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DIRETORIA

A Diretoria, órgão responsável pela operacionalização das diretrizes e decisões do Plenário, é constituída de Presidente,
Vice-presidente, Secretário e Tesoureiro, eleitos anualmente
pelo Plenário, em escrutínio secreto, sendo elegíveis apenas
os Conselheiros efetivos. Durante o ano de 2017, a Diretoria realizou 35 (trinta e cinco) reuniões deliberativas, sendo reconduzida e mantendo sua formação inicial, com João Baptista Fortes
de Oliveira (Presidente) (CRP-08/00173), Rosangela Lopes de
Camargo Cardoso (Vice-Presidente), Carolina de Souza Walger
(Secretária) (CRP-08/11381) e Francisco Mário Pereira Mendes
(Tesoureiro) (CRP-08/01774).

XIII PLENÁRIO

No ano de 2017 foram realizadas ao todo 35 (trinta e cinco)
reuniões Plenárias, que ocorreram na sede de Curitiba e nas
subsedes de Londrina, Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel. O
Plenário, composto pelas(os) conselheiras e conselheiros, é o
órgão deliberativo do CRP-PR e reúne-se, no mínimo, ordinariamente uma vez ao mês, conforme atribuições descritas no
Regimento Interno da autarquia.
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ASSEMBLEIA DAS POLÍTICAS, DA
ADMINISTRAÇÃO E DAS FINANÇAS (APAF)
O CRP-PR esteve presente nas duas APAFs realizadas em
2017 em Brasília-DF nos dias 20 e 21 de maio e 16 e 17 de dezembro. Com o objetivo de criar subsídios teóricos e técnicos
nas mais diversas áreas, o Conselho Regional de Psicologia
do Paraná (CRP-PR) participou (e ainda participa) de oito Grupos de Trabalho (GT’s) constituídos pela Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças (Apaf). Estes grupos,
que contam também com a participação de outros Conselhos
Regionais, estão em diferentes etapas.

trata da “escuta especializada” ou “depoimento especial”, a Assembleia entendeu que a tomada de depoimento não é atividade da(o) Psicóloga(o). Houve a deliberação também de que
seja realizada ampla campanha de orientação à sociedade e à
categoria – incluindo, ainda, contatos com o Sistema de Justiça
para deﬁnir diretrizes e ﬂuxos que garantam a plena efetivação
da Rede de Proteção à Infância e Adolescência.
Grupo de Trabalho sobre Atuação da(o) Psicóloga(o) no
Contexto das Medidas Socioeducativas: O CRP-PR representa a região Sul neste GT, por intermédio da participação da
conselheira Maria Cristina Neiva de Carvalho (CRP-08/01397),
coordenadora da Comissão de Psicologia Jurídica da Sede
em Curitiba. O Grupo foi formado com o intuito, entre outros,
de construir notas de orientação para o exercício proﬁssional
em diferentes contextos em que se operam medidas socioeducativas e construir uma proposta de agenda com o Sistema
de Justiça visando ao debate da temática de maneira transversal em um esforço para diferenciar medidas socioeducativas do Sistema Penal, considerando, inclusive, o debate sobre
a redução da maioridade penal.

Grupo de Trabalho sobre a Escuta de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência: O principal objetivo deste Grupo de
Trabalho, que teve seus trabalhos encerrados em 2017, foi a
construção de documentos que pudessem orientar a escuta
psicológica, dando segurança às(aos) Psicólogas(os) e facilitando a articulação da categoria com o Judiciário. Os Regionais participantes do Grupo, em que o CRP-PR foi representado pela coordenadora da Comissão de Psicologia Jurídica da subsede de
Maringá, conselheira Célia Regina Cortellete (CRP-08/00457),
enviaram propostas que foram votadas na última APAF, em dezembro de 2017. Ao analisar os efeitos da lei nº 13.431/2017, que
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Grupo de Trabalho para Revisão da Resolução CFP n°
007/2003: Em andamento desde a APAF de 2015, o CRP-PR
representa a região sul e indicou a conselheira e coordenadora da Comissão de Avaliação Psicológica de Curitiba, Mari
Angela Calderari Oliveira (CRP-08/01374), para acompanhar
as discussões sobre a Resolução CFP nº 007/2003, que institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pela(o) Psicóloga(o) decorrentes de Avaliação Psicológica. Atualmente o Grupo está analisando e sistematizando as
contribuições recebidas dos Conselhos Regionais e Conselho
Federal de Psicologia em relação ao documento.

administrativas e Política de Orientação e Fiscalização, para
facilitar o entendimento da população e categoria. Já sobre
o Código de Processamento Disciplinar (CPD), há necessidade de reformulação englobando os processos eletrônicos e
também modiﬁcações referentes a diﬁculdades vivenciadas
pelos Regionais - a estrutura do novo CPD foi aprovada, porém o trabalho ainda segue com contribuições dos Regionais
e de uma consultoria jurídico-legislativo.
Grupo de Trabalho para Revisão da Resolução CFP n°
001/2012: As normas para atendimento por meio de tecnologias de comunicação a distância, até então regulamentadas pela Resolução CFP nº 011/2012, foram reformuladas
de acordo com propostas enviadas pelo GT, que conta com
a representação da conselheira Ludiana Cardozo Rodrigues
(CRP-08/1494), presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) do CRP-PR. O novo texto, que entrará em vigor 180 dias após a publicação, regulamenta as consultas e
atendimentos psicológicos, processos de seleção de pessoal,
uso de instrumentos psicológicos regulamentados com parecer favorável do Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (Satepsi) e supervisão técnica. Para prestar serviços por
meios tecnológicos a distância, a(o) proﬁssional da Psicologia
deve estar cadastrada(o) no CFP. Há, ainda, a ressalva de que
o atendimento de pessoas e grupos em situação de urgência
e emergência e o atendimento em situação de violação de
direitos ou de violência deverá ser presencial.

Grupo de Trabalho para Revisão da Resolução CFP n°
006/2007 (Código de Processamento Disciplinar) e da Resolução CFP n° 003/2007 (Consolidação das Resoluções):
Inicialmente formado para discutir a Política de Orientação e
Fiscalização dos Conselhos de Psicologia, após a publicação
da Resolução CFP n° 010/2017, o Grupo deu continuidade ao
trabalho a ﬁm de revisar as Resoluções CFP n° 006/2017 e
003/2017. Também é função do GT discutir sobre coaching e
criar um conjunto de resoluções referentes às técnicas proﬁssionais não reconhecidas. Quem representa o Paraná no Grupo é a conselheira da Comissão de Orientação e Fiscalização
(COF) e da Comissão de Ética (COE), Psicóloga Iara Lais Raittz
Baratieri (CRP-08/18399). A proposta do GT (aprovada na última Apaf) é desmembrar a Resolução 003/2007 em três partes
que são abarcadas pelo texto: exercício proﬁssional, questões
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DEPARTAMENTO
TÉCNICO

Outros: O CRP-PR participa, também, do GT de Assuntos Financeiros constituído com os objetivos de discutir, entre outros, a atualização do Manual de Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis, a criação de um fundo para
implantação e implementação dos novos CRPs, a criação de
política de arrecadação nos Conselhos de Psicologia, bem
como qualiﬁcar os processos de previsão e acompanhamento
das inadimplências. As propostas foram aprovadas na última
APAF e o GT continuará trabalhando para levar subsídios na
próxima assembleia, em maio de 2018. Além disso, o Paraná
contribui na articulação nacional em defesa da Resolução CFP
n° 001/1999, que proíbe terapias de reversão sexual; participa da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social
(CONPAS); do Grupo de Trabalho de Tecnologia da Informação – com o objetivo de analisar e estudar novas tecnologias
para os Conselhos de Psicologia, bem como gerir as alterações dos sistemas de uso comum aos Conselhos Regional e
Federal, respeitando as particularidades de cada um. Além
disso, a partir da APAF de dezembro, passou a ingressar o GT
– Mulheres e o GT de Revisão da Resolução CFP n° 013/007
(Títulos de Especialistas) - cujos trabalhos deverão se desenvolver no decorrer de 2018.

