetivos da categoria, onde 
se apresentaram duas chapas interessadas em concorrer 
ao CRP. Todas compostas com ex-conselheiros e colabo-
radores em suas fileiras. Produzimos o maior Encontro 
de Psicólogos e o I Congresso Internacional de Psicologia 
da Tríplice Fronteira. Mantivemos o valor das anuidades 
abaixo da inflação no período, podendo inclusive manter 
os valores para 2014. Isso tudo por meio das prévias orça-
mentárias que levamos a todo interior do Estado.

contatoeditorial

Não fizemos tudo porque a política é sempre inacabada e, 
por isso mesmo, portadora de criatividade.

Agradecemos a contribuição, esforço e dedicação dos 
funcionários do CRP que possibilitaram que alcançásse-
mos nossos objetivos.

Desejamos que a próxima gestão possa manter e aperfeiço-
ar a participação da categoria com a ética e responsabilidade 
que os Psicólogos e as Psicólogas do Paraná conquistaram.

Eleições CRPs e CFP 2013

Nos dias 26 e 27 de agosto foram escolhidas 
as chapas que irão representar os Conselhos 
Regionais e Federal nos próximos três anos.

Aqui no Paraná o CRP-PR inicia a nova gestão 
com a chapa É Tempo de Diálogo, que conta 
com quatro conselheiros da gestão anterior. Já 
no CFP, a chapa vencedora Fortalecer a Profis-
são conta com dois representantes do Paraná, 
os conselheiros João Baptista Fortes de Olivei-
ra e Sergio Luis Braghini, que fizeram parte da 
diretoria da última gestão do CRP-PR.
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Na gestão 2010-2013, a Comissão de Orientação 
e Ética (COE) realizou suas atividades semanal-
mente com compromisso ético, examinando, 
analisando, apurando as denúncias recebidas 

neste período e elaborando Relatórios Preliminares de de-
núncias apresentadas pela sociedade, desde o final do ano 
de 2009 até o final desta gestão. 

As atividades da COE são embasadas no Código de Pro-
cessamento Disciplinar, contemplando as seguintes eta-
pas: acolhimento da denúncia, pedido de esclarecimentos 
por escrito ou por oitivas, leitura e discussão da denúncia, 
procedência, emissão de parecer inicial, confecção de re-
latório para o encaminhamento da representação e leitura 
do Relatório Preliminar em Plenária, que tem o poder 
soberano de julgamento. 

Nesta gestão a COE recebeu 99 representações, e apre-
sentou até o momento 83 relatórios preliminares. 

A COE organizou o primeiro Fórum de Professores de 
Ética e Deontologia, no XIV Encontro Paranaense de 
Psicologia e I Congresso Internacional de Psicologia da 
Tríplice Fronteira, que abordou o tema “Um olhar sobre 
o ensino da ética”. Realizou também palestras sobre o 
funcionamento da COE, nas Instituições de Ensino Su-
perior, para alunos de Psicologia.

Aproveitando o espaço Coluna de Ética, da revista Con-
tato, a COE abordou e trabalhou com a orientação e 
consulta de algumas Resoluções do CFP, que envolveram 
muitas denúncias apresentadas, buscando orientar e in-
formar as possíveis infrações e atualizar os profissionais 
em seu exercício, antecipando a identificação dos dados 
corroborados pela pesquisa realizada pelo CRP-08.

A pesquisa realizada pelo CRP-08 sobre os processos éti-
cos nos períodos de 2000 a 2010 revelou o aumento sig-
nificativo de denúncias contra Psicólogos envolvendo as 
áreas de Avaliação Psicológica, Psicologia Jurídica e do 
Trânsito. Na coleta de dados identificou-se também que a 
maior frequência de denúncias incide sobre profissionais 
com mais de 10 anos de formação.

A partir dessas informações a COE observa a necessida-
de da continuidade de informar e manter-se próxima aos 
profissionais, em seu atendimento à sociedade, seguindo 
o Código de Ética. Insiste-se na condição de que o profis-
sional precisa manter-se atualizado, pois a psicologia como 
ciência tem aceleradamente crescido em todos os aspectos, 
tanto na legislação como em novas áreas reafirmando as 
necessidades do aprofundamento teórico e científico dos 
profissionais nos diferentes campos da Psicologia.

A COE encerra a gestão com a participação das Conselhei-
ras efetivas Amarlis F. Wozniack Falat e Suzana M. Borges, 
e também com as colaboradoras Chayane S. Godoy, San-
dra C. Machado Mosello, Iara L. Raittz Baratieri e Mari 
Angela Calderari Oliveira. A participação dos profissionais 
junto à autarquia do Conselho é de extrema importância 
para a construção de uma profissão cada vez mais digna 
e respeitada pela sociedade. Fazer parte deste processo 
democrático e transformador implica em estar constante-
mente disponível para reflexões e discussões sobre o desen-
volvimento da psicologia. Sua participação é fundamental! 
Participe e ajude aPsicologia se fortalecer como ciência! •

Encerramento da Gestão 
2010-2013

colunaética

Edital de Cassação

O Conselho Regional de Psicologia - 8ª Re-
gião, em obediência ao disposto na Lei n° 
5.766/71, Decreto n° 79.822/77 e Código 
de Processamento Disciplinar, pelo presen-
te Edital torna pública a decisão do Conse-
lho Federal de Psicologia no Processo Ético 
Disciplinar no 009/2010 em aplicar a pena 
de CASSAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIO-
NAL ao Psicólogo ALBERT FRIESEN (CRP-
08/02921) por infração aos Princípios Fun-
damentais IV, VI VII e aos Artigos 1º, alíneas 
“b”, “c” e “k”; Artigo 2º, alíneas “f” e “j” do 
Código de Ética Profissional do Psicólogo. 
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A Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) 
percebe que muitos profissionais ainda desconhe-
cem os limites e atribuições do Psicólogo Perito 
e do Assistente Técnico, previstos na Resolução 

CFP n° 008/2010, que dispõe sobre essas funções no Po-
der Judiciário.

- O Psicólogo Perito é aquele nomeado pelo juiz para as-
sessorar a Justiça no limite de suas atribuições, quando a 
prova do fato depender de conhecimento técnico ou cien-
tífico na área da Psicologia. Portanto, esta função deve 
ser exercida com isenção em relação às partes envolvidas 
e com comprometimento ético para que seja emitido o 
posicionamento de sua competência a qual subsidiará a 
decisão judicial;

- O Psicólogo Assistente Técnico é aquele contratado 
pela parte interessada em obter assessoramento técnico 
quanto à matéria da Psicologia, garantindo, desta forma, 
meios para que seja apresentado o contraditório em uma 
determinada situação.

O que diz a Resolução CFP 008/2010:

Art. 1º - O Psicólogo Perito e o Psicólogo Assistente Técnico 
devem evitar qualquer tipo de interferência durante a 
avaliação que possa prejudicar o princípio da autonomia 
teórico-técnica e ético-profissional, e que possa constranger o 
periciando durante o atendimento; 

Art. 2º - O Psicólogo Assistente Técnico não deve estar 
presente durante a realização dos procedimentos me-
todológicos que norteiam o atendimento do Psicólogo 
Perito e vice-versa, para que não haja interferência na 
dinâmica e qualidade do serviço realizado; 

Parágrafo Único - A relação entre os profissionais deve se 
pautar no respeito e colaboração, cada qual exercendo suas 
competências, podendo o Psicólogo Assistente Técnico formu-
lar quesitos ao Psicólogo Perito;

Art. 3º - Conforme a especificidade de cada situação, o tra-
balho pericial poderá contemplar observações, entrevistas, 
visitas domiciliares e institucionais, aplicação de testes psico-
lógicos, utilização de recursos lúdicos e outros instrumentos, 

métodos e técnicas reconhecidos pelo Conselho Federal de 
Psicologia (CFP);

Art. 7º - Em seu relatório, o Psicólogo perito apresentará 
indicativos pertinentes à sua investigação que possam 
subsidiar diretamente o Juiz na solicitação realizada, re-
conhecendo os limites legais de sua atuação profissional, sem 
adentrar nas decisões, que são exclusivas às atribui-
ções dos magistrados;

Art. 8º - O Assistente Técnico, profissional capacitado 
para questionar tecnicamente a análise e as conclusões re-
alizadas pelo Psicólogo Perito, restringirá sua análise ao 
estudo psicológico resultante da perícia, elaborando 
quesitos que venham a esclarecer pontos não contem-
plados ou contraditórios, identificados a partir de cri-
teriosa análise; 

Parágrafo Único - Para desenvolver sua função, o Assistente 
Técnico poderá ouvir pessoas envolvidas, solicitar documen-
tos em poder das partes, entre outros meios (Art. 429, Código 
de Processo Civil);

Art. 9º – Recomenda-se que antes do início dos trabalhos 
o Psicólogo Assistente Técnico formalize sua prestação de 
serviço mediante Termo de Compromisso firmado em car-
tório onde está tramitando o processo em que conste sua 
ciência e atividade a ser exercidas, com anuência da parte 
contratante; 

Parágrafo Único – O Termo conterá nome das partes do 
processo, número do processo, data de início dos trabalhos e o 
objetivo do trabalho a ser realizado;

Art. 10 - Com intuito de preservar o direito à intimidade e 
equidade de condições, é vedado ao Psicólogo que esteja 
atuando como psicoterapeuta das partes envolvidas 
em um litígio: 

I - Atuar como Perito ou Assistente Técnico de pessoas aten-
didas por ele e/ou de terceiros envolvidos na mesma situa-
ção litigiosa;

Para ambos os papéis, a referida resolução ainda relembra 
preceitos do Código de Ética:

O papel do Psicólogo como 
Perito e Assistente Técnico

coforienta
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- que o Psicólogo atuará com responsabilidade social, 
analisando crítica e historicamente a realidade política, 
econômica, social e cultural, conforme disposto no prin-
cípio fundamental III, do Código de Ética Profissional;

- que o Psicólogo considerará as relações de poder nos 
contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre 
suas atividades profissionais, posicionando-se de forma 
crítica e em consonância com os demais princípios do 
Código de Ética Profissional, conforme disposto no prin-
cípio fundamental VII, do Código de Ética Profissional;

- que é dever fundamental do Psicólogo ter, para com o 
trabalho dos Psicólogos e de outros profissionais, respei-
to, consideração e solidariedade, colaborando, quando 
solicitado por aqueles, salvo impedimento por motivo 
relevante;

- que o Psicólogo, no relacionamento com profissionais 
não Psicólogos compartilhará somente informações rele-
vantes para qualificar o serviço prestado, resguardando 
o caráter confidencial das comunicações, assinalando a 
responsabilidade, de quem as receber e preservar o sigilo;

- que a utilização de quaisquer meios de registro e ob-
servação da prática psicológica obedecerá às normas do 
Código de Ética do Psicólogo e à legislação profissional 
vigente, devendo o periciando ou beneficiário, desde o 
início, ser informado;

- que os Psicólogos Peritos e Assistentes Técnicos deve-
rão fundamentar sua intervenção em referencial teórico, 
técnico e metodológico respaldados na ciência Psicoló-
gica, na ética e na legislação profissional, garantindo 
como princípio fundamental o bem-estar de todos os 
sujeitos envolvidos;

- que é vedado ao Psicólogo estabelecer com a pessoa 
atendida, familiar ou terceiro que tenha vínculo com o 
atendido, relação que possa interferir negativamente nos 
objetivos do serviço prestado;

- que o Psicólogo poderá intervir na prestação de serviços 
psicológicos que estejam sendo efetuados por outro pro-
fissional, a pedido deste último. •

Para saber mais:

- A Resolução CFP 001/2002, que regulamenta a 
Avaliação Psicológica em Concurso Público e pro-
cessos seletivos da mesma natureza, também pre-
vê a atuação do Psicólogo como Perito e como As-
sistente Técnico na hipótese de recurso à instância 
competente, no qual o candidato à vaga poderá ser 
assessorado pelo Psicólogo (Art. 7°).

- A Resolução CFP 017/2012 dispõe sobre a atuação 
do Psicólogo como Perito nos diversos contextos.

- A Resolução CFP 007/2003 prevê que o Manual de 
Elaboração de Documentos produzido pelo Psicólo-
go, deverá ser consultado, pois o profissional fará uso 
da comunicação escrita na prestação de seus serviços 
como Perito e como Assistente Técnico. A COF ainda 
ressalta que a não observância das normas citadas 
constitui falta ético-disciplinar, passível de capitulação 
nos dispositivos referentes ao exercício profissional do 
Código de Ética Profissional do Psicólogo, sem prejuí-
zo de outros que possam ser arguidos.