Representações Setoriais
As representações setoriais têm a atribuição de promover a organização e a mobilização das(os) Psicólogas(os), facilitando a
integração dos mesmos com as(os) demais Psicólogas(os) paranaenses, o que promove a discussão de propostas do setor
e submete as propostas aprovadas à deliberações do Plenário do CRP-PR; Representar o CRP-PR em todas as atividades
do setor que envolvam a necessidade de presença da Psicologia; manter contato com as Instiruições de Ensino Superior
do setor, nas quais existam cursos de Psicologia, bem como
manter contato com as Comissões Especiais (Temáticas), Permanentes e Grupos de Trabalho do CRP-PR, como forma de
integração das ações do setor, revindicando sempre que seja
o caso, espaço representativos para Psicologia, junto às diversas instituições, orgãos e entidades, conforme disposto na
Resolução CRP-08 nº 004-2016. Com a divisão do Estado por
setores, o Plenário descentraliza suas ações técnico-administrativas e implementa politicas de gestão que visam aproximar o CRP-PR de todos os contextos de exercício proﬁssional
presentes no Paraná.
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Campos Gerais (Ponta Grossa e região): Em 2017, a representação setorial dos Campos Gerais realizou 04 encontros setoriais que reuniram, em média, 10 Psicólogas(os) por atividade.
Esses encontros atendem ao objetivo (2.1) do Planjemento
Estratégico elaborado pelo XIII Plenário (2016-2019), em atenção à meta (2.1.1), que busca promover o conhecimento da(o)
proﬁssional de Psicologia quanto ao papel do CRP como entidade de classe. Além dos encontros mensais, a representação promoveu a reunião de Prévia orçamentária, 05 (cinco)
entregas de Carteira de Identidade Proﬁssional – CIP, visitas
à Instituições de Ensino e participou de ações desenvolvidas
em comemoração ao Dia da(o) Psicóloga(o) do setor. Essas
atividades convergem também com o objetivo (2.1) do PE e
atendem a meta (2.1.2), que busca engajar os recém-formados em Psicologia em ações do Conselho.
A representação dos Campos Gerais conta com duas Comissões
Especiais (Temáticas): Comissão de Psicologia Oganizacional e
do Trabalho e Comissão de Estudantes, com a participação das
Psicólogas Scheila Therezinha Issakowicz Garcia da Luz (CRP08/12864), Andressa Tavares Bach Buturi (CRP-08/14404) e Heloisa Christina Mehl Gonçalves (CRP-08/19052) como representantes efetiva e suplentes, respectivamente.

do Plenário. Foram realizados 03 (três) encontros que reuniram,
em média, 05 (cinco) Psicólogas(os) por atividade - atendendo
a meta (2.1.1) e o objetivo (2.1) do Planejamento Estratégico (PE)
da gestão. Dentre as outras atividades desenvolvidas pela representação estão 05 (cinco) entregas de Carteira de Identidade Proﬁssional – CIP, que contempla a meta (2.1.2), bem como
participação em eventos desenvolvidos pelas Instituições de
Ensino Superior em comemoração ao Dia da(o) Psicóloga(o),
cuja participação total atingiu 180 estudantes. Tal atividade está
de acordo a meta (2.2.2) do PE, cujo objetivo é contribuir para a
formação de Psicólogas(os) críticas(os) quanto à realidade e ao
seu papel de proﬁssional de Psicologia.
Tem as(os) Psicólogas(os) Yuri Bruniera Padula (CRP08/17388), Rosangela Bacron (CRP-08/04941) e Antonio Carlos Faria (CRP-08/08087) como representantes efetivo e suplentes, respectivamente.
Centro Ocidental (Campo Mourão e região): Por sua vez, a
representação setorial do Centro Ocidental realizou ao longo do ano de 2017 09 (nove) encontros, que reuniram uma
média de 20 (vinte) participantes. No primeiro semestre foram
realizados 04 (quatro) encontros setoriais, que contemplaram
diferentes temas relacionados à Psicologia, em atenção ao
objetivo (2.1) que tem como meta (2.1.1) do PE promover o conhecimento da(o) proﬁssional quanto ao papel do CRP como
entidade e classe.

Centro Norte (Apucarana e região): A representação setorial
Centro Norte foi criada em 2017 com a publicação da Resolução CRP-08 nº 003/2017 por necessidade do setor e iniciativa
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No segundo semestre foram realizados 03 (três) encontros setoriais com novos temas, uma reunião de Prévia Orçamentária
atendendo a meta (3.3.1), cujo objetivo (3.3) busca considerar as
deliberações do 9º COREP de acordo com as demandas regionais, 02 (duas) entregas de Carteira de Identidade Proﬁssional –
CIP e, ainda, em parceria com uma Instituição de Ensino Superior, a representação promoveu um evento em comemoração
ao Dia da(o) Psicóloga(o) - contemplando as metas (2.1.1; 2.1.2 e
2.2.2) que têm como objetivos promover a identiﬁcação e reconhecimento do CRP-PR enquanto uma entidade de classe que
auxilie, zele e fortaleça o exercício proﬁssional (2.1) e contribuir
para a formação de Psicólogas(os) críticas(os) quanto à realidade e ao seu papel de proﬁssional de Psicolgoia.
A representação setorial do Centro Ocidental conta com a Comissão de Estudantes que é coordenada também pelas próprias representantes setoriais.
Conta com as Psicólogas Monica Vaz de Carvalho Verussa
(CRP-08/11835) e Paula Vanalli (CRP-08/12779) como representantes efetiva e suplente, respectivamente.

CIP, que contaram com uma média de 2 (dois) egresoss. Tanto
as reuniões quanto as entregas de CIP contemplam o objetivo
(2.1) do PE, que busca promover a identiﬁcação e o reconhecimento do CRP-PR enquanto uma entidade de classe que auxilie, zele e fortaleça o exercício proﬁssional, a ﬁm de atender
às metas (2.1.1 e 2.1.2) estabelecidas pela gestão.
Conta com as Psicólogas Tania Regina dos Reis Mansano
(CRP-08/07129) e Sarah Knesowitsch (CRP-08/15385) como
representantes efetiva e suplente, respectivamente.
Litoral (Paranaguá e região): Durante o ano de 2017, a representação setorial do Litoral promoveu atividades que reuniram em média 10 (dez) Psicólogas(os) do setor. Essas atividades estão divididas em 05 (cinco) encontos setoriais com
temas diversos relacionados à Psicologia, 02 (duas) entregas
de Carteira de Identidade Proﬁssional – CIP, 01 (uma) renião
de Prévia orçamentária e 01 (um) almoço em comemoração
ao Dia da(o) Psicóloga(o), contemplando os objetivos (2.1; 2.2 e
3.3) do PE, em atenção as metas (2.1.1; 2.1.2; 3.3.1 e 3.3.2).
Conta com as Psicólogas Kamilla Scremin Figueiredo (CRP08/10032) e Carla Chemure Cechelero Slongo (CRP-08/20727)
como representantes efetiva e suplente, respectivamente.

Centro-Oeste (Guarapuava e região): Na representação setorial do Centro-Oeste, as atividades realizadas durante o ano
de 2017 se dividiram entre os seguintes encontros: 01 (uma)
reunião setorial, 01 (uma) reunião de Prévia Orçamentária
(onde estiveram presentes uma média de dez Psicólogas(os))
e 07 (sete) entregas de Carteira de Identidade Proﬁssional –

Noroeste (Paranavaí e região): A representação setorial da
região Noroeste, por sua vez, realizou 07 (sete) encontros setorias distribuídos ao longo do ano de 2017, com uma média
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de participação de 07 (sete) Psicólogas(os). Além dos encontros mensais, a representação desenvolveu outras atividades
como 4 entregas de Carteira de Identidade Proﬁssional – CIP,
promoveu a realização da reunião de Prévia Orçamentária no
setor em atenção as metas (2.1.1; 2.1.2; 2.2.2 e 3.3.2) que contemplam os objetivos (2.1 e 2.2) do PE, participou como convidada em 03 palestras de outras Instiuições representando o
CRP-PR, esteve presente como observadora na Conferência
Municipal de Assistencia Social garantindo assim a atenção
ao objetivo (3.3) que tem como meta (3.3.1 e 3.3.2) garantir a
representatividade do CRP em ações e instâncias que envolvam a Psicologia e analisar as propostas do 9º COREP para
identiﬁcar deliberações que possam embasar ações da gestão segundo o PE, participou de duas entrevistas representando o CRP-PR e participou de dois eventos em parceria com
a Instituição de Ensino Superior para falar aos alunos sobre o
CRP-PR e o trabalho das representações setoriais, garantindo
a contemplação do objetivo (3.2) que busca ter posição ativa
e representativa frente às questões regionais e nacionais em
atenção à meta (3.2.1) do PE. Contou com as Psicólogas Lucy
Lemes de Toledo Silva (CRP-08/02377) e Sonia Aparecida de
Souza Baldin (CRP-08/20221) como representantes efetiva e
suplente, respectivamente.

que estiveram presentes uma média de 05 (cinco) Psicólogas(os) do setor. Foram realizadas 07 (sete) atividades, dentre elas 04 (quatro) entregas de Carteiras de Identidade Proﬁssional – CIP, 02 (duas) reuniões setoriais, 01 (uma) reunião
de Prévia Orçamentária e 02 (dois) cursos.
Os cursos foram promovidos a partir da necessidade dos Psicólogas(os) do setor, acolhidas pela representação setorial,
em atenção à meta (2.2.3) do PE - que tem com objetivo contribuir para a formação de Psicólogas(os) críticas(os) quanto à
realidade e ao seu papel de proﬁssional da Psicologia (2.2). Os
cursos contaram com 18 (dezoito) Psicólogas(os) no primeiro
60 (sessenta) Psicólogas(os) no segundo.
Conta com as Psicólogas Kelita Ribeiro Araujo (CRP-08/23009)
e Thayminne Temistocle Bergamo (CRP-08/22728) como representantes efetiva e suplente respectivamente.
Oeste (Umuarama e região): A representação setorial da região Oeste promoveu junto ao setor 27 (vinte e sete) ações
no ano de 2017, a saber: 13 (treze) reuniões setoriais, 05 (cinco) entregas de Carteiras de Identidade Proﬁssional – CIP, 01
(uma) reunião de Prévia Orçamentária, 03 (três) participações
em palestras e 04 (quatro) entrevistas de temas diversos da
Psicologia. Em parceria com outras Instituições, essas ações
contibuíram para a efetivação dos objetivos (1.1; 2.1; 2.2) do PE
- em atenção à metas (1.1.4; 2.1.1; 2.1.2 e 2.2.2).
Além dessas atividades a representação promoveu em parce-

Norte Pioneiro (Jacarezinho e região): Em 2017, a representação setorial do Norte Pioneiro, promoveu atividades em
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ria com uma Instituição de Ensino Superior 03 (três) encontros
com seus acadêmicos, sendo uma delas o Psicocine (participação de oitenta alunos). A representação setorial da região
Oeste conta, ainda, com a Comissão Especial de Psicologia na
Assistência Social.
Conta com as Psicólogas Janeth Knoll Inforzato (CRP08/07762), Sonia de Fátima dos Santos Pego (CRP 08/08355)
e Luciano Gomes Lopes (CRP-08/24529) como representante
efetiva e suplentes, respectivamente.