Nota de Esclarecimento
Avaliação Psicológica para Concessão de Porte de 
Arma de Fogo

A Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP-PR 
esclarece que, em 13 de março de 2013, foi publica-
da a Instrução Normativa nº 70/2013DG-DPF, revo-
gando os artigos 45, 46 e os anexos XIX, XII e XIV, 
da Instrução Normativa nº 23/05-DG/DPF. Na IN nº 
70 também constam as seguintes informações: 

“Art. 21. Os credenciamentos já realizados per-
manecerão válidos, mantidas as suas datas de 
validade originárias; 
Art. 22. O Chefe da Divisão Nacional de Armas 
poderá expedir orientações e normas comple-
mentares para a fiel execução desta IN”.

Para outras informações e atualizações sobre o cre-
denciamento de Psicólogos junto ao DPF, acesse: 
http://www.dpf.gov.br/servicos/armas/ 

contato 7



No dia 05/07/2013, foi publicada no site do Con-
selho Federal de Psicologia (CFP) uma nota téc-
nica que repassa orientações aos Psicólogos que 
realizam o Teste Rápido para Diagnóstico do 

HIV (TRD). A seguir, destacaremos os pontos princi-
pais contidos na nota.

O TRD é regulamentado pela Portaria Nº 34/2005 
do Ministério da Saúde e consiste em três etapas: pré-
-aconselhamento (coleta de sangue), análise do resul-
tado e laudo e pós-aconselhamento (entrega do resul-
tado e orientações). O TRD só pode ser realizado por 
profissionais da área da saúde devidamente capacitados. 
Dessa forma, o Sistema Conselhos de Psicologia (SCP) 
considera que (1) o aconselhamento é fundamental para 
a compreensão e adesão ao tratamento do HIV/Aids, 
(2) que o TRD permite que a pessoa testada obtenha 
o seu diagnóstico logo após a testagem, (3) que o Psi-
cólogo pode realizar o TRD, desde que devidamente 
capacitado para tal, e que (4) o Psicólogo pode realizar 
os aconselhamentos pré e pós teste anti-HIV quando 
o TRD for feito por outro profissional de saúde ou via 
testagem convencional.

Diante de tais considerações, o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Psicologia orientam que: 

1) o Psicólogo, baseado no princípio da integralidade, 
não deve realizar o de forma isolada. Ou seja, para re-
alizar o teste rápido o profissional Psicólogo deverá re-
alizar os aconselhamentos pré e pós-teste da pessoa por 
ele testada;

2) o profissional que realiza o TRD para HIV pode 
pleitear o direito a receber auxílio insalubridade em vir-
tude dessa ser uma atividade de contato com material 
infecto contagiante (vide Norma Regulamentadora nº 
15 do Ministério do Trabalho, que dispõe sobre ativida-

des e operações insalubres, cujo Anexo 14 dispõe sobre 
agentes biológicos);

3) o profissional que realiza o TRD para HIV deve par-
ticipar de atualizações quando surgirem mudanças nos 
procedimentos para os quais foi treinado;

4) o aconselhamento pré-teste deve ser realizado de 
forma individual ou coletiva, com informações amplas 
sobre HIV, Aids, prevenção positiva, tratamento, pre-
conceitos, superação e outros aspectos psicossociais;

5) o aconselhamento pós teste deve ser individual e cen-
trado nas questões da pessoa que se submeteu ao teste;

6) o Psicólogo poderá realizar o TRD para HIV desvin-
culado do aconselhamento pré e pós-teste se, e somente 
se, a situação for emergencial e não houver no local ou-
tro profissional de saúde treinado para o procedimento;

7) o Psicólogo não participará de testagem em massa re-
alizadas em ocasiões públicas como shows, desfiles, car-
naval e/ou manifestações públicas quando não estiverem 
referidas a programas inseridos em políticas de Saúde, as 
quais podem não garantir a qualidade dos serviços;

8) nenhum profissional de Psicologia está obrigado a 
realizar o TRD para HIV, ficando facultado o direito 
a recusar-se a realizar este ou qualquer outro procedi-
mento caso não se considere devidamente capacitado 
ou com condições técnicas ou emocionais suficientes 
para a sua execução (conforme o Art. 1º do Código de 
Ética Profissional do Psicólogo, alínea “b”).

Para mais informações, leia a nota na íntegra que pode 
ser acessada no endereço eletrônico site.cfp.org.br/hiv, 
ou então procure a Comissão de Orientação e Fiscaliza-
ção (COF) do CRP-PR. •

Nota Técnica do CFP orienta 
sobre o Teste Rápido de HIV 
realizado por Psicólogos

pordentro

contato 8



A atuação em Psicologia Organizacional e do Tra-
balho tem exigido profissionais competentes e 
criativos para lidar com as relações humanas de 
forma abrangente e significativa nas organiza-

ções. O Psicólogo precisa estar cada vez mais engajado 
e consciente do seu papel social no cotidiano organiza-
cional, reconhecendo as necessidades dos trabalhadores 
e das empresas. Instigando essa discussão, a Comissão 
de Psicologia Organizacional e do Trabalho (CPOT) 
apresenta nessa edição uma entrevista com a Psicóloga 
Mariana Patitucci Bacellar (CRP 08/10021).

1) Que alterações significativas você pontua na Psi-
cologia Organizacional e do Trabalho desde seu iní-
cio no Brasil?
Acredito que tivemos algumas conquistas significati-
vas, entendendo que a principal delas é o Psicólogo es-
tar inserido em um contexto mais estratégico e menos 
operacional dentro das organizações. O Psicólogo cada 
vez mais tem tido “voz” nas instituições, não para falar 
apenas da sua percepção sobre as pessoas, mas também 
sobre todo o contexto organizacional (mercado externo, 
mercado interno, planejamento estratégico e etc).

2) Como você percebe o campo atualmente?
O principal volume de vagas para os Psicólogos ainda 
estão voltadas para setores de Recrutamento e Seleção. 
Esse fator indica que as possibilidades de atuação do Psi-
cólogo ainda não estão disseminadas como poderiam. 
Isto é, poderíamos ter mais Psicólogos em diversas posi-
ções hoje ocupadas por profissionais de outras áreas. Por 
exemplo, várias empresas possuem programas de atra-
ção e retenção de talentos, programas motivacionais e de 
qualidade de vida sem um Psicólogo acompanhando ou 
sendo responsável pela condução do programa. Perce-
bo no mercado que alguns Psicólogos relatam entender 
que as atividades que desenvolvem não são privativas do 

Psicólogo, portanto qualquer pessoa poderia realizá-las. 
Neste caso, percebo que alguns profissionais dão espaço 
para outras categorias assumirem aquilo que temos, por 
formação, habilidade desenvolvida para fazer, abrindo 
mão de atividades que cabem a nós o desenvolvimento.

3) Que expectativas você tem para essa área da Psico-
logia nos próximos anos? 
Minhas expectativas são boas, penso que o mercado está 
aberto para nos receber, porém tenho a preocupação so-
bre a adaptação do Psicólogo às necessidades do merca-
do corporativo. Percebo que, em alguns casos, o merca-
do é reticente em relação à contratação de Psicólogos em 
função de alguns movimentos direcionados para a área 
de saúde, como por exemplo, a redução da carga horá-
ria para 30 horas. Como na área organizacional temos 
poucas atividades privativas, movimentos como esses 
podem incentivar que profissionais de outras categorias 
sejam contratados para realizar aquilo que hoje o Psicó-
logo faz. Já ouvi “contratantes” questionarem por que 
contratariam Psicólogos, se qualquer profissional pode 
ser contratado para fazer “a mesma coisa”. Entendo que 
temos que fortalecer o nosso papel dentro das organiza-
ções e nos posicionarmos de forma que a nossa postura, 
nossas ações e opiniões façam a diferença e se façam 
necessárias para as organizações.
   
4) O que você gostaria de transmitir aos profissio-
nais que estão atuando na área ou que pensam em 
ingressar no campo?
Sugiro que busquem sempre informação sobre tudo, 
pois o mercado corporativo exige atualização continua. 
Se disponha a ser generalista, mesmo que sua carreira 
lhe torne um especialista. E acredite que seus conheci-
mentos e sua base profissional acontecem em função da 
sua formação, fazendo com que o espaço do Psicólogo 
fique bem demarcado. •

O futuro da Psicologia 
Organizacional e do 
Trabalho

colunaCPOT
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repercussões

Reunião com líderes políticos

Neste primeiro semestre de 2013, o CRP-PR rea-
lizou – e vem realizando incansavelmente – inú-
meras ações em conjunto com outras entidades da 
área da saúde no intuito de pressionar as autorida-

des pela manutenção dos vetos ao projeto do Ato Médico. 

Os vetos da presidente Dilma Rousseff foram uma vitória 
para a Psicologia e para as outras tantas áreas da Saúde, 
que seriam prejudicadas caso houvesse a aprovação com-

pleta do Projeto de Lei. Assim, em conjunto com a Frente 
dos Conselhos Profissionais da Área da Saúde – FCPAS, 
o CRP-PR realizou reuniões corpo a corpo com a banca-
da de senadores e deputados do Paraná, entre eles Assis 
de Couto, Álvaro Dias, Rubens Bueno, André Vargas e 
Fernando Francischini. Também foi enviado ofício aos 
líderes para reforçar o pedido da categoria diante da vota-
ção sobre os vetos. •

contato 10



Reunião com líderes políticos

O CRP-PR participou de uma manifestação pacífica 
que aconteceu simultaneamente em diversas capi-
tais do país. Em Curitiba, o evento foi realizado, 
no dia 07 de agosto, em frente à Assembleia Le-

gislativa e contou com a presença de profissionais das mais 
diversas áreas da saúde, acadêmicos e população em geral. 
O Manifesto Unificado foi promovido pela FCPAS. •

Manifesto Unificado
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Plenárias de junho e julho

As 646ª e 647ª reuniões plenárias, 
ocorridas respectivamente nos dias 
14 e 28 de junho de 2013, foram 
destinadas aos assuntos da Comis-

são de Orientação e Ética (COE), julga-
mento de processo administrativo, indi-
cação de relatores entre outros temas 
relacionados.

Resumo da ata da 648ª reunião ple-
nária ocorrida no dia 29 de junho de 
2013, em Curitiba que, entre outros 
assuntos, abordou:

Comissão de Orientação e Ética. Leitura de relatórios 
preliminares PP 019/2012, PP 005/2012 e PP 012/2012.

Trabalhadores do SUAS e do SUS pedem melho-
res condições em Cascavel. Profissionais do SUAS e 
do SUS de Cascavel divulgam carta aberta direcionada ao 
Prefeito, Vereadores e Secretário Municipal de Saúde. No 
documento, após expor as condições atuais de trabalho 
das categorias que precarizam o atendimento prestado 
à população, os profissionais reivindicam melhorias e se 
colocam à disposição para fornecer detalhamentos acerca 
das necessidades dos serviços e servidores públicos muni-
cipais. Os trabalhadores solicitaram o apoio de várias en-

tidades, incluindo o CRP-PR. A Cons. Harumi Tateiva 
fará contato com o sindicato para agendar uma reunião e 
discutir os pontos de apoio.  

Atuação do Assistente Social e do Psicólogo na 
política de Assistência Social. No dia 04 de julho de 
2013, na UNIFAMMA (Maringá), foi realizado um en-
contro com a participação de profissionais ligados à área 
do Judiciário. Foi montado um seminário para capacita-
ção. Participaram da mesa-redonda a Juiza Mônica Fleth, 
o promotor de Justiça Robertson Fonseca e a juíza Keti-
bath (representando a Escola de Magistratura), além das 
duas Psicólogas palestrantes que falaram sobre a impor-
tância da Psicologia para esta área. No período da tarde 
foi apresentado o trabalho do CREAS – Maringá e mesa-
-redonda com a promotora de Justiça Monica Azevedo, a 
coordenadora dos serviços na SASC, a coordenadora do 
serviço de Psicologia da Secretaria de Saúde e a Cons. do 
CRP-PR Célia Cortellette.

Reunião plenária realizada no dia 29 de junho de 2013.
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Resumo da ata da 649ª reunião 
plenária realizada no dia 05 de 
julho de 2013, em Curitiba, que 
abordou os assuntos abaixo, entre 
outros:

Comissão Eleitoral. Leitura de informes e orientações 
relacionadas ao processo eleitoral para o CFP e os CRPs.

Comissão De Orientação E Ética. Período destina-
do ao julgamento dos processos PDE 027/2010 e PDE 

030/2010, bem como a leitura dos relatórios preliminares 
PP 020/2012 e PP 021/2012.

Apoio ao IX Congresso Brasileiro de Psicologia. 
A Comissão Organizadora do IX Congresso Brasileiro 
de Psicologia Hospitalar solicita apoio ao CRP-PR para o 
evento no pagamento das hospedagens para quatro pro-
fissionais em Belo Horizonte (MG). Pede também exem-
plares da Revista Contato para distribuição no evento. A 
SBPH divulgará a logo do CRP-PR nos materiais impres-
sos e on-line. O patrocínio foi aprovado em plenária por 
unanimidade. 

Resumo da ata da 650ª reunião 
plenária realizada em Cascavel, 
no dia 20 de julho de 2013, que 
prosseguiu com assuntos relacio-
nados ao processo eleitoral, entre 
outros:

Comissão Eleitoral. Leitura de informes e orientações 
relacionadas ao processo eleitoral para o CFP e os CRPs. 

Comissão de Orientação e Ética. Foram agendadas 
as datas dos julgamentos dos processos PDE 003/2009, 
PDE 004/2010 e PDE 009/2010 a serem realizados na 
sede do CFP. 

Debate das chapas concorrentes à Consulta 
Nacional. No dia 18 de julho aconteceu o debate or-
ganizado pelo CRP-PR, que contou com a participação 
de representantes das chapas “Fortalecer a Profissão” e 
“Cuidar da Profissão”. Ao término do debate cerca de 130 
pessoas estavam conectadas na transmissão simultânea e 
as perguntas realizadas pelos internautas e público pre-
sente giraram em torno do exercício profissional, no que 
diz respeito ao Ato Médico, Cura Gay, etc. 

Apoio negado. O CFP encaminha ofício solicitando 
apoio financeiro para o I Encontro Nacional Psicologia, 
Povos Indígenas e Direitos Humanos e o II Seminário 
de Saúde Mental Indígena do Mato Grosso do Sul rea-
lizados entre os dias 7 e 9 de agosto de 2013, em Dou-
rados (MS), pelo CRP 14 com apoio dos demais CRPs e 
do CFP. O Cons. Sergio Braghini entende que o repasse 
das responsabilidades de custos aos Conselhos Regionais 
foge do controle financeiro que as autarquias deveriam ter 
com o dinheiro público. O plenário vota e delibera, por 
unanimidade, pela não ajuda financeira para realização 

do evento, com envio de ofício ao CFP apontando as jus-
tificativas e motivos para tal. 

Homenagens. A Cons. Rosangela sugere que a sala de 
cursos do CRP seja nomeada como “Maria Julia Trevi-
san”, em homenagem à primeira Psicóloga Presidente do 
CRP-PR, cujo número de inscrição é 00001. Por maioria, 
o plenário aprova a sugestão. 

- Em 2013, a 1ª Turma de Psicólogos do Paraná (PUC – 
1973) comemora 40 anos de formação e o CRP-PR tem 
interesse em fazer uma homenagem aos Psicólogos em 
questão. O plenário vota e delibera pela realização da ho-
menagem à 1ª turma de Psicólogos do Paraná.

Entrevista sobre o Ato Médico na CBN. O Presi-
dente da Associação Médica do Paraná, Dr. João Carlos 
Baracho, recentemente deu uma entrevista à CBN em de-
fesa ao Ato Médico e afirmou que muitos Psicólogos estão 
receitando remédios psicotrópicos aos pacientes. Diante 
do exposto, o Cons. João Baptista Fortes sugere que a 
Cons. Rosangela Cardoso, como Presidente do CRP-PR, 
faça um esclarecimento à sociedade na mesma emissora, 
alertando quais devem ser as medidas tomadas pelas pes-
soas contra os profissionais que fizerem uso dessa prática 
(receitar medicamentos), que é privativa do médico. O 
plenário aprova, por unanimidade, o encaminhamento. 

Avaliação do VIII CNP. Das 30 propostas levadas pelos 
delegados do Paraná, 14 foram aprovadas. O Cons. Sergio 
Braghini sugere que o CRP divulgue, em seu site, informa-
ções sobre o andamento do CNP a partir do relato dos dele-
gados paranaenses e, posteriormente, os demais Conselhos 
Regionais sejam informados sobre essa divulgação. Sugere, 
ainda, que as deliberações de todos os CNP’s também se-
jam divulgadas no site do CRP. Por unanimidade, o plená-
rio vota e delibera pela aprovação dos encaminhamentos. 
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acontecenoParaná

Curitiba

I Encontro de Professores de Avaliação Psicoló-
gica de Curitiba 

Com o objetivo de levantar dados sobre o ensino de 
Avaliação Psicológica (AP) nas Instituições de Ensino 
Superior (IES) de Curitiba, o CRP-PR, por meio da Co-
missão de Avaliação Psicológica, entrou em contato com 
os coordenadores dos cursos de graduação em Psicologia 
para identificar os professores que ministram disciplinas 
correlatas à AP. 

Para tanto, foi elaborada uma enquete com o intuito de 
abordar questões referentes principalmente à formação, 
organização das metodologias de ensino e o conteúdo 
ministrado. Essa enquete foi respondida por um peque-
no número de professores, cujos dados foram compila-
dos e apresentados em reunião no Conselho, no dia 13 
de junho de 2013.

Entre as informações mais relevantes, observou-se o in-
teresse em abordar a AP como um processo, não se limi-
tando à mera aplicação de testes. Destacou-se a impor-
tância de que além dos conteúdos ministrados em aula 
os futuros Psicólogos tenham contato com a prática, por 
meio das clínicas escola, incorporando os aspectos éti-
cos da AP. Ressaltou-se ainda a necessidade dos alunos 
terem acesso a um material atualizado e em quantidade 
suficiente para o seu aprendizado.

Tem-se como proposta futura ampliar o alcance da en-
quete para todas as IES do Paraná. Desse modo, a Co-
missão de Avaliação Psicológica do CRP-PR busca uma 
integração entre a prática profissional (sob a responsabi-
lidade do CRP) e o ensino acadêmico (sob a responsabi-
lidade das IES). 

Audiência Pública sobre a escuta da criança e do 
adolescente

No dia 06 de agosto de 2013, às 9h, foi realizada a Au-
diência Pública sobre a escuta, no âmbito jurídico, da 
criança e do adolescente vítimas de violência. O evento 
foi promovido pelo CRP-PR, por meio da Comissão de 
Psicologia Jurídica, em parceria com a Assembleia Legis-
lativa do Estado do Paraná (ALEP), que cedeu o plenari-
nho em Curitiba para esse importante debate.

O evento reuniu profissionais relacionados ao atendi-
mento da criança e do adolescente vítimas de violência e 
teve como objetivo contribuir para a construção de uma 
prática de atendimento que seja mais condizente com a 
realidade do nosso país. Segundo a Comissão de Psico-
logia Jurídica, é fundamental que se desenvolvam novas 
abordagens que contemplem a proteção e a integridade 
da criança e do adolescente.

Psicologia Ciência e Profissão

No dia 24 de julho, o CRP-PR recebeu os alunos do 
primeiro ano do curso de Psicologia da Universidade Fe-
deral do Paraná (UFPR) em sua sede para a realização de 
uma palestra com a Psicóloga Profª Sandra Suely Soares 
Bergonsi (CRP-08/04970).

O evento aconteceu em duas partes atendendo as duas 
turmas da disciplina de Psicologia Ciência e Profissão 
(uma no período da manhã e outra no período da tarde). 
Entre os assuntos abordados, a palestrante falou sobre 
o Código de Ética Profissional do Psicólogo (CEPP), a 
regulamentação da Psicologia no Brasil, a criação e o 
funcionamento do Conselho Federal e dos Regionais, as 
resoluções do CFP e do CRP-PR e as atividades desen-
volvidas pelos órgãos.

Comissão de Avaliação Psicológica do CRP-PR. Palestra com a professora Sandra Suely Soares Bergonsi.
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Londrina

Palestra Deveres e Direitos do Psicólogo à luz do 
CRP e CFP

No dia 04 de julho de 2013 os formandos de Psicologia 
da Faculdade Pitágoras, da unidade de Londrina, rece-
beram o CRP-PR em uma palestra que teve como obje-
tivo falar sobre a atuação profissional e a relação com a 
Autarquia Conselhos. 

A ideia foi formalizada em uma reunião com o Conse-
lho, a Coordenadora do curso de Psicologia, Maria de 
Lourdes Sperandio e o reitor da unidade Pitágoras de 
Londrina, o professor Dr. Marcos Jerônimo Goroski 
Rambalducci. O palestrante, conselheiro José Antonio 
Baltazar, falou com os estudantes sobre o futuro da Psi-
cologia e respondeu aos questionamentos sobre os direi-
tos e os deveres do Psicólogo de acordo com o regimento 
da profissão.

Palestra “Psicologia Jurídica: um campo em de-
bate”

A subsede de Londrina do CRP-PR realizou, no dia 24 
de agosto de 2013, a palestra: “Psicologia Jurídica: um 
campo em debate”. O evento foi ministrado pela Psi-
cóloga Juraci de Cássia Araújo (CRP-08/16115), forma-
da em Psicologia pela Faculdade Pitágoras de Londri-
na, especialista em Psicologia Clínica, coordenadora da 
Comissão de Psicologia Jurídica da subsede Londrina, 
pedagoga, pós-graduada em Gestão Estratégica de Em-
presas, pós-graduanda em Psicanálise - Freud à Lacan e 
docente do curso de Psicologia na Faculdade Pitágoras.

O público, formado por profissionais e acadêmicos da Psico-
logia, conferiu assuntos relacionados à atuação do Psicólogo 
no âmbito jurídico e suas contribuições para a sociedade. Palestra realizada com formandos de Psicologia da turma 2013-2.

Coordenadora do curso de Psicologia Maria de Lourdes Sperandio, 
Conselheiro do CRP-PR José Antonio Baltazar e reitor da unidade Pi-
tágoras de Londrina Prof. Dr. Marcos Jerônimo Goroski Rambalducci.



matériacapa

Projetos e ações da 
Gestão 2010-2013

O CRP-PR se prepara para iniciar uma nova ges-
tão e a partir do mês de setembro inicia o XII 
Plenário com a chapa eleita em agosto de 2013. 
Por isso, a seguir vamos expor alguns dos princi-

pais trabalhos realizados nos últimos três anos pela gestão 
2010-2013.

Programa de Interiorização

Dando continuidade ao Programa de Interiorização Ad-
ministrativa, a diretoria promoveu reuniões nas Subsedes e 
Representações Setoriais do Estado, com a participação dos 
Psicólogos das diversas regiões do Paraná, onde foram de-
batidos temas de interesse técnico e político para definições 
democráticas das ações do Conselho. O CRP-PR é, atual-
mente, o único  que possui Representações Setoriais que 
aumentam a abrangência  das ações por todo o Estado. 

A gestão também propôs ações conjuntas com diversas 
entidades representativas, como Sindicatos e outros Con-
selhos Regionais, e estabelecem relação com o poder pú-
blico no intuito de apresentar a Psicologia como aliada da 
população.

Políticas Públicas

O CRP-PR atuou, através de suas diversas comissões te-
máticas, e em conferências municipais, estaduais e nacio-
nais. E entre as diversas ações, o órgão realizou o Levan-
tamento e Inclusão dos Psicólogos no Cadastro Nacional 
de Instituições e Psicólogos que atuam em Políticas Públi-
cas (Psicoinfo), e participou das discussões pela jornada 
de trinta horas e o estabelecimento do piso salarial.

Confira algumas importantes representações e participa-
ções do CRP-PR:

- Representação no Fórum Estadual dos Trabalhadores 
do SUAS do Paraná (FETSUASPR); 
- Representação no Conselho Municipal de Assistência 
Social de São José dos Pinhais;

- Participação no Fórum Regional de Assistência Social – 
FOREAS do Norte Pioneiro;
- Participação no II Seminário do Fórum Nacional dos 
Trabalhadores do SUAS;
- Representação no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Londrina;
- Representação no Conselho Municipal de Saúde de 
Londrina;
- Representação no Conselho Municipal dos Direitos do 
Idoso de Londrina ;
- Representação no Conselho Municipal de Assistência 
Social de Londrina;
- Representação no Conselho Municipal de Saúde de 
Arapongas;
- Participação na Pré-Conferência Municipal de Saúde de 
Cascavel;
- Participação na Pré-Conferência Municipal de Assistên-
cia Social de Cascavel;
- Participação na 11ª Conferência Municipal de Saúde de 
Cascavel;
- Participação na Conferência Municipal de Assistência 
Social de Cascavel;
- Participação na Audiência Pública que serviu de evento 
preparatório a 5ª Conferência Municipal das Cidades;
- Participação nas pré-conferências e conferências muni-
cipais de Saúde e Assistência Social de Cascavel.