08/04561) e Emerson Augusto Miguel Padilha (CRP-08/US-425)
como representante efetiva e suplente, respectivamente.
Sudoeste (Pato Branco e região): A representação setorial da
região Sudoeste promoveu a maioria de suas atividades no
segundo semestre de 2017. As atividades reuniram cerca de
20 (vinte) presentes, dentre eles Psicólogas(os) e estudantes.
Foram realizadas 04 (quatro) entregas de Carteiras de Identidade Proﬁssional – CIP, 01 (uma) reunião de Prévia Orçamentária e 01 (uma) reunião setorial, em consonância com os objetivos (2.1; 2.2 e 3.3) do PE.
Além dessas reuniões as representantes setoriais também
estiveram presentes na Conferência Municipal de Assistência Social, atendendo ao objetivo (1.2) do PE, que conta como
meta ampliar o espaço de participação nas instâncias e Controle Social (1.2.3), participaram de uma entrevista em parceria
com outra Instituição e também esteviram em visita de apresentação do CRP-PR à Instituição de Ensino Superior - onde
promoveram um curso para as(os) Psicólogas(os) do setor e
estudantes, contemplando assim o objetivo (2.2) em atenção
à meta (2.2.2 e 2.2.3) do PE.
Contou com as Psicólogas Cristiane Rocha Kaminski (CRP08/10302), Geni Célia Ribeiro Dall’Oglio (CRP-08/09281), Aline Bonetti (CRP-08/18755) e Carla Maria Wojcikiewicz Caldas
Baumer (CRP-08/11123) como representante efetiva e suplentes, respectivamente.

Sudeste (União da Vitória e região): Na representação setorial da região Sudeste a maioria das ações promovidas durante
o ano de 2017 aconteceram em parceria com Instituições de
Ensino Superior do setor. As(os) representantes setoriais estiveram presentes em 04 (quatro) visitas à faculdades para apresentar o trabalho do CRP-PR e das representações aos alunos
e agressos - essas atividades contemplam o objetivo (2.2) do
PE. Ministraram 03 (três) palestras, promoveram uma reunião
de Prévia Orçamentária, realizaram 05 (cinco) entregas de Carteiras de Identidade Proﬁssional – CIP, participaram de 12 (doze)
reuniões sobre termas pertinentes à Psicologia que, por terem
ocorrido em diferentes datas signiﬁcativas, contemplam o objetivo (1) do PE, que é esclarecer à sociedade que a Psicologia,
enquanto ciência e proﬁssão, promove qualidade de vida em
todos os seus segmentos (meta 1.1.4).
Contou com as(os) Psicólogas(os) Marly Terezinha Perrelli (CRP-
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Análise de Cancelamento Ex-Oﬃcio: Averiguar indícios de
atuação, enquanto Psicóloga(o), de proﬁssionais que tiveram
sua inscrição cancelada pelo CRP-PR, ex-oﬀício, devido a
não entrega do diploma no prazo estabelecido em Resolução. Quando identiﬁcada atuação proﬁssional, prestar orientações e tomar medidas cabíveis frente a cada situação.

COMISSÃO DE
ORIENTAÇÃO E
FISCALIZAÇÃO (COF)

Análise de Divulgação: Atividade que consiste em analisar
solicitação de divulgação pelo CRP-PR de eventos, cursos,
treinamentos, oportunidades e vaga de emprego em Psicologia. As referidas divulgações podem ser demandadas
frente à divulgação via mala direta, Revista Contato, site institucional ou mural do CRP-PR. Todas passam pela análise da
COF e, nos casos em que a publicidade não esteja de acordo
com a legislação proﬁssional, o responsável pela divulgação
é orientado a regularizar tal situação.

Além de suas atribuições já previstas na Resolução CFP n°
010/2017, a COF realizou/participou de atividades importantes para a qualiﬁcação do serviço de orientação e ﬁscalização
do CRP-PR. Algumas delas:
Análise de Cancelamento de Pessoa Física: Atividade com
ﬁnalidade de analisar os pedidos de cancelamento de registro de Psicólogas(os), enquanto Pessoa Física, bem como,
caso identiﬁcada divulgação ou atuação proﬁssional, prestar
orientações acerca da regularização da situação e, quando
for o caso, elaborar parecer argumentando e sugerindo indeferimento.

Encaminhamento para a Comissão de Ética – COE: As demandas recebidas frente à orientação para denúncia são
acolhidas e, quando constatado o interesse do denunciante em formalizar a representação, é encaminhado o contato
à Comissão de Ética para respectivas orientações. A partir
deste encaminhamento, é possível acompanhar os temas de
denúncia, os proﬁssionais denunciados e a formalização, ou
não, da denúncia.

Análise de Cancelamento de Pessoa Jurídica: Atividade
com a ﬁnalidade de analisar os pedidos de cancelamento de
Pessoas Jurídicas, cabendo, em alguns casos, orientar os proﬁssionais acerca da atuação da(o) Psicóloga(o), da guarda de
registro documental e do lacre de materiais.
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Eventos da Comissão de Orientação e Fiscalização – COF:
Tendo em vista demandas percebidas pela Comissão de
Orientação e Fiscalização, são realizados eventos temáticos,
seja para treinamento da equipe, ou para orientação e reﬂexão
junto à categoria. Estes eventos podem abranger diversos temas como: a atuação no contexto de avaliação para porte de
arma, atuação através de meios de comunicação à distância,
Avaliação Psicológica para obtenção de CNH, entre outros.

Orientação Presencial: Orientações também são realizadas
presencialmente, para a categoria e sociedade. Frente a tal
forma de orientação, é preenchido Termo de Orientação com
informações correspondentes.
Orientação por Ofício: Como consequência de determinadas
queixas e denúncias recebidas pela Comissão de Orientação
e Fiscalização, e como resposta a ofícios recebidos, os orientadores ﬁscais elaboram ofícios com orientações e esclarecimentos, fundamentados em resoluções e legislações proﬁssionais.

Orientação por Telefone: Os orientadores ﬁscais permanecem à disposição da categoria e sociedade para prestar orientações e sanar dúvidas frente à atuação proﬁssional, referidas
orientações são fundamentadas em resoluções e legislações
proﬁssionais. Uma das principais vias de orientação é a telefônica. As orientações e contatos realizados por intermédio do
telefone são computados no sistema SYS, sendo de acesso
restrito dos orientadores ﬁscais.

Orientação por Convocação: Esta ação se dá a partir de informações que chegam à COF, a respeito do exercício proﬁssional e que demandam esclarecimento, reﬂexão ou orientação
presencial. Frente às especiﬁcidades de cada situação, a COF
decide convocar Psicólogas(os), de acordo com legislação proﬁssional. Em decorrência de tal momento, é elaborado termo
de orientação em conjunto com o respectivo proﬁssional.

Orientação por E-mail: Os orientadores ﬁscais permanecem
à disposição da categoria e sociedade para prestar orientações e sanar dúvidas frente à atuação proﬁssional, referidas
orientações são fundamentadas em resoluções e legislações
proﬁssionais. Parte das orientações prestadas pela COF é realizada por e-mail. Situações especíﬁcas, sem diretrizes claras,
que demandam discussão em Comissão, consulta a outras
Comissões e/ou ao departamento jurídico; ou que demandam posicionamento da gestão, são solicitadas por e-mail.

Visita de Rotina de Pessoa Jurídica: Realizadas ﬁscalizações
de rotina às pessoas jurídicas registradas no CRP-PR. Este momento possui como ﬁnalidade prestar orientações pontuais
ao responsável técnico e Psicólogas(os) que ali atuarão, bem
como veriﬁcar necessidade de adequações. As orientações
abrangem uma gama de normas e Resoluções do CFP e CRP-PR, sendo este momento previsto enquanto obrigatório na
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Cerimônia de Entrega de CIP: Nestas reuniões participam um
orientador ﬁscal, um membro da Comissão de Comunicação
Social, um Conselheiro e os proﬁssionais recém-inscritos no
CRP com seus convidados. Conﬁgura-se como uma cerimônia de entrega da Carteira de Identidade Proﬁssional às(aos)
novas(os) Psicólogas(os) registrados no Paraná. A COF realiza
uma palestra sobre as leis e resoluções que norteiam a prática proﬁssional da(o) Psicóloga(o).