Campanha do Psicólogo 

“Eu Faço Parte!”

A Campanha do Psicólogo 2011-2012 “Eu Faço Parte!” 
criada pelo CRP-PR apresentou, durante um ano inteiro 
diversas ações de divulgação da profissão e engajamento 
aos temas de relevância para a comunidade, culminan-
do com a comemoração do Dia do Psicólogo em 2012 
durante o XIV Encontro Paranaense de Psicologia e I 
Congresso de Psicologia Tríplice Fronteira. Os assuntos 
foram abordados mês a mês, envolvendo ações na rua 
junto ao público, divulgação de peças publicitárias, rea-
lização de palestras e debates, além de matérias especiais 
na Revista Contato.

contato 16



Temáticas mensais da Campanha:
Agosto/2011: Ética e Cidadania;
Setembro/2011: Mobilidade Urbana;
Outubro/2011: Promoção a Saúde Mental e Qualidade 
de Vida;
Novembro/2011: Igualdade Racial e Solidariedade;
Dezembro/2011: Prevenção à AIDS, Consumismo e 
Consumo responsável;
Janeiro e fevereiro/ 2012: ações voltadas às praias;
Março/2012: Coletividade: práticas e ações coletivas;
Abril/2012: Educação para a coletividade;
Maio/2012: Conviver com as diferenças;
Junho/2012: Desenvolvimento Sustentável;
Julho/2012: Desenvolvimento Humano;
Agosto/2012: Encerramento e balanço. XIV Encontro 
Paranaense de Psicologia.

Comunicação Social
Todos os projetos e ações do CRP-PR são acompanha-
dos e promovidos através de campanhas de comunicação. 
Nesses últimos três anos, a comunicação ficou marcada 
pela inclusão do CRP nas mídias sociais, uma forma de 
buscar a proximidade com o Psicólogo e poder ampliar a 
visibilidade da atuação da Psicologia no Paraná. 

Revista Contato 
A publicação bimestral do CRP-PR se modernizou e con-
tinuou representando um importante canal de comunica-
ção entre o público e o Conselho. Ao todo, foram 18 pu-
blicações com matérias, informações sobre as principais 
atividades do CRP-PR, agenda de eventos, entrevistas, 
coberturas, relatórios de pesquisas e artigos. Confira as 
capas das publicações da gestão 2010-2013:
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Redes sociais
Em 2011 foi criada uma página no Facebook, um dos 
principais canais de comunicação da atualidade. Hoje, a 
página já é acompanhada por quase 3 mil usuários da 
rede social, número em constante crescimento que con-
tribui para a potencialização das adesões da categoria à 
importantes mobilizações, como a do Ato Médico, do PL 
30 horas, etc.

Site do CRP-PR
O site continua sendo um espaço privilegiado que reúne 
um importante acervo de documentações, ofícios, infor-
mativos, relatórios e principais notícias sobre o Conselho. 
No ano de 2013 o site passou por uma reformulação ge-
ral, com a intenção de torná-lo mais fácil de usar, com um 
design intuitivo e conteúdo simplificado. 

XIV Encontro Paranaense de 

Psicologia e I Congresso de 

Psicologia Tríplice Fronteira
O CRP-PR realizou, em 2012, o XIV Encontro de 
Psicologia no Paraná. Durante o evento, também foi 
realizado o I Congresso de Psicologia da Tríplice Fronteira, 
em Foz do Iguaçu, no intuito de integrar profissionais do 
Brasil, Argentina e Paraguai.

VIII COREP e CNP

Nos dias 13 e 14 de abril aconteceu o VIII COREP – Congresso 
Regional da Psicologia – em Curitiba com a participação dos 
delegados eleitos nos pré-congressos realizados entre fevereiro 
e março de 2013 em todo o Estado do Paraná. As propostas 
votadas no evento foram levadas ao VIII CNP – Congresso 
Nacional da Psicologia, que aconteceu em Brasília nos dias 30 
e 31 de maio e 01 e 02 de junho de 2013.

Ao todo, 30 propostas foram levadas ao Congresso Nacional 
e, dessas, 14 foram aprovadas. As propostas foram elabora-
das de acordo com os três eixos temáticos do Congresso:

Eixo I: Democratização da Autarquia e ampliação das 
formas de interação com a categoria;

Eixo II: Contribuições éticas, políticas e técnicas nos 
processos de trabalho;

Eixo III: Ampliação da participação da Psicologia e So-
ciedade nas Políticas Públicas.

Livro “Psicologia no Paraná: 

um Panorama da Profissão 

no Estado e a Trajetória do 

CRP-PR”
Essa gestão foi a responsável pela 
idealização e produção de um livro 
que remonta a história da profissão 
no estado e a trajetória do Conse-
lho Regional do Paraná. Esse im-
portante acervo reúne documen-
tos, relatos e fotos, servindo como 
instrumento histórico de pesquisa 
sobre a profissão e a atuação do 
Conselho Regional desde o início.

Atividades da Comissão de 

Orientação e Ética

Com um total de mais de 140 reuniões realizadas nesses 
três anos da gestão, a Comissão de Orientação e Ética re-
cebeu 112 denúncias. A maioria das representações ocor-
reu pelos seguintes motivos:

- Avaliação/laudo
- Abuso/assédio
- Práticas não reconhecidas
- Formas de contrato/valores

A COE também atua no sentido de trazer mais informa-
ção e orientação aos profissionais através de artigos perió-
dicos na Revista Contato, bem como na realização de pa-
lestras nas IES com os estudantes do curso de Psicologia.
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Pesquisa “O Psicólogo e os 

processos éticos no CRP-PR”
Essa importante pesquisa realizada pelo CRP-PR faz um 
levantamento de todos os processos que foram instaura-
dos entre os anos de 2000 e 2011. Realizada com base em 
mapeamento de dados a partir de documentos arquivados 
nas pastas dos processos, essa pesquisa torna-se um ins-
trumento permanente, podendo ser atualizado e servindo 
como base de controle das infrações cometidas pelos pro-
fissionais que atuam no Paraná.

Quartas-feiras no CRP
O evento “Quartas-feiras no CRP” ganhou sua versão 
on-line e as palestras passaram a ser transmitidas ao vivo 
pelo site do CRP-PR. De março a dezembro, inúmeros 
palestrantes passaram por aqui abordando temáticas de 
relevância para a profissão, gerando debates e trocas de ex-
periência. O evento é gratuito e está aberto a profissionais 
e acadêmicos da Psicologia e áreas relacionadas. Confira 
alguns dos principais temas abordados nessa gestão:

- Produção de conhecimento
- Avaliação Psicológica
- Direitos Humanos
- Mobilidade Urbana
- Desenvolvimento Humano por meio do Esporte
- Saúde Mental na Infância e Adolescência
- Desafios para a Psicologia na Saúde Mental
- Psicologia e o Mundo do Trabalho
- Medicalização da Educação
- A Criança, o Adolescente e a Lei

Posicionamento do CRP-PR 

para as mais diversas áreas 

de atuação
Foram elaborados importantes pareceres científicos que 
contribuem para orientar os profissionais da Psicologia 
sobre os mais diversos assuntos: 

- Psicologia e Energia (Terapia da linha do tempo; Ho-
meostase Quântica da Essência - Terapia de Autocontole, 
DE – Diagnóstico Energético ou Psicosensorial Clássico e 
de Patologias; PRI – Processamento Rápido de Informa-

ção e Técnica de Tapping; TFT – Thought Field Therapy 
ou Terapia do Campo do Pensamento; EFT – Emotional 
Freedom Techniques ou Técnica da Liberdade emocio-
nal; TAT – T. Fleming Acupressure Technique ou Técni-
ca de Acupressão de T. Fleming; BSFF – BeSetFreeFast 
ou Técnica de Transformação de Sintomas; V/KD ou 
DVC – Dissociação Visual-Cinestésica; ESR – Emotio-
nal Stress Release ou Liberação do Estresse Emocional; 
NAEM – Negative Affect Erasing Method ou Método de 
eliminação do afeto negativo). 

- Biofeedback e Neurofeedback
- Psicologia Transpessoal
- O uso da fotografia como instrumento terapêutico
- EMDR
- Psicomotricidade Relacional

Projeto Ação – o Psicólogo(a) 

Escolar/Educacional dentro 

da Escola
O CRP-PR está realizando um trabalho intensivo e pontual 
no desenvolvimento do Projeto Ação, que trata sobre a in-
clusão do Psicólogo(a) Escolar/Educacional na rede pública 
de ensino. Esse importantíssimo projeto é de fundamen-
tal relevância e visa reivindicar junto ao Estado medidas 
efetivas para garantir a presença do Psicólogo(a) Escolar/
Educacional dentro da escola mediante a implementação 
de Projetos de Lei relacionados à Psicologia e à Educação.

Para garantir esse avanço para a Psicologia, o Conselho 
se fez presente no VI CONPE - Congresso Nacional de 
Psicologia Escolar/Educacional, realizado em agosto de 
2013, em Minas Gerais, onde iniciou um abaixo-assina-
do com o objetivo de fortalecer a Campanha do Projeto 
Ação. O documento contou com a adesão de centenas de 
profissionais da Psicologia, acadêmicos e demais pessoas 
que ofereceram seu apoio à causa.

A escuta de crianças e 

adolescentes no âmbito 

jurídico
Outra importante atuação do CRP-PR foi o trabalho reali-
zado no intuito de aprimorar os métodos utilizados juridi-
camente para a realização da escuta de crianças e adolescen-
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tes vítimas de violência. O tema, estudado e desenvolvido 
através de um GT interinstitucional e interdisciplinar, foi 
levado à Audiência Pública, realizada em 06 de agosto de 
2013 na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. 

O CRP-PR também participou, junto à OAB, da or-
ganização do “Fórum sobre a escuta, no âmbito jurídi-
co, da criança e do adolescente vítimas de violência: do 
abuso à justiça”, em setembro de 2013. O tema ainda 
foi abordado em palestras, mesas-redondas, debates com 
transmissões ao vivo no Quartas-feiras no CRP, artigos 
e matérias na Revista Contato.

O CRP-PR para os estudantes
Foi realizado um intensivo trabalho junto às IES – Ins-
tituições de Ensino Superior no intuito de esclarecer dú-
vidas com os estudantes de Psicologia sobre a atuação do 
Conselho e da Psicologia em todas as suas áreas através de 
palestras e debates em diversas faculdades de Curitiba e 
demais cidades do Paraná: 

- Palestras sobre Psicologia do Esporte;
- Mesas-redondas como tema “Qualidade de Vida”;
- Organização de curso de pós-graduação (lato senso) em 
Psicologia do Esporte;
- Palestras sobre Psicologia Jurídica;
- Participação no “Seminário de Enfrentamento à Violên-
cia Sexual contra Crianças e Adolescentes” na Universi-
dade Positivo;
- I Encontro de Professores de Avaliação Psicológica de 
Curitiba;
- Palestra sobre “Sistema Conselhos e 50 anos da Psicolo-
gia”, na UEL e PUC, em Londrina;
- Palestra sobre “Psicologia Escolar/Educacional”, na 
UEL, em Londrina;
- Palestra sobre “Luta Antimanicomial”, na Faculdade de 
Apucarana;
- Palestra sobre “Sistema Conselhos e 50 anos da Psicolo-
gia”, na UNOPAR e Faculdade Pitágoras, em Londrina;
- Palestras sobre "Liderança Corporativa" - Cascavel;

O CRP-PR para a comunidade
O CRP-PR participa ativamente de inúmeros projetos que 
tragam, como objetivo, a promoção da Psicologia e a orien-
tação profissional para as mais diversas áreas onde o Psicó-
logo pode se inserir na sociedade. Veja algumas das ativida-
des desenvolvidas pelo CRP-PR através de suas comissões 
temáticas ou que contaram com a sua contribuição:

− Programa de Atenção ao Álcool e outras Drogas da 
SMS de Curitiba – Curitiba;
− Palestra “Empresário conheça os benefícios da Psicolo-
gia Organizacional” – Cascavel;
− Palestra “Sistema de Justiça para os profissionais da Psi-
cologia”;
− Mesa redonda “A luta antimanicomial e a internação 
compulsória” – Guarapuava;
− Palestra “A Atuação da Psicologia em Situações de 
Emergências e Desastres" – Guarapuava;
− Mesa redonda “A luta antimanicomial e a internação 
compulsória” – Guarapuava;
− Palestra “O atuar do psicólogo hospitalar alinhado à 
perspectiva intersetorial e um olhar estendido ao cuida-
dor” – Londrina;
− Mesa redonda “Articulação entre Ativismo LGBT - 
Academia e Conselho Regional de Psicologia na Elabora-
ção de Políticas Pública” – Londrina;
− Reunião “Psicologia e o trabalho com a Pessoa com De-
ficiência (PcD)” – Curitiba;
- Seminário Paranaense: Trabalho Interdisciplinar: Servi-
ço Social e Psicologia no SUAS - Curitiba;
− Workshop “Acreditação Hospitalar e Indicadores em 
Psicologia” - Curitiba;
− Palestra e Debate “A Formação do Psicólogo Hospita-
lar” - Londrina;
− XII Encontro de Qualificação em Psicologia Hospita-
lar; - Curitiba;
− Café da Manhã da Comissão de Psicologia Hospitalar 
- Curitiba;
− Workshop para colaboradores sobre Pesquisa Aplicada e 
Indicadores - Curitiba;
− XIII Fórum em Psicologia Hospitalar - Curitiba;
− Mesa redonda “Atenção Multidisciplinar à Criança e 
Adolescente Vítima de Violência” - Curitiba;
− Seminário “A constituição da rede de atenção psicosso-
cial no Sistema Único de Saúde” - Curitiba;
− I Encontro de Psicologia Organizacional e do Trabalho 
do Paraná – Identidade, Formação e Práticas - Curitiba;
− Seminário “Psicologia: novos rumos e perspectivas” - 
Curitiba;
- Palestra “O Modelo de Causalidade da Análise do Com-
portamento” - Londrina;
- Palestra “Abuso de Poder nas Organizações” - Londrina;
- Palestra “Violência Sexual Contra Crianças e Adoles-
centes” – Londrina;
- Encontro sobre Qualificação em Psicologia Hospitalar com 
Palestra “A Especialidade Psicologia Hospitalar” – Londrina;
- III Fórum de Professores de Ética e Deontologia;
- Blitz Informativa no Hospital das Clínicas da UFPR e 
Colégio Estadual do Paraná - Curitiba;
- Simpósio sobre Futebol na cidade de Curitiba. •
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A UNIICA é a clínica de saúde psiquiátrica ideal para médicos que 

desejam acompanhar de perto o tratamento de seus pacientes.

Com um corpo clínico aberto, profissionais altamente qualificados 

e conforto nas instalações, aqui você encontra uma equipe 

multidisciplinar capacitada para o atendimento humanizado. 

Conheça a UNIICA e descubra por que ela pode ser uma para cada 

caso que você está acompanhando.

A UNIICA é a clínica de saúde psiquiátrica ideal para médicos que 

desejam acompanhar de perto o tratamento de seus pacientes.

Com um corpo clínico aberto, profissionais altamente qualificados 

e conforto nas instalações, aqui você encontra uma equipe 

multidisciplinar capacitada para o atendimento humanizado. 

Conheça a UNIICA e descubra por que ela pode ser uma para cada 

caso que você está acompanhando.
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Em abril deste ano, quando da realização do “I Semi-
nário Paranaense: Trabalho Interdisciplinar: Servi-
ço Social e Psicologia no SUAS”, promovido pelo 
CRP-PR em parceria com o Conselho Regional de 

Serviço Social – CRESS do Paraná, esta Conselheira teve 
a oportunidade de realizar uma pesquisa junto aos Psi-
cólogos atuantes no Sistema Único de Assistência Social 
– SUAS do Estado.

Como resultado, durante o mês de março, foram levanta-
das 44 entrevistas completas de diversas regiões do esta-
do. Embora com perguntas diretivas, as respostas foram 
discursivas e variaram bastante em teor e direcionamen-
tos, trazendo resultados qualitativos que, embora não ge-
neralizáveis e longe de se encerrar em si, rendem algumas 
reflexões e levantam hipóteses sobre a inserção da pro-
fissão nesta área. Os resultados da pesquisa e da análise 
realizada serão apresentados aqui.

Psicólogos (as) como 
profissionais de Referência 
no SUAS
De acordo com dados do Censo SUAS de 2011 (dis-
ponível no site: https://www.mds.gov.br), dos 12.780 
trabalhadores do SUAS nos municípios paranaenses, 
5,87% são Psicólogos, ou seja, 750 profissionais, e 13% 
(1.694) são assistentes sociais. De acordo com o Pla-
no de Expansão dos Serviços de Proteção Social Bási-
ca e Especial, o qual atende ao disposto no Decreto nº 
7.492 de junho de 2011, que instituiu o Plano Brasil 
Sem Miséria, a propensão é de que estes equipamentos 
cresçam e cubram o território nacional; Somado a isto 
tem-se a Res. CNAS 17/ 2011, que ratifica os profissio-
nais da equipe de referência do SUAS, determinando 

como obrigatória a presença de Psicólogos na equipe de 
referência destes equipamentos. A tendência é, portan-
to, que o crescimento na cobertura dos equipamentos 
do SUAS venha acompanhado de uma expansão ainda 
maior no número de Psicólogos atuando nesta área.

Em que pese a recente e ampliada inserção dos Psicólo-
gos neste campo, é sabido que as referências técnicas para 
atuação ainda são escassas para a complexidade das novas 
demandas que se apresentam. Alguns autores apontam 
para um descompasso entre formação e prática, em es-
pecial ao considerar o peso da área clínica que, conforme 
Mello (1975), marcou de modo intenso não somente os 
currículos, como também o imaginário social em termos 
da figura do Psicólogo. 

Esta demanda de atuação é voltada à defesa de um novo 
projeto de sociedade, pautado na perspectiva das políticas 
afirmativas de Direito. Esta perspectiva traz novas exigên-
cias de transformação, não só ao profissional de Psicolo-
gia, mas a toda estrutura da sociedade brasileira, cujas ra-
ízes históricas são marcadas por escravidão, coronelismo 
e assistencialismo. Como política pública de garantia de 
direitos, para ser operacionalizada depende da articula-
ção, não só dos parceiros do Serviço Social, mas de uma 
complexa teia de profissionais e de setores, aos quais cabe 
compreender a demanda que se apresenta em sua comple-
xidade, de modo qualificado.

Parte fundamental nesta estrutura é a população usuária 
destes serviços, a qual recebe um forte impacto sobre sua 
realidade cotidiana. Pesquisas já apontam para mudanças 
consideráveis no campo social, como os dados de pes-
quisadores do IPEA - Instituto de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas (2010), que levantam uma queda na desigual-

Psicologia e Assistência 
Social: Uma Pesquisa 
Qualitativa

Psic. Paula Matoski Butture
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dade social e redução da pobreza entre os anos de 2003 e 
2010, a partir da inserção do Programa Bolsa Família nos 
serviços de proteção social. A socióloga Walquíria Leão 
Rego, na pesquisa apresentada no livro “Vozes do Bolsa 
Família”, de 2013, aponta para sinais de ampliação da de-
mocratização brasileira. 

De acordo com a autora, ao ser questionada sobre o impacto 
dos programas de transferência de renda nas famílias bene-
ficiárias: “Ocorreram transformações nelas mesmas. De re-
pente se ganha uma certa dignidade na vida, algo que nunca 
se teve, que é a regularidade de uma renda. Se ganha uma 
segurança maior e respeitabilidade. Não acho que resolveu 
o problema. Mas é o início de uma democratização real, da 
democratização da democracia brasileira. É inaceitável uma 
pessoa se considerar um democrata e achar que não tenha 
nada a ver com um concidadão que esteja ali caído na rua. 
Essa é uma questão pública da maior importância”.

A Pesquisa

Partindo-se desse cenário, foi realizada uma pesquisa jun-
to a Psicólogos paranaenses, a qual foi composta por um 
questionário com perguntas abertas que tratavam, suma-
riamente, de: dados de identificação pessoal e profissio-
nal; atividades desempenhadas no exercício profissional; 
percepção sobre as dificuldades e desafios colocados no 
dia-a-dia do trabalho e recursos técnicos da Psicologia 
utilizados no desempenho das atividades. O retorno veio 
de profissionais de diversos municípios, entre eles: Curi-
tiba, Honório Serpa, Campo Largo, Umuarama, Lapa, 
Barra do Jacaré, Wenceslau Brás, Região Metropolitana 
de Curitiba e São Pedro do Paraná. Como nem todos os 
entrevistados citaram seu município, não foi possível ta-
bular os dados sobre o local de residência.

A pesquisa conta com um universo de 44 Psicólogos, sen-
do que 26 (60%) atuavam, na época, em CRAS; 13 atu-
avam em CREAS (31%), 3 como gestores (7%) e apenas 
1 em Casa-lar, o qual foi contabilizado como profissional 
da Proteção Social Especial, para fins de pesquisa. Os nú-
meros foram condensados a fim de apontar o tempo de 
formação e atuação no SUAS, de acordo com o serviço 
em que o entrevistado trabalhava, de modo que tivemos a 
grande maioria dos entrevistados (37% nos CRAS e 33% 
nos CREAS) com formação entre 2 e 5 anos e, no quesito 
tempo de atuação, a maioria concentrada no período de 1 
a 2 anos (37% nos CRAS e 43% nos CREAS).

Estes dados mostram quão recente é a entrada destes 
profissionais na área, bem como de que se tratam, prio-
ritariamente, de Psicólogos com tempo de formação re-
lativamente recente. Estes fatos podem apontar para um 
perfil de profissional no início da carreira, com conteú-
dos de uma formação contemporânea e uma experiência 
breve na política de assistência social. Cabe conjecturar 
quais as consequências de uma experiência de poucos 
anos na área, bem como, de quais os objetivos do profis-
sional recém-formado, à procura de colocação profissio-
nal, em relação a suas motivações para a inserção nesta 
política. É preciso considerar os relatos, também, de 
acordo com o perfil apontado: trata-se de profissionais 
com experiência profissional de poucos anos na política 
de assistência social.

Dentre as atividades desempenhadas nos CRAS, as mais 
citadas foram:

• Planejamento/ Execução/ Responsabilidade por Serviço 
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (81,48%);
• Orientação psicológica/ psicossocial (14%);
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• Palestras (14%);
• Rede de proteção (14%);
• Resposta às demandas do Conselho Tutelar (11%).

Dos principais recursos técnicos da Psicologia utilizados 
os principais mencionados foram:

• Técnica de intervenção de grupos (51%);
• Escuta técnica/qualificada (40%);
• Entrevista psicossocial/estruturada (25%);
• Encaminhamentos (22%);
• Atendimento individual (14%).

As principais dificuldades no trabalho no CRAS foram:

• Desvalorização/desconhecimento da psicologia (25%);
• Confusão/indefinição de papéis (17%);
• Dificuldade no exercício do trabalho interdisciplinar (16%);
• Falta de capacitação (15%);
• Falta de equipe/recursos humanos (11%).

Já nos CREAS, as atividades mais citadas como desempe-
nhadas prioritariamente pelo/a profissional de Psicologia 
foram:

• Atendimento Psicológico (40%);
• Atendimento Psicossocial (33%);
• Atendimento Individual (27%);
• Atendimento Familiar (27%);
• Relatórios técnicos (27%).

Quanto aos principais recursos técnicos da Psicologia uti-
lizados, os mais citados foram:

• Entrevista (47%);

• Observação (40%);
• Grupo (27%);
• Escuta qualificada (20%);
• Atendimento individual (20%).

Das dificuldades observadas, as principais foram:

• Falta de capacitação (19%);
• Falta de equipe/recursos humanos (11%);
• Sobrecarga de trabalho (11%);
• Efetivação da articulação com outras políticas (11%);
• Atuação isolada dos profissionais/não conjunta (8%).

Já em uma primeira observação cabe notar as diferenças 
entre o caráter das atividades desempenhadas por Psicólo-
gos em CRAS (81% citaram a atuação junto aos serviços 
de fortalecimento de vínculos, grupos, e afins), enquanto 
nos CREAS é citado o atendimento psicológico (40%) e 
psicossocial (33%). Outra evidência que chama a atenção 
são as dificuldades apontadas em ambos os locais. En-
quanto nos CRAS a principal queixa é referente à defini-
ção do papel do Psicólogo, nos CREAS as queixas estão 
mais voltadas às condições estruturais (recursos huma-
nos) para o desenvolvimento do trabalho.