Política de Orientação e Fiscalização- POF. Esta visita ocorre
em todas as pessoas jurídicas inscritas no CRP-PR, bem como
em casos de alteração de endereço. Posteriores visitas poderão ser realizadas a qualquer momento.
Outras visitas: São motivadas por notícias e/ou denúncias
encaminhadas para averiguação da COF, tendo assim como
objetivo veriﬁcar a existência de evidências de condutas irregulares na atuação das(os) Psicólogas(os). São pensadas,
caso a caso, em reunião da Comissão de Orientação, no intuito de garantir um serviço de Psicologia de qualidade e ética à sociedade.

Reuniões COF: A COF recebe diversas dúvidas das(os) Psicólogas(os) sobre como suas práticas proﬁssionais devem se
relacionar com a legislação proﬁssional. Muitas dúvidas são
respondidas imediatamente pelas(os) orientadoras(es) ﬁscais
com base no que está previsto nas normativas. No entanto,
muitas situações complexas não são previstas pela legislação. Desta forma, as(os) orientadoras(es) ﬁscais levam a dúvida para esta reunião, para criar uma discussão aprofundada do tema para então responder a(o) Psicóloga(o) de forma
precisa e com segurança jurídica. As reuniões da Comissão
de Orientação e Fiscalização ocorrem com participação dos
membros da Comissão (orientadores ﬁscais, conselheiras(os)
e Psicólogas(os) colaboradoras(es) e eventualmente integrante do Departamento Jurídico do CRP). São feitas com frequência semanal.

Produção de Documentos: Documentos diversos são produzidos pelas(os) orientadoras(es) ﬁscais frente as demandas recebidas, como: memorando internos de consulta às
outras Comissões, memorandos com pareceres de solicitações de cancelamento de pessoa física ou jurídica, ofícios
de consultas ou respostas às consultas de instituições ou
órgãos, entre outros.
Lacre e/ou Retirada de Lacre: São recebidos e veriﬁcados
termos de lacre e/ou de retirada de lacre enviados pelos Psicólogas(os). Os mesmos são armazenados no registro dos
respectivos proﬁssionais, este procedimento é previsto pelo
Código de Ética, Resolução CFP Nº 010/2005, Art. 15.

Reuniões Internas: São reuniões com setores do Conselho
Regional de Psicologia, por exemplo: a Comissão de Ética,
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Comissão de Comunicação Social, Departamento Jurídico,
entre outros. Ocorrem eventualmente, quando existem pautas deﬁnidas.

08/06216), cons. Silvio Araújo Vailões (CRP-08/17829), cons.
Suzana Maria Borges (CRP-08/01855), Psic. Joneia Mayumi
Tawamoto (CRP-08/06460), Psic. Stélios Sant’Anna Sdoukos
(CRP-08/13140). Orientadoras(es) ﬁscais: Débora Larissa Lopes Quinelato (CRP-08/16959), Luana Oshiyama Barros (CRP08/18380), Rafael Gimenes Lopes (CRP-08/11542), Michele
Gabardo Machado (CRP-08/19469), Bruna Cristina de Oliveira
Danziger (CRP-08/21793).

Reuniões Comissões: São reuniões em que a COF participa
com as Comissões Temáticas (Por ex: Comissão de Psicologia
Jurídica, Comissão de Psicologia Clínica, Comissão de Avaliação Psicológica, Comissão do Estudante, etc.). Ocorrem eventualmente, conforme demandas especíﬁcas.

COMISSÃO REGIONAL
DE CREDENCIAMENTO
DE SITES (CRCS)

Palestras: São atividades realizadas pelos orientadores ﬁscais mediante solicitação das Instituições de Ensino. A COF
realiza palestras com conteúdo sobre legislação proﬁssional
para graduandos em Psicologia de qualquer período. As palestras podem ocorrer na própria Universidade ou na sede do
Conselho Regional de Psicologia.
Relatório quantitativo de atividades (COF): Cancelamento (PF): 571; Cancelamento (PJ): 32; Cancelamento Ex-Oﬃcio:
101; Divulgação: 676; Encaminhamento COE: 42; Eventos COF:
8; Orientação telefone: 2664; Orientação e-mail: 2356; Orientação pessoal: 148; Orientação ofício: 66; Orientação convocação: 31; Visitas PJ rotina: 99; Outras visitas: 37; Produção de
documentos: 465; Lacre/retirada lacre: 41; Reunião de CIP: 61

Em 2017 foram credenciados 62 (sessenta e dois) novos sites para atendimento online, conforme previsto na Resolução CFP ° 011/2012. Dentre eles, 39 (trinta e nove) obtiveram o Parecer Favorável para a obtenção do selo, 10 (dez)
obtiveram o Parecer Desfavorável ao credenciamento e 13
(treze) obtiveram o parecer “não se aplica”, tendo em vista
a ﬁnalidade de apenas divulgar o trabalho presencial oferecido pelo proﬁssional.
Além disso, houve 03 (três) processos de cancelamento do

Composição da Comissão: cons. Ludiana Cardozo Rodrigues
(CRP-08/14941) (Presidente), cons. Angela Sanson Zewe (CRP19

apresentados em reuniões Plenárias. Desses, 22 houve
indicação de instauração do processo e 08 indicações
de arquivamento;
• 35 sínteses de denúncias/esclarecimentos foram
produzidas pela Assessora Técnica, para confecção de
Relatórios Preliminares;
• 01 Oitiva de Esclarecimento e 10 Oitivas de Instrução
– sendo uma delas, cumprimento de Carta Precatória
do CRP 06. Nas oitivas, além dos integrantes da COE,
também participam Psicólogas(os) convidadas(os), cuja
experiência proﬁssional e área de atuação puderam
contribuir nesta fase de instrução do processo;
• 13 Processos Disciplinares Éticos foram julgados no
Regional, com as seguintes penalidades:
• 04 Penas de Advertência - das quais uma foi para
recurso ao CFP e aguarda julgamento naquela instância
e, outra, encontra-se em prazo para recurso no CFP.
• 06 Penas de Censura Pública – sendo que 04 foram
para recurso ao CFP e aguardam julgamento naquela
instância e 01 já foi julgada pelo CFP, sendo reformada
a penalidade votada pelo CRP-PR.
• 03 Penas de Suspensão do Exercício Proﬁssional por
30 dias – sendo que as 03 foram para recurso ao CFP e
aguardam o julgamento.
• 06 penalidades foram aplicadas, sendo 04 de
Advertência, 01 de Censura Pública e 01 de Suspensão
do Exercício Proﬁssional por 30 dias. As penalidades

cadastro do site. Também foi analisado um pedido de recurso, encaminhado pelo Conselho Federal de Psicologia.
O referido pedido foi deferido, tendo em vista que o Psicóloga(o) regularizou a situação do site.
A CRCS é composta por 03 (três) conselheiras(os) e conta com o apoio funcional e técnico das(os) orientadoras(es)
ﬁscais da COF.

COMISSÃO DE ÉTICA
(COE)
A Comissão de Ética (COE), no ano de 2017, realizou importantes atividades, das quais se destacam:

Levantamento Quantitativo
Dados de janeiro a dezembro de 2017:
• 63 reuniões da Comissão de Ética realizadas. Conforme
demanda, participaram dessas reuniões: o Gerente
Técnico, o Gerente Administrativo e o Departamento
Jurídico;
• 24 denúncias foram recebidas, as quais se encontram
em fase de esclarecimentos prévios;
• 31 Relatórios Preliminares foram realizados e
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referem-se a processos julgados no ano 2017 e,
também, de anos anteriores, advindos de recurso do
Conselho Federal de Psicologia.
• 89 Processos Disciplinares Éticos estão em tramitação
junto a Comissão de Ética, em diferentes fases
processuais.
• 53 orientações foram realizadas para pessoas
interessadas em formalizar denúncias. Dessas, 06
denúncias foram efetivadas.
• 350 orientações às partes denunciante/denunciada
do Processo em trâmite, sobre questões voltadas
a legislação proﬁssional da(o) Psicóloga(o), fases
processuais, provas documentais, prazos, entrega de
documentos, retirada de cópias de autos, entre outras.

4%

8%

Dentre as áreas de atuação proﬁssional mais frequentes
como objeto das representações em 2017, encontram-se:
Clínica (14 denúncias); Jurídica (04 denuncias); Avaliação Psicológica (03 denúncias: 02 da área do trânsito e 01 para concurso
público); Interface da Clínica com a Jurídica - documentos produzidos na área clínica que foram utilizados para ﬁns jurídicos
(01 denúncia) e Outros (02 denúncias: 01 denúncia que até o
momento não foi possível categorizar a suposta área de atuação/infração e 01 denúncia que se refere a oferta de curso que
possibiliza o acesso de leigos a material privativo da(o) Psicóloga(o). Todos os processos estão em fase de Esclarecimentos
Prévios ou de confecção de Relatório Preliminar.