Os dados também foram tabulados para incluir aqueles 
entrevistados que afirmaram não ter dificuldade ou pro-
blema no exercício de seu trabalho. Os resultados podem 
ser conferidos na tabela:

Com queixa Sem queixa Total

CRAS 78% 22% 100%
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CREAS 43% 57% 100%

Total 66% 34% 100%

Ao que fica evidente que, embora diante do universo total, 
a maioria (70%) apresenta queixas (aqui consideradas a 
partir de afirmações como “sim, eu tenho dificuldades”). 
A insatisfação é consideravelmente maior dentre aqueles 
que atuam nos CRAS, que são os mesmos que apresen-
tam queixas referentes à falta de identidade profissional. 
Fica claro que existem problemas de diferentes naturezas 
no âmbito do trabalho no SUAS, mas a falta de identida-
de parece tomar uma maior relevância como variável que 
interfere na satisfação do profissional de Psicologia.

Ainda, sobre as abordagens teóricas utilizadas no de-
sempenho das atividades, nota-se certa combinação de 
teorias, das quais, as mais citadas foram: Psicologia Sis-
têmica, Psicanálise, Psicologia Social, Psicologia Social-
-Comunitária e Psicologia Sócio-histórica. 

Houve também uma pergunta acerca das implicações éti-
cas da atuação no SUAS, ao que, registrou-se certa plu-
ralidade na compreensão do que seria a questão. Muitas 
pessoas responderam referendando-se a um “sim” – há 
ética, compreendendo as implicações éticas no sentido 
adstrito da palavra. Algumas citaram que existe o cum-
primento do Código de Ética, apontando para o fato de 
que não se faz possível a preservação do sigilo naquele 
contexto de atuação, ou ainda, de que é preciso assumir 
responsabilidades técnicas para as quais não estão prepa-
rados técnica ou teoricamente. No entanto, tem-se que a 
ética é terreno que extrapola as normativas colocadas no 
Código, é aquilo que traz o profissional a refletir critica-
mente sobre sua ação e consequências, como um hábito 

que acompanha a ação profissional em seus dilemas co-
tidianos. Conforme Figueiredo e Coelho Júnior (2000, 
p.7): “uma ética trata-se muito mais de uma disposição 
ao convívio acolhedor, mas nem por isso tranquilo, com 
o inesperado e o irredutível que caracteriza a alteridade, 
do que da formulação de regras prescritivas que pudessem 
modelar o fazer”.

Dilemas éticos estão presentes nos processos sociais e po-
líticos que geram culturas e permeiam a história da po-
pulação. Neste sentido, cabe destacar a preocupação do 
profissional em estar fazendo aquilo que deveria, a inse-
gurança de se estar ou não exercendo a Psicologia, e, ain-
da, a segurança de poder atender as complexas demandas 
que se lhe apresentam, sem nem sempre dispor de recur-
sos para manejá-los.

Considerações finais

A primeira consideração a fazer aos profissionais que 
atuam em políticas públicas diz respeito à precisão do 
objeto de intervenção da Psicologia. É preciso levar em 
conta que, como ciência plural, a Psicologia traz abor-
dagens e métodos também plurais, os quais vão nortear 
a atuação do profissional em qualquer contexto. O que 
se faz premente é o resgate de uma formação generalis-
ta que possa dizer de todos os profissionais formados 
em Psicologia.

Nesta formação generalista, o objeto de intervenção do 
Psicólogo pode ser nomeado com diferentes termos: sub-
jetividade, psique, comportamento, self, inconsciente, re-
lação. Ao adentrar numa política pública de assistência 
social, a priori é com este objeto que o profissional espera 
se encontrar.
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Mas o Psicólogo não atua sozinho. O SUAS, como polí-
tica interdisciplinar, traz a necessidade de diversos atores 
imbricados na operacionalização de seus objetivos. Logo, 
todo e qualquer profissional que atua nesta política deve 
ter claro para si os objetivos que ela coloca: pela promoção 
de mudanças que universalizem direitos e diminuam a 
desigualdade social. Toda a atuação interdisciplinar será 
compartilhada e articulada, por excelência, pois os ob-
jetivos do trabalho são os mesmos. A metodologia para 
alcançar este objetivo depende da contribuição possível 
de cada profissional em sua competência de formação. E 
é competência do Psicólogo a escuta do social e do indivi-
dual. Nas palavras de Afonso (2008, p.14):

“é autoritário e ineficaz demarcar territórios de atuação 
sem refletir sobre o que é comum, específico, complemen-
tar ou suplementar (...). É ingênuo reduzir a Psicologia ao 
estudo das Psicologias e negar sua diversidade. É falta de 
imaginação, recusar, hoje, a existência da escuta clínica 
no social e a escuta social na clínica”.

Neste sentido, é importante resgatar os conceitos de 
atendimento psicossocial advindos de outros momentos, 
como o conceito adotado por teóricos da saúde mental, 
que parte da compreensão de que os processos individuais 
são resultantes de processos sociais complexos que exigem 
uma abordagem interdisciplinar e intersetorial, articulada 
com o território (Amarante, 1995).

Este paradigma diz respeito, ainda, a mistura de diferen-
tes saberes e a construção de redes sociais. Todos estes 
são termos que se fazem presentes na Assistência Social. 
De modo que existe, na história da profissão, respaldos 

técnicos, práticos e teóricos para este novo contexto, os 
quais precisam ser revistos e readequados. Não é possível 
compreender esta inserção como gerada sem história, a 
fim de não se perder o objeto próprio da Psicologia. E é 
talvez por não encontrar esta história o descontentamento 
com as qualificações técnicas para atuação.

Desta forma, longe de trazer conclusões herméticas, cabe 
a este artigo apontar para a necessidade de rever quais os 
conceitos e técnicas construídos na Ciência Psicologia, e, 
ainda, considerar as razões que levam o Psicólogo a se 
sentir sem identidade profissional no exercício de sua ati-
vidade. Seria a falta de método ou formação? Ou, ainda, 
seria o desafio de trabalhar de modo interdisciplinar? A 
palavra fica com vocês. •
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Introdução

Ser Psicólogo é necessariamente ser um psicotera-
peuta? Ser artista é o mesmo que ser ator? Em re-
lação à segunda indagação, a nossa dama do teatro 
brasileiro diz que não. Aos 82 anos, em entrevista 

sobre sua carreira no teatro e na TV brasileiros, Fernanda 
Montenegro afirma que não viveu tempos mortos na vida 
dela, que está certa de que é uma atriz, e não se define 
como uma artista, porque acredita que a definição de ar-
tista é muito geral. Critica a empolgação com o palco de 
muitos artistas de outra safra, que não a da que viveu, e 
coloca o teatro como a sua principal arte, porque não há 
terceiros entre o ator, o texto e a interpretação. Vai além. 
Quando indagada sobre o que diria para uma pessoa que 
quer ser ator, convida ao desafio de não ir ser aquilo que 
pensa que será o palco. Se não conseguir ficar sem isto, 
se sentir que vai morrer por isto, só então aconselha que 
vá, numa alusão de que a escolha deve ser um reconheci-
mento de motivações intrínsecas e extrínsecas. Há que se 
conhecer um pouco do que deseja e ter informações sobre 
a formação da profissão  (Globo-News, 2011). Fernanda, 
no papel da escritora francesa Simone de Beauvoir, no 
monólogo “Viver sem tempos mortos” em cartaz de 2009 
a 2012 (Montenegro, 2009), retrata no texto que o tem-
po passado é o que pode definir a abertura do ser para o 
seu futuro. A ele, também devemos o que sabemos hoje, 
como também nossa ignorância. Por esta razão, o nosso 
passado deve nos motivar a reconhecê-lo para ultrapassá-
-lo. A vida tem um sabor para cada um, sabor que vale a 
pena transmitir, porque não se viveu uma vida sem sen-
tido. Algo de si pode ser compartilhado e reconhecido 
pelo coletivo. Neste texto, Simone de Beauvoir revela que 
viveu intensamente suas idéias e ideais. 

Outro exemplo, contemporâneo ao final da década de 60, 
como o texto de Simone de Beauvoir, foi o filme de 1967, 
“To sir, with Love”, mais conhecido como “Ao mestre 

com carinho”. Nele, um engenheiro negro, proveniente 
da Guiana Britânica consegue um emprego como pro-
fessor numa sala de adolescentes problemáticos e da raça 
branca. Tem muitas dificuldades com a turma, sofre dis-
criminações, mas além de ensinar a matéria escolar, segue 
aplicando novas estratégias e ensinando novos comporta-
mentos e posturas de vida para seus alunos. Surpreenden-
temente homenageado na formatura desta turma, mesmo 
sabendo que dois alunos complicados reprovados perma-
necerão, rasga sua proposta de emprego futuro como en-
genheiro eletrônico e fica como professor (Clavell, 1967) 

Que escolhas são estas destes três exemplos? O que estes 
mestres nos ensinam? Dar o tempo necessário para uma 
escolha profissional, viver uma vida intensa e pública, re-
conhecer, através do outro o seu lugar?

A partir destas reflexões, será possível ter subsídios na lite-
ratura da ciência psicológica de que a escolha profissional, 
a formação do Psicólogo e a função de psicoterapeuta po-
dem ser dissociadas?

Desenvolvimento

Desde a criação e regulamentação da profissão de Psicólo-
go, a partir da Lei 4.119/62, as tentativas de modificação 
do currículo para melhorar a formação se mostram um 
problema estudado, discutido, mas ainda sem solução. 
Saber o que é essencial para dar conta da realidade histó-
rica, ou seja, contextualizada e brasileira, é tarefa muito 
difícil e motivo de publicações e pesquisas sobre o assunto 
(Leão, Alves & Correr, 2005;  Agirre, 2000; Bastos & 
Gomide, 1989z; Conte, 2012;  Dimenstein, 2000; Matos, 
2000). A tendência à especificidade da Psicologia clínica 
na graduação trouxe para o mercado de trabalho, profis-
sionais liberais que não encontram classes sociais que pos-
sam consumir os seus serviços. Os estágios são dissociados 
da necessidade de assistência do paciente: acaba o estágio, 
interrompe-se o atendimento e isto é uma questão ética 

Ser Psicólogo é 
necessariamente ser um 
psicoterapeuta?
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discutida tardiamente no curso. O profissional se pronti-
fica a diagnosticar e tratar pela psicoterapia pacientes com 
técnicas que não são específicas da profissão. Confunde-
-se Psicologia Clínica com consultório particular. Pode 
haver um viés nas orientações profissionais ensinadas na 
graduação, porque jovens de classe média ou superior que 
têm chances de ingressar em cursos superiores, acabam 
tendo mais acesso à orientação profissional gratuita nas 
universidades, mas o adolescente de classe baixa que pre-
cisa trabalhar já nos seus 15 anos é excluído das ambições 
quanto à carreira a seguir (Mello, 1989). 

A escolha profissional do Psicólogo é tema de estudos e 
reflexões e demonstra a preocupação que publicações se 
tornem acessíveis à população aspirante ao curso. Algu-
mas características são bem-vindas, principalmente para 
aqueles que compreendem que serão psicoterapeutas já 
ao final do curso, a saber: ter um gosto pelas palavras e 
um carinho pelas pessoas diferentes de você; uma curio-
sidade pela variedade de experiências humanas com o 
mínimo de preconceito; além de curioso, tenha alguma 
experiência de vida antes de atender alguém; o psicotera-
peuta tem que ter alguma dose de sofrimento na sua vida, 
pois a profissão seria desaconselhável para quem se sente 
“muito bem, obrigado” (Contardo Calligaris, 2004). 

Querer ajudar as pessoas parece ser ainda a forma mais 
comum de expressar a escolha pelo curso, por um lado. 
Por outro, o desejo de ser um “salvador invulnerável” 
pode cair no risco de um esforço contra-fóbico para do-
minar o medo da própria doença mental. Neste estudo, 
com alunos do primeiro ano de universidades privada e 
pública, num total de 24 acadêmicos, o motivo e tema 
do estudo sobre querer ajudar as pessoas ficou em 75% 
das respostas, seguido da busca de crescimento pessoal 
20%, fascínio pelo conhecimento psicológico em 62,5% 
e busca de competência interpessoal 22,5%. A escolha é 
independente dos desejos da família em 80%, a gratifi-
cação almejada foi a possibilidade de ajudar ao próximo 

em 64,5% e as preferências pelas áreas de atuação foram 
predominantemente a clínica em 75%, seguido da hospi-
talar 30% e organizacional 22,5%, mas, como Psicologia 
do trabalho, foi rejeitada em 73,5%, como foi o trabalho 
com deficientes mentais com 90%. O mercado de traba-
lho é visto como saturado e difícil por 70%, mas 26% 
apostam que um bom profissional pode vencer dificul-
dades. A crença na existência de uma vocação para con-
selheiro foi identificada em 74,5%. Por fim, os poderes 
atribuídos ao Psicólogo chegam a ser a de ter capacidade 
de ler a mente, intervir e produzir a cura em 72,5%(Ma-
galhães et al., 2001).