Levantamento Qualitativo

Clínica

No mês de março a Comissão de Ética participou do
Encontro de COFs Sul, que tem acontecido anualmente
e objetiva debater temas pertinentes às Comissões de
Orientação e Fiscalização dos Regionais da Região Sul.
Nesta ocasião, a COE contribuiu nas discussões de temas
emergentes e de interface entre COF e COE, tais como
Mediação e Representações Ex oﬃcio, entre outros.

Jurídica

13%

Avaliação Psicológica
17%

58%

Interface - Clínica /
Jurídica
Outros

O tema Mediação também foi o foco de reunião da COE
com empresa que oferta serviços de mediação, uma vez
que a Resolução CFP n° 007/2016 entrou em vigor em junho
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de atuação proﬁssional com maior índice de denúncias
apresentadas pela sociedade.

de 2016 e os Regionais devem implementar a Mediação em
suas jurisdições. O objetivo desta reunião foi levantar dados
para que o Regional pudesse analisar a melhor forma de
disponibilizar o serviço de mediação – cadastrando seus
próprios mediadores ou contratando os serviços de empresa
especializada.

Em julho, aconteceu o Encontro Nacional de COEs e
COFs no Conselho Federal de Psicologia onde a Conselheira
Presidente da COE e a Assessora Técnica participaram de
dois dias de reuniões com os demais Regionais, debatendo
diversos assuntos pertinentes aos trâmites processuais.

Em abril, a COE participou de reunião dos Conselheiros
Presidentes das Comissões de Ética, a convite do Conselho
Federal de Psicologia, cujo o objetivo foi realizar capacitação
e discussão a respeito da Resolução CFP n° 007/2016
(Mediação).

Em agosto, a COE participou do evento “Aspectos Éticos
na Atuação da(o) Psicóloga(o) Clínica(o) em Casos de Abuso
Sexual Infantil e de Adolescentes” promovido pela Unibrasil.
A Comissão de Ética também contribuiu com a Revista
Contato através da Coluna da Ética, produzindo seis artigos
durante o ano, a saber: “Você sabe como funcionam as
denúncias contra Psicólogas(os)?”; “Quem tem medo da
COE?”; “Resoluções de cabeceira: as legislações que você
precisa ter na ponta da língua”; “Laudo, relatório ou parecer?”;
“Cuidados éticos na redação de documentos” e “Será que
estou preparada(o) pessoal, teórica e tecnicamente?”.

Ainda quanto a implantação da Mediação no Paraná, a COE,
juntamente com o GT criado para essa ﬁnalidade, trabalhou
na construção da Resolução CRP-08 n° 008/2017, que Cria a
Comissão de Meios de Solução Consensual de Conﬂitos do
CRP-PR e aprova seu regulamento. A Resolução foi aprovada
pelo Plenário e entrou em vigor em 02 de setembro de 2017.
Em junho, a Comissão de Ética participou da III Jornada
de Avaliação Psicológica do CRP-PR, que ocorreu na FAE
Business School, oferecendo uma Roda de Conversa onde
discutiu-se: as atividades diárias da COE junto aos trâmites
processuais; sobre questões ligadas ao exercício proﬁssional
da(o) Psicóloga(o) que podem culminar em falta ética e
sua consequente responsabilização através de Processos
Disciplinar Éticos e sobre os dados apresentados na Pesquisa
da COE do ano de 2012, que apontam, entre outros, as áreas

Nas reuniões semanais, os participantes da COE discutiram
aspectos especíﬁcos pertinentes a cada processo analisado,
mas, também, aspectos gerais que dizem respeito às questões
éticas, como, por exemplo, o que é estar capacitado pessoal,
teórica e tecnicamente para o exercício proﬁssional, como
avaliar essa capacidade e, mais, como compreender esses
aspectos quando discutidos em um Processo Ético. Parte
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dessas discussões resultaram em alguns artigos apresentados
pela COE na Revista Contato, já mencionados acima.

de comunicação do Conselho. Além de reuniões presenciais,
muitas vezes são marcadas reuniões extraordinárias com o
uso de equipamentos eletrônicos para possibilitar a tomada
de decisão rápida em situações que exigem uma resposta de
comunicação imediata. A Comissão é coordenada pela Psic.
Sandra Cristine Machado Mosello (CRP-08/18391) e conta
com o apoio de outros três proﬁssionais da Psicologia: Rosiclea Doroti Rodrigues (CRP-08/19700), Tonio Dorrenbach
Luna (CRP-08/07258) e Eduardo Chierrito de Arruda (CRP08/22624), além da equipe técnica.

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
No ano de 2017, o setor de Comunicação Social reforçou
seu alinhamento ao Planejamento Estratégico do CRP-PR,
buscando ampliar as ações de interface com a Sociedade,
principalmente nos objetivos de esclarecer que a Psicologia,
enquanto ciência e proﬁssão, promove qualidade de vida
em todos seus segmentos e de ampliar o reconhecimento
da Psicologia entre as demais categorias proﬁssionais e
entidades. A Comunicação também buscou estar mais
próxima das(os) Psicólogas(os), promovendo a identidade da
categoria, o reconhecimento do CRP-PR como instituição que
auxilia, zela e fortalece o exercício proﬁssional e contribuindo
para a formação de proﬁssionais críticas(os).

Ampliação da equipe técnica: Visando a uma melhor qualidade dos produtos promovidos pela Comunicação, mais velocidade, capacidade de produção e menor custo, o setor ampliou seu quadro com a contratação de uma designer. Com
o processo, extinguiu-se a contratação de agências externas
e todo o conteúdo de Comunicação passou a ser produzido
internamente, com mais agilidade e mais alinhado aos objetivos da instituição. Compõem a equipe também uma jornalista,
uma assessora de imprensa e uma estagiária de jornalismo.
Revista Contato: A Revista Contato, publicação bimestral do
CRP-PR, havia passado no ﬁnal de 2016 por uma reformulação gráﬁca que buscou dar mais leveza e melhorar a leitura.
Além do novo projeto em 2017, buscou-se ampliar a diversidade de temas. Assuntos importantes, como os relacionados

Reuniões da Comissão de Comunicação: A Comissão reúne-se semanalmente de modo presencial na sede do CRP-PR. Em 2017 foram realizadas aproximadamente 40 (quarenta) reuniões da Comissão a ﬁm de discutir as demandas
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Edição 110 (março/abril 2017)
• Direitos Humanos – Setor de Atendimento ao
Vulnerável inaugurado em Curitiba recebe denúncias
de crimes de ódio

às políticas públicas, ganharam um espaço especíﬁco. A produção cultural de Psicólogas(os) também recebe destaque,
igualmente artigos que favorecem a reﬂexão sobre a prática
proﬁssional. Os temas abordados nas edições de 2017 foram:

• Documentário mostra pesquisas que indicam benefícios
da mediação em tratamento de saúde mental

Edição 109 (janeiro/fevereiro 2017)
• Educação inclusiva nas universidades: uma política
que vai muito além da acessibilidade

• Aprimoramento proﬁssional a um clique de distância
• Emergências e Desastres - Porta-vozes da esperança:
atuação da(o) Psicóloga(o) em emergências e desastres

• Saúde Mental no contexto indígena: ser e sentir
misturam-se
• CRP-PR promoverá eventos em março
comemoração ao Dia Internacional da Mulher

• Especiais Mulheres - Entre a guerreira e a cinderela:
as inﬁnitas faces possíveis à mesma mulher

em

• Quantos sonhos cabem debaixo dos cabelos brancos?

• Entrevista - A Psicologia entra em quadra: o esporte
pelas lentes de Gilberto Gaertner

• Lutos e Rituais - O elixir da vida online: como a
“imortalidade” digital está mudando a maneira como
lidamos com a morte?

• Saúde e Felicidade - Essa tal de felicidade
• Coluna Ética - Você sabe como funcionam as denúncias
contra Psicólogas(os)?

• Coluna Ética - Quem tem medo da COE?
• Orientação e Fiscalização - Avaliação Psicológica para
intervenções cirúrgicas

• Orientação e Fiscalização - Anuidade e cancelamento
de registro proﬁssional

• Controle Social - 2ª Conferência Nacional de Saúde
das Mulheres debaterá desaﬁos para saúde e igualdade
de gênero

• CRP-PR avança e consolida atuação no Controle Social
• Indicação de leitura PSI: Livro “Comunicação nãoviolenta”, de Mawrshall B. Rosenberg

• Dia Mundial da Saúde - Vamos falar de depressão?

• Espaço Psi - O caminho do desejo no amor

• Espaço Psi - Quem dança seus males espanta
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Edição 111 (maio/junho de 2017)
• Maio Amarelo - Comissão de Mobilidade Humana e
Trânsito destaca importância da Avaliação Psicológica

• Espaço Psi - Baleia Azul: o desaﬁo de pais e proﬁssionais
é dar apoio a adolescentes

• Controle Social - Voto além das urnas: Controle Social
coloca o cidadão na tomada de decisões

Edição 112 (julho/agosto de 2017)
• Paraná Integrado - Integrar para fortalecer

• Vanguarda - Desbravadores: a Psicologia que vai além
dos campos tradicionais

• Rosa ou Azul - A discussão de gênero nas escolas e na
mídia

• Relações de Trabalho - Canto da Sereia S/A: sequestro
da subjetividade coloca trabalhadores 100% a serviço da
produtividade

• Psicóloga(o) Iniciante - Inovação e criatividade para
novos horizontes
• Direitos Humanos - Drogas e aborto: dois assuntos que
a Psicologia precisa discutir

• Tecnologias e Trabalho - A tecnologia ajuda ou
atrapalha as relações pessoais e de trabalho?

• Especial Dia da(o) Psicóloga(o) - O passado, presente e
futuro da Psicologia

• Psicologia e Direito: linguagens, saberes e fazeres
possíveis

• Coluna Ética - Laudo, relatório ou parecer?

• Luta Antimanicomial - Reforma Psiquiátrica completa
16 anos passando por situação política delicada

• Orientação e Fiscalização - Publicidade e Redes Sociais
• Serviço-Escola - Um guia dos Serviços-Escola do Paraná

• Coluna Ética - Resoluções de cabeceira: as legislações
que você precisa ter na ponta da língua

• Conteúdo Digital - Capacidade de inovação e adaptação
serão chave para o sucesso na sociedade do futuro

• Orientação e Fiscalização - Um paciente, dois
Psicóloga(o)s?

• Conteúdo Digital - Pensando em trabalhar como
autônoma(o) Respondemos algumas dúvidas sobre o
tema

• Avaliação Psicológica para além da técnica
• Fazeres da Psicologia - Reconhecendo Fronteiras,
construindo Pontes

• Conteúdo Digital
Psicólogas(os)
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-

Dicas

de

marketing

para

Edição 114 (novembro/dezembro de 2017)
• Professoras(es) debatem ensino de Psicologia junto
com o CRP-PR.

Edição 113 (setembro/outubro de 2017)
• Evento - A Psicanálise no divã
• Acontece no CRP - Fórum reúne Instituições de Ensino
em Curitiba

• Quando você tirou férias pela última vez?

• Políticas Públicas - “Somos todxs guerreirxs” - 10 anos
do Movimento Nacional da População de Rua

• Renda mais enxuta no ﬁm do ano? Programe-se!

• Setembro Amarelo - Quando a dor é insuportável

• Políticas Públicas - Avançar na consolidação da RAPS:
por uma sociedade livre do manicômio!

• Resenha - Divertida Mente: um desenho para adultos

• Sindicato - Por que um sindicato forte é bom para você?

• Formação Continuada - Em busca de excelência

• Aposentadoria - Quando se aposenta, colega? A vida
na prática
• Entrevista - Não há cura para o que não é doença!

• Subjetividade em Rede - Como a internet muda nosso
jeito de viver e como buscar conexões sustentáveis?

• Artigo - Psicologia (im)pessoal: crenças individuais não
devem compor título proﬁssional

• Psicologia Ambiental e Arquitetura - Você é o lugar
onde você mora?

• Educação - Exclusão em Altas Habilidades: paradoxo
ou realidade?

• Entrevista - Psicólogas(os) devem intervir para reduzir
o estresse e ampliar a resiliência nas comunidades

• Coluna Ética - Cuidados éticos na redação de
documentos

• Psicologia Jurídica - Psicologia Jurídica e formação:
desaﬁos na atuação

• Orientação e Fiscalização - Defesa da autonomia
proﬁssional: um caminho ético

• Coluna Ética - Será que estou preparada(o) pessoal,
teórica e tecnicamente?

• Acontece no CRP - CRP: casa da Psicologia

• Orientação e Fiscalização - Diagnóstico psicológico

• Espaço Psi - A experiência terapêutica da Dança do
Ventre

• Gestão Força e Inovação: em um ano de trabalho, o
que mudou?
• Espaço Psi - Pra não dizer que não falei das dores!
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no sistema público de transporte, sendo que o material foi
aﬁxado em 740 ônibus de grande circulação de Curitiba e
região metropolitana, atingindo aproximadamente 2 milhões
de pessoas no período entre 21 e 30 de agosto.

Campanha do Dia da(o) Psicóloga(o) 2017: A campanha para
comemorar o Dia da(o) Psicóloga(o) (27 de agosto de 2017)
foi elaborada durante todo o primeiro semestre. Com o tema
“Psicologia é com o Psicóloga(o)” buscou reforçar a identidade
proﬁssional da(o) Psicóloga(o) e valorizar junto à sociedade a
proﬁssão em suas mais variadas áreas de atuação. As ações
do Dia da(o) Psicóloga(o) foram abrangentes e atingiram
diferentes públicos. Ocorreram no contexto da campanha
uma intervenção junto ao público no Centro de Curitiba com
um teatro espontâneo, atividades culturais voltadas para
as(os) Psicólogas(os) em parceria com o Sindypsi (Sindicato
dos Psicológos) e atividade promovida pela Comissão de
Psicologia do Esporte.

Outras campanhas
Janeiro Branco: O CRP-PR foi procurado por proﬁssionais de
diversas regiões do Paraná para apoiar a Campanha Janeiro
Branco, uma campanha de prevenção e promoção de Saúde
Mental. Em parceria com essas(es) Psicólogas(os), conselheiros
e colaboradores, a instituição promoveu eventos e disseminou
informações para a comunidade, enviando materiais para a
imprensa e participando de diversas entrevistas e intervenções
na mídia, valorizando a(o) Psicóloga(o) como proﬁssional de
referência para busca de melhoria de qualidade de vida,
prevenção e tratamento de sofrimento mental.

As ações de Comunicação no contexto da campanha
atingiram grande público. O uso do twiboon no Facebook
relacionado ao tema da campanha foi aplicado por cerca de 70
mil pessoas. No Facebook foram 37 publicações diretamente
relacionadas ao evento, incluindo vídeos, divulgação (pré e
pós) de eventos, tirinhas elaboradas pelo cartunista Bennett,
lançamento da Revista Contato alusiva à data e notícias que
somadas alcançaram mais de 326 mil pessoas. Já a hashtag
#Psicologiaecompsicologo elaborada para a campanha
também esteve nos trendtopics do Twitter, na região de
Curitiba, no dia 27 de agosto.

Janeiro Lilás: Também em janeiro, o setor de Comunicação
do CRP-PR deu apoio às divulgações da campanha Janeiro
Lilás, que faz referência ao Dia da Visibilidade Trans, lembrado
em 29 de janeiro de 2017. Foram diversos eventos realizados por
organizações não-governamentais que contaram com o apoio
da autarquia para a divulgação e participação na imprensa,
ressaltando a importância e o papel das(os) Psicólogas(os)
junto a esse público.

Além das campanhas nas mídias do CRP-PR, uma parceria
com o poder público possibilitou a distribuição de cartazes
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de serviços psicológicos de qualidade nas mais diversas áreas.

Campanhas pela valorização proﬁssional: A Comunicação
também esteve atenta e monitorou ações de mídia que
desvalorização a proﬁssão, manifestando-se em relação
a elas e obtendo excelentes resultados. Como exemplo,
tivemos uma empresa de turismo que lançou material com
a informação “eu não preciso de Psicóloga(o), só de uma boa
viagem” e de uma loja de roupas que aﬁrmou que colocaria
seu traje de Psicóloga para conversar com a amiga. O
posicionamento rápido e contundente do Conselho viralizou
em várias ocasiões alcançando milhares de pessoas e
possibilitando a reﬂexão da sociedade acerca da importância
do proﬁssional de Psicologia.

Eventos: Em 2017, o CRP-PR promoveu diversos eventos
que demandaram esforços de Comunicação para elaboração
de materiais e divulgação, tanto nas redes sociais e sites
quanto nas universidades e espaços públicos. A produção de
material eletrônico e impresso realizada pela equipe abrangeu
as demandas das mais diversas Comissões, tanto as ligadas
à sede do CRP-PR quanto nas subsedes e representações
setoriais. Além dos materiais elaborados, a cobertura dos
eventos também demanda atividades da Comunicação
(notícias e entrevistas no site, Facebook e revista Contato,
envio de e-mails aos proﬁssionais, publicações pagas no
Facebook, releases para imprensa, entre outros).

Baleia Azul e 13 Reasons Why: Sempre atenta aos
movimentos da sociedade, o setor de Comunicação também
se mobilizou rapidamente em relação aos impactos do seriado
“13 Reasons Why” e às notícias relacionadas ao jogo Baleia
Azul em relação à prevenção de suicídio, sobretudo entre
crianças e adolescentes. Além de diversas comunicações nas
redes sociais e participações na mídia para falar sobre o tema,
a Comissão organizou também, em abril, o evento “Precisamos
falar sobre o suicídio”, que foi transmitido pela internet.

Newsletter eletrônica: Além dos veículos já existentes,
em 2017 o setor de Comunicação instituiu uma newsletter
eletrônica mensal que é distribuída por e-mail às(aos)
Psicólogas(os). O principal objetivo é sintetizar em uma única
comunicação as principais notícias do mês, informando
aquelas(es) que não tiveram a oportunidade de ler todas
as informações. A newsletter também destaca as principais
alterações na legislação e resoluções, possibilitando que
as(os) proﬁssionais mantenham-se atualizados.