A fim de assegurar que uma graduação não se torne ob-
soleta e se renove constantemente, o Psicólogo deve ter 
um projeto de educação continuada. Ele precisa ter um 
compromisso ético com sua atualização. No Brasil pouco 
se pesquisa sobre o ensino e a formação dos Psicólogos. 
Mais ênfases são dadas a pesquisas clínicas ou teóricas. 
A universidade deve se comprometer em subsidiar, com 
dados de pesquisa o ensino que faz (Witter  & Adriana 
Aparecida Ferreira, 2010).

Sobre a possível equivalência do curso de Psicologia ten-
der a formar psicoterapeutas, a preocupação com a forma-
ção, para que esta mão-de-obra seja específica, objetiva, 
qualificada e regulamentada e que se detenha em pes-
quisas para avaliar a efetividade nos resultados relatados 
pelos próprios pacientes, uma revisão, demonstrou que o 
feedback dos pacientes é de que ela é efetiva em 75% dos 
casos e se mantém nos cinco anos subseqüentes. Os fato-
res positivos percebidos foram a melhora das relações so-
ciais; a maior estabilidade emocional; maior aceitação de 
si e mudanças que podiam ser percebidas por colegas de 
trabalho, amigos e familiares; possibilidade de estabelecer 
novas e melhores relações com os outros; menos estresse 
e mudança no sofrimento, melhor compreensão e insight 
e autoaceitação e autovaloração (Pieta, Castro & Gomes, 
2012). Contudo, em que pese as melhoras com o processo 
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psicoterapêutico, o próprio campo das psicoterapias ain-
da é incipiente em termos de conceituação e consenso. 
Pratica-se, mas pouco se pesquisa sobre isto no Brasil. É 
necessário refletir esta prática e suas bases históricas, teó-
ricas e técnicas (Holanda, 2012).

Conclusão

Ainda que a tendência a equivaler ator com artista, como 
Psicólogo a psicoterapeuta exista, com algum critério é 
bem possível verificar as diferenças. Na entrevista, Fer-
nanda Montenegro dá preferência ao teatro: o palco é 
o lugar da atriz. Os recursos foram elaborados antes de 
entrar em cena, ou seja, um texto foi decorado e depois 
interpretado para o público. A platéia é quem interpreta 
imediatamente se a atuação foi boa ou não. Analoga-
mente, o consultório é o palco do Psicólogo. Trabalha-
mos para o paciente, fazemos a função de representar 
um papel, para que a nossa pessoa não entre no palco, só 
o ator, o profissional. Para não se confundir é preciso es-
tar em trabalho constante, com os pares, com os textos. 
Imagina se a visão inicial da escolha profissional pela 
psicologia citada neste texto, perdura até a formatura? 
Teremos sempre competentes e bondosos mestres que se 
dedicarão à sala e ao ensino, como no filme “Ao mestre 
com carinho”.

Parece que um caminho é seguir usando bem seu tem-
po, que os estudos sejam mais fecundos e direcionados já 
na graduação, para que o fôlego e o apreço à atualização 
constante, venha com um professor que estuda sobre o 
seu afazer, tem melhores condições de trabalho e tem um 
pouco de autoconhecimento, para que não recue a desa-
fios, mas não vá, enquanto ainda não puder.

A história da formação dos cursos de Psicologia adverte, 
nas três últimas edições da revista Contato, no levan-
tamento das denúncias do CRP 08, que estamos indo 
sem saber?

Estão os terapeutas cansados? (Contardo Calligaris, 
2012). Os professores não estão ensinando o amor aos 
livros? (Alves, 2008). O primeiro nos ensina que o exercí-
cio da psicoterapia pode não ser gratificante, ao contrário, 
em pacientes hesitosos, melhor terminar rápido! Para que 
tanta pressa? Aprender dá muito trabalho. Conheci pro-
fessores que trabalhavam muito.... muito mais que a sala 
de aula. Que bom, me ensinaram que o amor ao saber 
valerá sempre a pena. 

Finalizando, a Psicologia pode sim estar associada à for-
mação de psicoterapeutas, mas não se equivalem. Tem 
muitos postos de saúde, escolas, empresas, comunidades, 
clubes esportivos, varas de família, esperando ávidos por 
profissionais que, ainda no final da carreira, como citei 
em exemplos dos mestres, ainda contribuam com o cole-
tivo e tenham sempre algo que acrescentam aos que che-
gam. O passado nos referenda e nos ensina. Viram que 
na última edição da Contato o CRP da autora era 0001? 
A primeira do Paraná! Coragem pessoal. Temos que dar 
um passo avante, a clínica nos ensina uma leitura e uma 
postura diante do ser humano. Não precisamos estar do-
entes, podemos simplesmente estar “querendo viver sem 
tempos mortos”. •
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Certos passos necessitam de cuidado. Certas con-
versas também. Em tempos de medo, o amor e 
amar são ameaças. Em breve encontraremos nas 
livrarias títulos como “Manual para você não me 

amar”. Serão páginas de criteriosas descrições de não 
comportamentos, de evitações, de fugas e de mentiras 
calorosas para se evitar o amor. Afinal, como se viu na 
peça “Dores de Amores” um ator gritar: amor dói! E 
quem gosta de dor, não é? Esse amor que está fadado ao 
abandono, ao esquecimento, que dura menos que o tem-
po da chama é origem de sofrimento insone. Amor que 

não deixa o verbo em primeira pessoa, que deixa o impe-
rador esquecer-se de seu castelo, adoece o corpo, é aque-
le que deve ser cuidado pela alma de alguém de feridas 
tratadas. A você, meu amor presente, cuidadoso, mesmo 
quando tentar me expulsar de sua vida com ajuda de 
todos os seus demônios passados – diria o psicoterapeuta 
ao seu paciente, diria o amante à sua amada. Do abismo 
desses encontros se enxergam as mais longínquas terras 
e o mais azul dos mares.

Dedicado, com amor, à Adriana Sydor.

psicólogodaSilva

Conversas à beira do abismo

Tonio Luna
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Em março de 2013 tomou posse a atual gestão do 
Sindicato dos Psicólogos do Paraná. Neste período, 
o SINDYPSI-PR já organizou e participou de diver-
sas ações para mobilizar a categoria nas lutas rela-

cionadas à profissão. Diversas são as bandeiras levantadas 
para consolidar questões de fundamental importância 
para a Psicologia e para os trabalhadores de forma geral.

Luta Antimanicomial - Defendendo o acolhimento 
pautado nos direitos humanos e contra o regime asilar, 
que exclui os indivíduos do convívio social e familiar e 
transforma sua identidade em doença, o SINDYPSI-PR 
teve participação ativa nas comemorações ao 18 de maio 
– Dia da Luta Antimanicomial. O sindicato atuou na or-
ganização e promoção de ato público e debate que tive-
ram como tema “Trancar não, Acolher sim”;

Saúde Mental sem Racismo – O Sindicato promoveu 
– junto a diversas entidades do movimento negro – a ofi-
cina “Saúde Mental sem Racismo – Vivenciando o pre-
conceito, refletindo sobre a discriminação”, preparatória 
ao II Encontro Nacional de Psicólogas/os Negras/os e 
Pesquisadores das Relações Raciais e Subjetividades. Foi 
uma oportunidade de aprofundar o conhecimento sobre 
este tipo de violência subjetiva que atinge mais da metade 
da população brasileira;

Psicologia e questões LGBT - Para enfrentar a LGBTfo-
bia, o cissexismo e o machismo e outras formas de discri-
minação, o SINDYPSI-PR tem atuado na luta contra a pa-
tologização de orientações sexuais e identidades de gênero. 
Foi  criado o Grupo de Trabalho de Psicologia e Questões 
LGBT e, com a aprovação do projeto de decreto do legis-
lativo nº234/2011 (chamado de “Cura Gay”) na Comissão 
dos Direitos Humanos, o sindicato organizou o ato “Fora 
Feliciano” em Curitiba, no dia 26 de junho. O GT está 
construindo um Seminário Estadual de Psicologia e Diver-
sidade Sexual que acontecerá em setembro deste ano;

Ato Médico - Em defesa do Sistema Único de Saúde 
(SUS), o SINDYPSI-PR convocou assembleia aberta 
a todos(as) os(as) trabalhadores(as), no dia 3 de julho, 

para organizar uma mobilização contra o projeto de lei 
nº 268/2002, conhecido como Ato Médico. O projeto 
limitava a atuação de diversas categorias profissionais da 
área da saúde e definia ao médico a chefia exclusiva dos 
serviços. Após a assembleia o SINDYPSI-PR contribuiu 
com o Fórum de Mobilização pelo Veto ao Ato Médico;

Piso Salarial Regional e Redução da Jornada de Traba-
lho - Tramita no Congresso Nacional um Projeto de Lei 
que fixa o Piso Salarial (PL 5440/09) para Psicólogos(as) e 
outro que estabelece a redução da jornada de trabalho para 
30 horas semanais, sem redução salarial (PL 3.338/08). Em 
nível nacional, presenciamos a mobilização em torno da 
redução da jornada de trabalho para 30 horas. Porém, no 
que se refere ao Piso Salarial, estamos tão parados quanto 
o PL 5440/09. A nova gestão do SINDYPSI-PR vem se 
reunindo por meio do GT para construção do PL do piso 
salarial regional para a categoria;

Enfrentamento às terceirizações – O Sindicato tem 
como um dos objetivos centrais de sua atuação o enfren-
tamento às terceirizações e à precarização do trabalho 
dela proveniente. No Paraná um grande número de pro-
fissionais de Psicologia é contratado de forma terceiriza-
da na prestação de diversos serviços em estabelecimentos 
de saúde, educação, assistência social, entre outros, tanto 
no setor público quanto privado. O SINDYPSI-PR tem 
abraçado esta luta e debatido este tema em seus canais de 
comunicação. Para conhecer ainda mais a realidade dos 
Psicólogos(as) terceirizados(as) e encaminhar ações nesse 
âmbito o Sindicato realizará um evento nos dias 18 e 19 
de outubro deste ano.

Junte-se às lutas dos(as) Psicólogos(as) do Paraná e acom-
panhe os canais de comunicação do SINDYPSI-PR. Com 
a sua participação fortaleceremos a luta dos trabalhado-
res Psicólogos, construindo a Psicologia como ferramenta 
para a transformação social!
 
Entre em contato:
www.sindypsipr.com.br
fb.com/sindypsi | sindypsipr@sindypsipr.com.br

As lutas da nova gestão do 
SINDYPSI-PR

sindicatodos
psicólogosdoParaná
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Cursos

CURSO DE LICENCIATURA EM PSICOLOGIA
Promovido por: FACEL – Faculdade de Administração, 
Ciências, Educação e Letras.
Local: Campus Sede – Av. Vicente Machado, 156.
Inscrições e mais informações: (41) 3087-3675 /
psicologia@facel.com.br com Mariana Benatto (CRP-08/10758).

SUPERVISÃO AVANÇADA: TERAPIA DE CASAL E 
FAMÍLIA – EÀD | VIVÊNCIAS TERAPÊUTICAS – 
PSICODRAMA
Promovido por: Pós-Graduação - Instituto da Família – FTSA 
(CRP-PJ 08/00440).
Local: Rua Martinho Lutero, 277 - Gleba Palhano. Londrina/PR.
Inscrições e mais informações: www.ftsa.edu.br/ifamilia /  
ifamilia@ftsa.edu.br / (43) 3371-0200.

Sublocações

Batel, Curitiba (PR)
A Clínica Rama oferece sublocação de salas para profissionais da 
área da saúde (disponibilizamos convênios). Excelente localização 
e estrutura completa. 
Endereço: Rua Cel. Dulcídio, 216, Batel (próx. Praça Espanha).
Contato: espaco.rama@hotmail.com / (41) 3538-6178.

classificados

O prazo para envio de anúncios para a Revista Contato 
nov/dez encerra em 20/09/2013. Os anúncios da aba de 
Classificados têm custo de R$ 30,00 por edição e a solicitação 
deve ser feita pelo e-mail comunicacao@crppr.org.br. 