Mudanças nas políticas públicas: Diante das diversas
mudanças propostas sobretudo nos últimos meses do ano
com relação às políticas públicas, a Comissão de Comunicação
também atuou para a distribuição de informações e fontes
seguras na defesa das condições adequadas para a prestação

Parceria com Comissões: A Comunicação Social atua em
parceria com as demais Comissões do Conselho, divulgando o
calendário de atividades, além de motas sobre as discussões e
encaminhamentos que surgem nas reuniões. A comunicação
28

também atua em parceria na publicação de artigos e
colunas na revista Contato, além de auxiliar na produção de
documentos e campanhas sempre que solicitado.

COMISSÕES ESPECIAIS
(TEMÁTICAS)

Assessoria de imprensa: Em 2017, após a mudança para a
realização interna pelo CRP-PR, a assessoria buscou reforçar
a imagem da instituição e a posição frente à mídia, realizando
também o monitoramento da mesma. Além da assessoria de
imprensa passiva, respondendo às demandas dos jornalistas,
passou-se a assessoria de imprensa ativa, buscando posicionar
a Psicologia em temas relevantes. Ao longo de todo o ano a
instituição foi destaque em veículos de relevância nacional
como o jornal Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo e o portal
UOL. Além disto, alcançou também posição como fonte de
referência para veículos locais como a RPC TV, RIC TV, Gazeta
do Povo, Folha de Londrina e Rede CBN.

As Comissões Especiais (Temáticas) são criadas por iniciativa
do Plenário e tem por objetivo subsidiá-lo nas decisões
que dizem respeito a sua área de atuação. São formadas
por Psicólogas(os) colaboradoras(es) preferencialmente
especialistas na área e se reúnem ordinariamente ao menos
uma vez ao mês com pauta deﬁnida. Podem participar das
Comissões, além das(os) Psicólogas(os) colaboradoras(es),
estudantes e proﬁssionais de outras áreas de atuação, como
membros convidados.
Abordando 15 (quinze) temáticas diferentes e constituídas
em várias cidades do estado, contribuíram para o

A mudança representou também uma alteração no
posicionamento da autarquia, que passou a produzir conteúdo
para colunas ﬁxas em veículos de comunicação como o jornal
Psicologia em Foco em Londrina e ampliar a divulgação em
parceria com demais veículos.

desenvolvimento de importantes ações em 2017, como
emissão de pareceres técnicos, participação em programas
midiáticos, articulação com instituições parceiras, dentre
outras.
Além delas, a Comissão de Estudantes foi reativada,
proporcionando às(aos) estudantes conhecimento sobre o
trabalho realizado pelo CRP-PR, promovendo a valorização
da proﬁssão e do órgão de classe, além de contribuir para a
aproximação com as instituições de ensino superior.
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Visando o desenvolvimento de um trabalho articulado
no Estado, foram realizadas 02 (duas) reuniões Plenárias
de Comissões em 2017, com garantia de participação de ao
menos um representante de cada Comissão.

Jornada de Avaliação Psicológica e publicações na Revista
Contato, contemplam o objetivo 2.2 do PE (contribuir para a
formação de Psicólogas(os) críticas(os) quanto a realidade e
ao seu papel de proﬁssional de Psicologia).

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

Esta Comissão realizou uma Jornada de Avaliação
Psicológica, evento que proporcionou a aproximação com
outras Comissões Especiais (Temáticas), considerando que a
Avaliação Psicológica é a base do trabalho da(o) Psicóloga(o),
sendo realizada de diversas formas, em todas as áreas de
atuação da(o) Psicóloga(o). Esse evento teve como foco a
discussão das especiﬁcidades da Avaliação Psicológica nos
diversos contextos de atuação da(o) Psicóloga(o).

A Comissão de Avaliação Psicológica constituída na sede
Curitiba e na Subsede de Cascavel reuniu-se mensalmente
para o desenvolvimento de suas atividades. Compõem
a Comissão Psicólogas(os) que atuam com a Avaliação
Psicológica em diferentes contextos, como avaliações
clínicas, avaliação neuropsicológica, avaliação para concurso
público, avaliação no contexto do trânsito, dentre outras
áreas. Dentre as principais pautas desta Comissão, destacamse as discussões técnicas sobre as especiﬁcidades de cada
Avaliação Psicológica, o trabalho multidisciplinar da(o)
Psicóloga(o), tanto com Psicólogas(os) de áreas de atuações
diferentes, como em equipe multidisciplinar.

A preocupação com a formação da(o) Psicóloga(o)
também foi pauta de discussão dessa Comissão que realizou
um Fórum de Professores de Avaliação Psicológica, além
de propor atividades em conjunto com a Comissão de
Estudantes, atividades que atenderam as seguintes metas do
planejamento estratégico da gestão:
- 2.1.2 Engajar os recém formandos em Psicologia nas
ações do Conselho,
- 2.1.3 Ampliar o número de eventos técnicos cientíﬁcos
e culturais,
- 2.2.2 Organizar eventos presenciais e online com
estudantes e proﬁssionais para discutir junto a sociedade
temáticas emergentes,

A maioria dos trabalhos desenvolvidos por esta Comissão
relaciona-se ao eixo do planejamento estratégico referente
a perspectiva da(o) Psicóloga(o). Ações como, realização da
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- 2.1 Promover a identiﬁcação e reconhecimento do CRP
enquanto uma entidade de classe que auxilie, zele e
fortaleça o exercício proﬁssional; (eixo Psicóloga(o))

- 2.2.3 Promover a educação continuada proﬁssional, por
meio de incentivo à atuação interdisciplinar de espaços
para a discussão de problemáticas de relevância social
relacionadas as práticas psicológicas emergentes.

- 2.2 Contribuir para a formação de Psicólogas(os)
críticas(os) quanto a realidade e ao seu papel de
proﬁssional de Psicologia; (eixo Psicóloga(o)).

COMISSÃO DE PSICOLOGIA AMBIENTAL

Além de Psicólogas(os) colaboradoras(es), participam desta
Comissão estudantes e proﬁssionais de outras categorias
proﬁssionais, como arquitetos.
Além do curso supracitado, esta Comissão auxiliou no
desenvolvimento de textos para a revista Contato e para os
demais canais de comunicação do CRP-PR e realizou eventos
sobre a temática, voltados tanto para a categoria proﬁssional
quanto para a sociedade, desenvolvendo atividades que
também contemplam os já citados objetivos da gestão.

Constituída na Sede Curitiba e Subsede Maringá, a Comissão
de Psicologia Ambiental teve como foco de trabalho dois
principais temas: em Curitiba a Comissão realizou trabalhos
voltados especialmente às emergências e desastres,
enquanto a Comissão de Maringá direcionou as ações às
questões ligadas ao comportamento humano e ambiente.
A Comissão de Psicologia Ambiental realizou em parceria
com o Centro Universitário de Estudos e Pesquisas sobre
Desastres - CEPED um curso voltado para a atuação
em situações de emergências e desastres. De caráter
multiproﬁssional, tal atividade contemplou os seguintes
objetivos da gestão:
- 1.2 Ampliar o reconhecimento da Psicologia entre
as demais categorias proﬁssionais e entidades; (eixo
Sociedade)
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com a ﬁnalidade de conhecer as peculiaridades do trabalho
em cada região, desenvolvendo ações efetivas de acordo
com as demandas regionais.

COMISSÃO DE
PSICOLOGIA NA
ASSISTÊNCIA SOCIAL

As ações realizadas em 2017, contemplam os seguintes
objetivos da gestão:
- 1.2 Ampliar o reconhecimento da Psicologia entre
as demais categorias proﬁssionais e entidades; (eixo
Sociedade)

A Comissão de Psicologia na Assistência Social desenvolveu
trabalhos em Curitiba e nas subsedes de Londrina e Foz do
Iguaçu e na representação setorial de Umuarama.

- 2.1 Promover a identiﬁcação e reconhecimento do CRP
enquanto uma entidade de classe que auxilie, zele e
fortaleça o exercício proﬁssional; (eixo Psicóloga(o))

Dentre as pautas trabalhadas em 2017, destacam-se as
discussões relacionadas ao trabalho multidisciplinar, atuação
em rede e precarização do trabalho nos equipamentos do SUAS.

- 2.2 Contribuir para a formação de Psicólogas(os)
críticas(os) quanto a realidade e ao seu papel de
proﬁssional de Psicologia; (eixo Psicóloga(o)).

A Comissão de Psicologia na Assistência Social tem atuado
no sentido de integrar sua atuação a demais Comissões
Especiais (Temáticas) do CRP, realizando discussões e ações
em conjunto com as Comissões de Psicologia jurídica e
Comissão de direitos humanos.

COMISSÃO DE
PSICOLOGIA CLÍNICA

Esta Comissão tem contribuído com subsídios para o
trabalho de assessoria de políticas públicas, por meio da
articulação de ações conjuntas, principalmente nos conselhos
de controle social.