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

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

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

Centro, Curitiba (PR)
Locação de sala por período de 4 horas por semana (16 horas/
mês por R$ 110,00), 6 horas por semana (24 horas/mês por R$ 
160,00) ou mais horas (turnos manhã, tarde e noite). Localização 
privilegiada no centro, com infraestrutura completa: portaria 24h, 
sala com recepção, wi-fi, banheiro privativo. Temos uma sala 
mobiliada para Psicologia e outra para Fisioterapia. Fotos: http://
consultoriocentrobatel-c.webnode.com/#%21.
Endereço: Al. Dr. Carlos de Carvalho, 603, sala 17, Galeria do 
Ed. Comercial Omni (próx. TRT).
Contato: maya061150@hotmail.com / (41) 9957-8766 / 
(41) 3343-2712.

São Francisco, Curitiba (PR)
Sublocam-se períodos em uma sala para profissionais da saúde. A 
clínica possui recepcionista, wireless, sala para cursos e eventos. 
Endereço: Rua Duque de Caxias, 627, São Francisco (atrás do 
Shopping Mueller).
Contato: (41) 3232-5796 / (41) 8783 9393 com Veronica Fleith 
(CRP-08/04421).
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O CRP-PR dá boas-vindas aos novos inscritos  
dos meses de junho e julho de 2013.

inscrição CRP-PR

novosinscritos

Suelen Fernandes CRP-08/19362
Leandro Dierka CRP-08/19363
Drehedy Prado Mafra Rosina CRP-08/19364
Analu Ianik Costa CRP-08/19365
Sergio Marcelino CRP-08/19366
Fernanda Santos Brasil CRP-08/19367
Amanda Valentini Borges Bueno 19368
Leticia Jacomini CRP-08/19369
Andre Moraes de Oliveira CRP-08/19370
Nayara Francine de Souza CRP-08/19371
Elisa Andreia Garcia CRP-08/19372
Vander Andre Martin CRP-08/19373
Diego Augusto dos Santos CRP-08/19374
Catia Rafaela Faquinete CRP-08/19375
Margherita Rose de Vasconcellos CRP-08/19376
Francielle Emiliano Schorro de Oliveira Nelli Palma CRP-08/19377
Barbara Germano da Silva CRP-08/19378
Fabiana Silvestre do Canto CRP-08/19379
Renata Corbetta Tavares CRP-08/19380
Daiany Lima da Silveira CRP-08/19381
Alessandra Fernanda Alves CRP-08/19382
Erik Vinicius Querolin Sampaio CRP-08/19383
Marcia Adriana da Silveira CRP-08/19384
Fernanda Giselly Matsuda CRP-08/19385
Inara Garagnani Antunes CRP-08/19386
Kelli Rodrigues Mesquita e Silva Alberti CRP-08/19387
Eloa Heidemann Pra CRP-08/19388
Mayara Izidoro de Almeida CRP-08/19389
Juliano Marques Favero CRP-08/19404
Divanete Bueno Santos CRP-08/19405
Peter Eleandro Ottobelli CRP-08/19407
Carla Caroline Dums Orasmus CRP-08/19390
Rafaela Zago de Mello CRP-08/19391
Paulo Cunha Nogueira CRP-08/19392
Mayara Schenkel de Castro CRP-08/19393
Thales Jose Batalha dos Santos CRP-08/19394
Edla Zend de Figueiredo Neves CRP-08/19395
Carolina Schlossmacher CRP-08/19396
Halumi Okuyama Matsuzaka CRP-08/19397
Valdirene Alves da Silva Irizawa CRP-08/19398
Rafaele Marhie Furtado Miyashita CRP-08/19399
Sandra Pitondo da Silva Peplinski CRP-08/19400
Talitha Muniz Vergara CRP-08/19401
Jacilene Machado CRP-08/19402
Thamira Koema Machado CRP-08/19403

Ana Carolina de Araujo Soares 19406
Therezinha Joana Rasera CRP-08/19408
Salete Tereza Kovalski Desidelio CRP-08/19413
Paola Basso Scalzo CRP-08/19414
Ana Paula de Azevedo Palla CRP-08/19415
Fabiola Oliveira de Souza CRP-08/19416
Thalita Rafaela Neves CRP-08/19417
Jandir Antenor Vergopolan CRP-08/19418
 Andrea Satira Peixoto Lima CRP-08/19419
Josiane Cristina Gregio Constantinov CRP-08/19420
Leticia Cristina da Silva Marchesini CRP-08/19421
Nilde Maria Pirola Zavatini Braga CRP-08/19422
Roberta Franciane Ruzsilla CRP-08/19423
Thyago Nunes Ferreira CRP-08/19428
Fabio Leandro Bonatto CRP-08/19429
Livia Pinho Teixeira CRP-08/19430
Vanda Maria Ferrari CRP-08/19431
Andrea Aparecida Norberto da Silva Taques CRP-08/19432
Maria Isabel Saczuk Camargo CRP-08/19433
Jonathas Diniz Machado CRP-08/19434
Jessica Mara Lopes de Matos CRP-08/19435
Daiane Santos Alves Chaves CRP-08/19436
Luciane Krstschmer Michielin CRP-08/19437
Miriam Moreira Mendes CRP-08/19438
Lucas Mendonça Kafka CRP-08/19439
Mariane Alves Sobrinho CRP-08/19440
Aline Felix Scalise CRP-08/19441
Roberta Johanna de Sus CRP-08/19442
Jacymary Gomes Ferreira CRP-08/19443
Leonardo Sierakowski Garcia CRP-08/19444
Nayara de Paula Nocera CRP-08/19445
Juliana Pfeifer da Costa CRP-08/19446
Mayuli Brocco Sfredo CRP-08/19447
Talita Klock Kayser CRP-08/19448
Deise Teixeira Land CRP-08/19449
Maira Thatiane Pedroso de Campos CRP-08/19450
Gabriele Spenst Ott Lederer CRP-08/19451
Adriele Cristina Mendes CRP-08/19452
Andressa Cardoso Kasecker CRP-08/19453
Camila de Aguiar CRP-08/19454
Arlete Maria Trento CRP-08/19455
Juliana Souza Nunis CRP-08/19456
Debora Garcia Prescendo CRP-08/19457
Fabio Ricardo Ledesma CRP-08/19458
Ana Paula Kamiensky CRP-08/19459

Maria Jose Moreira da Silva CRP-08/03038
Petra Vanessa Enke Franco CRP-08/10597
Claudia Moema Zaions CRP-08/13108
Talita Ponceti CRP-08/09737

Carmem Lucia Sartori Rocha Assis CRP-08/09946
Janaina Franciele Camargo CRP-08/12707
Antoniela Yara Marques da Silva Dias CRP-08/16049

reativaçãotransferência

inscriçãosecundária
 Juliana Souza Righetti CRP-08/IS-338
Jenima Prestes Antunes Vilches CRP-08/IS-339
Silvio Serafim da Luz Filho CRP-08/IS-340
Denise Sayuri Abe CRP-08/IS-341

Francislaine Flämia Inacio CRP-08/IS-342
Patricia Bittencourt Ferreira CRP-08/IS-343
Ariane Palhaz Bongiorno CRP-08/IS-344
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inscriçãoportransferência
Leidiane da Silva Zanette CRP-08/19409
Marcio Vinicius Garcia CRP-08/19410
Carla Vieira de Souza CRP-08/19411
Thiago Adriano Silva CRP-08/19412
Marina Particheli CRP-08/19424
Daniel Bento CRP-08/19425

Jean Ricardo Maçaneiro CRP-08/19426
Edina Aparecida do Amaral Oliveira CRP-08/19427
Andrea Barroso Sarmento CRP-08/19460
Nayara Mazzaro Batista CRP-08/19461
Daniela Guzatti Zampero CRP-08/19462
Reginaldo Daniel da Silveira CRP-08/19463

reativação
Anderson Stabel de Oliveira CRP-08/16968
Ondina Krapp Benner CRP-08/01813
Maria Fernanda Lecink Felipeto CRP-08/09440
Caio Cesar Damitto Rosa CRP-08/16572
Roseli Rodrigues da Silva Neto CRP-08/17735
Sandra Cristina Carrara CRP-08/01590
Stela Alva Costa CRP-08/03837
Wilmar Padilha CRP-08/06666
Marlene Aparecida Sartori Narata CRP-08/09016
Paula Maria Ferreira de Faria CRP-08/10006
Paula de Lima Gonzaga CRP-08/10247
Mariane Vendramin CRP-08/10527
Rodrigo Cavanha CRP-08/11336
Caroline de Almeida Leite CRP-08/11769
Rosa Maria Maziero CRP-08/12152
Marcia Daiane Meloni Sukekava CRP-08/12527
Ana Paula Bassi CRP-08/12528
Renato Fernandes de Souza CRP-08/12657
Mariangela Biscaia CRP-08/13275
Bruna Lucia de Oliveira de Almeida CRP-08/13839
Tania Yurie Beloti CRP-08/13859
Giordana Prudencio Kamarowski CRP-08/15281
Osmarina Carsoni CRP-08/15755

Julieta Raquel Scott Gasparello CRP-08/03356
Adjuto de Eudes Fabri CRP-08/05510
Elaine Cristina de Souza Hathy CRP-08/07418
Adriana Maria Alves CRP-08/08343
Cybele Braga de Bittencourt Budola Moretto CRP-08/10467
Mariá Gabriela Steiner Silveira CRP-08/14272
Mariana Lobo Alexandre CRP-08/14641
Mariana Romano de Pauli CRP-08/14695
Hellyda Aparecida Kerecz Borim CRP-08/14821
Dianna Schmeiske Biral CRP-08/15624
Ana Elisa Santos de Freitas CRP-08/16389
Renan Martimiano Vieira CRP-08/16946
Elizabeth Van Gysel Franck CRP-08/01572
Silvia Maria Martins da Silva CRP-08/04697
Marcia Aparecida Cappello Avilla CRP-08/04723
Maria Amelia Antonio Melo CRP-08/04812
Adriana Pereira Melges CRP-08/07874
Denise dos Santos Campos CRP-08/10233
Camila Del Tregio Esteves CRP-08/11403
Aline Cristina Pereira Torres Belançon CRP-08/12415
Caroline Izidoro Pereira CRP-08/12624
Lucelma Vilas Boas CRP-08/12628
Patricia Fernandes de Oliveira dos Santos CRP-08/14560
Liz do Rocio Granato CRP-08/16131

pessoajurídica (cadastro)
Comunidade Terapêutica Vitoria CRP-08/PJ-00830
Lais Caroline Biernatski 05908824909 CRP-08/PJ-00831
Associação S.O.S. Resgate da Vida CRP-08/PJ-00832
Instituto Makro União Pós-Graduação e Extensão Ltda – ME CRP-08/PJ-00833

Centro de Estudos Superiores Positivo Ltda CRP-08/PJ-00836
Comunidade Terapêutica Desafio Jovem Efraim CRP-08/PJ-00843
M. F. Schwengber – ME CRP-08/PJ-00844

AGA - Clinica Médica e Psicológica Ltda CRP-08/PJ-00825
Prudente Clínica Médica e Psicológica Ltda CRP-08/ CRP-08/PJ-00826
Marçal & Gaeti II Serviços de Investigação Psicológica e Monitoramento Ambiental Ltda 
CRP-08/PJ-00827
Centro de Avaliação de Condutores São Jose Ltda CRP-08/PJ-00828
Reis & Mansano Ltda CRP-08/PJ-00834, Loboclin Clínica Ltda CRP-08/PJ-00835
CONFIANCE Fornecimento de Infra-Estrutura de Apoio e Assistência a Paciente no 

Domicílio Ltda – EPP CRP-08/PJ-00837
Clínica Integrare SS Ltda – ME CRP-08/PJ-00838
Ética Centro Medico e Psicologico Ltda – ME CRP-08/PJ-00839
Centro Paranaense de PerÍcias CWB SS CRP-08/PJ-00840
WB Clinica de Avaliação Ltda – EPP CRP-08/PJ-00841
Clínica de Psicologia Escuta SS Ltda - ME CRP-08/PJ-00842

registro

Margareth Augusta Alves dos Santos CRP-08/04613
Ronaldo Cesar Tofole CRP-08/06432
Maria Lucia Costa Meirelle CRP-08/07425

falecimento
Nilo Araujo da Gama CRP-08/08647
Aloivo Brilgel Guerra CRP-08/07601
Raquel Lobo Bringel Guerra CRP-08/07602
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