Em 2017, a Comissão de Psicologia Clínica, constituída
na sede Curitiba e Subsedes Londrina, Maringá e Cascavel,
priorizou os seguintes temas de discussão: na perspectiva
da(o) Psicóloga(o) o atendimento via planos e convênios e

As coordenações da Comissão de Psicologia e Assistência
Social, têm buscado efetivar aproximação com os Escritórios
Regionais da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social,
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A CDH é uma Comissão multidisciplinar, que conta com a
participação de estudantes, proﬁssionais de outras áreas de
atuação e movimentos sociais. Tem efetiva participação nos
conselhos de controle social, uma vez que a maioria das(os)
Psicólogas(os) colaboradoras(es), também representam o CRPPR em conselhos de controle social.

a formação da(o) Psicóloga(o) clínica(o). Já na perspectiva
da sociedade, a Comissão auxiliou no desenvolvimento da
campanha do Dia da(o) Psicóloga(o), esclarecendo sobre o
trabalho do Psicóloga(o) clínico e o diferencial na atuação de
um(a) psicoterapeuta Psicóloga(o). Ainda nessa perspectiva,
a Comissão realizou eventos temáticos, inclusive com a
participação de proﬁssionais de outras categorias, com
foco no desenvolvimento humano, como a atividade
Envelhescência: um novo olhar sobre o envelhecimento,
realizada em Maringá, em 30 de agosto.

Grande parte das ações executadas por essa Comissão
refere-se à Psicologia na perspectiva da sociedade, destacamse: parceria em eventos com instituições e movimentos sociais,
como a Jornada Mulheres em Ação, alusiva ao dia da mulher.
Em 2017, destaca-se a atuação da CDH, nas ações relacionadas
a defesa da Resolução CFP 01/99. Foram realizadas atividades
em espaços públicos, como ruas, e parques, nas cidades onde
a Comissão está constituída, debates sobre o tema, campanha
midiática sobre o tema, além da efetiva participação dos
colaboradores da CDH nas reuniões nacionais em defesa da
Resolução supracitada.

COMISSÃO DE
DIREITOS HUMANOS
A Comissão de Direitos Humanos de Curitiba, é subdividida
em núcleos temáticos: Núcleo de Psicologia e migrações
(NUPSIM); Núcleo de diversidade de gênero e sexualidades
(DIVERGES); Núcleo de Violência de Estado; Núcleo de
Política de Drogas; Núcleo de população de rua; Núcleo de
Criança, adolescência e juventude.
Além da sede Curitiba, as Subsedes de Londrina, Maringá
e Foz do Iguaçu, também contam com a Comissão de Direitos
Humanos.
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COMISSÃO DE
PSICOLOGIA
ESCOLAR E DA
EDUCAÇÃO

COMISSÃO DE
PSICOLOGIA DO
ESPORTE
A Comissão de Psicologia do Esporte, em funcionamento da
sede Curitiba e Subsede Londrina, contou com participação
de estudantes e de convidados de outras categorias
proﬁssionais, além dos Psicólogas(os) colaboradoras(es), para
o desenvolvimento das suas atividades. Realizou a atividade
“Psicologia, movimento e saúde”, na semana do Dia da(o)
Psicóloga(o), atendendo ao objetivo 1.1 do PE - Esclarecer
à sociedade que a Psicologia, enquanto ciência e proﬁssão,
promove qualidade de vida em todos seus segmentos, do
planejamento estratégico da gestão.

Em 2017 o CRP-PR teve a Comissão de Psicologia Escolar
e da Educação constituída da sede Curitiba e posteriormente
na sub sede Foz do Iguaçu. Participam desta Comissão
Psicólogas(os) que atuam na área escolar, docentes e
proﬁssionais que trabalham com orientação proﬁssional.
Esta Comissão realizou eventos voltados para a categoria
proﬁssional, conforme prevê o objetivo 2.2: Contribuir para a
formação de Psicólogas(os) críticas(os) quanto a realidade e
ao seu papel de proﬁssional de Psicologia, do planejamento
estratégico da gestão.

A Comissão também organizou reuniões abertas, com
mesas temáticas que abordaram questões psicológicas
relacionadas a diferentes práticas esportivas, ação referente
ao objetivo 2.2 do PE - Contribuir para a formação de
Psicólogas(os) críticas(os) quanto a realidade e ao seu papel
de proﬁssional de Psicologia.

Destacam-se as discussões relacionadas a medicalização
da infância e intervenções sobre “Escola sem partido” - este
último tema abordado em conjunto com a Comissão de
Direitos Humanos.
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COMISSÃO DE
PSICOLOGIA
HOSPITALAR

COMISSÃO DE
PSICOLOGIA
JURÍDICA

Em atividade na sede Curitiba e Subsedes Maringá e Foz
do Iguaçu a Comissão de Psicologia Hospitalar realizou
reuniões mensais com a participação ativa de Psicólogas(os)
representantes dos hospitais do Paraná.

Em 2017 a Comissão de Psicologia Jurídica desenvolveu
ações na sede Curitiba e Subsedes Londrina, Maringá,
Cascavel e Foz do Iguaçu.
Dentre os temas de discussão desacatam-se a escuta de
crianças e adolescentes vítimas de violência, com a participação
ativa dos colaboradores da Comissão nos Grupos de Trabalho
regional e nacional; atuação da(o) Psicóloga(o) no contexto
das medidas socioeducativas; redução da maioridade penal;
sistema prisional; elaboração de documentos, entre outros.

Em Curitiba, três eventos são realizados anualmente por esta
Comissão: o Encontro sobre Qualiﬁcação Hospitalar, o Café
da Manhã da Psicologia Hospitalar e o Fórum de Psicologia
Hospitalar. Todos os eventos são voltados para a categoria
proﬁssional e atendem ao objetivo 2.2 do PE - Contribuir para
a formação de Psicóloga(o)s críticas(os) quanto a realidade e
ao seu papel de proﬁssional de Psicologia, do planejamento
estratégico da gestão.

A Comissão participou de atividades temáticas em
Instituições de Ensino Superior e realizou eventos para a
categoria proﬁssional, ações relacionadas ao objetivo 2.2 do
PE - Contribuir para a formação de Psicólogas(os) críticas(os)
quanto a realidade e ao seu papel de proﬁssional de Psicologia.

A Comissão trabalhou pautas paralelamente com as
Comissões de Psicologia Clínica, Psicologia e Saúde e Direitos
Humanos, referente ao atendimento por planos e convênios,
e atendimento em rede, respectivamente.

Visando contemplar os objetos 1.1 do PE (Esclarecer à
sociedade que a Psicologia, enquanto ciência e proﬁssão,
promove qualidade de vida em todos seus segmentos) e 1.2
(Ampliar o reconhecimento da Psicologia entre as demais
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sobre a segurança no trânsito.

categorias proﬁssionais e entidades), a Comissão contribuiu
no desenvolvimento da campanha do Dia da(o) Psicóloga(o),
voltada para o reconhecimento da Psicologia e das diferentes
áreas de atuação da(o) Psicóloga(o) e participou de reuniões
com outras instituições e magistrados.

Na perspectiva da sociedade a Comissão participou do
projeto Vida no Trânsito, voltado para o planejamento de
ações relacionadas a diminuição de acidentes de trânsito.

COMISSÃO DE
NEUROPSICOLOGIA

COMISSÃO DE
MOBILIDADE HUMANA E TRÂNSITO

A Comissão de Neuropsicologia, em funcionamento na sede
Curitiba e Subsede Londrina, composta por Psicólogas(os) que
atuam com avaliação e reabilitação neuropsicológica, teve
como principal atividade o desenvolvimento de um caderno
temático, previsto para lançamento em 2018. A Comissão
também participou de grupos de trabalho, constituídos pelo
plenário e encaminhou pareceres técnicos à Comissão de
Orientação e Fiscalização.

A Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito iniciou as
atividades em Curitiba e posteriormente nas Subsedes de
Cascavel e Maringá.
Com a participação de proﬁssionais com atuações
diferenciadas dentro do contexto do trânsito, como Psicólogas(os)
que realizam Avaliação Psicológica para concessão da CNH,
proﬁssionais que atuam com vítimas de trânsito, Psicólogas(os)
do DETRAN e docentes, a Comissão realizou ações voltadas
para a categoria proﬁssional e para a sociedade.
No mês de maio, a Comissão foi responsável pelo “I
Encontro de Mobilidade Humana e Trânsito.”, atividade
alusiva ao Maio Amarelo, ação dedicada a conscientização
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entidade de classe que auxilie, zele e fortaleça o exercício
proﬁssional, do planejamento estratégico.

COMISSÃO DE
PSICOLOGIA
ORGANIZACIONAL E
DO TRABALHO

No segundo semestre, esta Comissão organizou um
Encontro com professores de Psicologia Organizacional e
do Trabalho, atendendo desta forma ao objetivo 2.2 do PE
- Contribuir para a formação de Psicólogas(os) críticas(os)
quanto a realidade e ao seu papel de proﬁssional de Psicologia.
Na perspectiva da sociedade, a Comissão realizou duas
importantes ações: auxílio no desenvolvimento da campanha
do Dia da(o) Psicóloga(o) e realização de um evento em
Maringá, sobre empregabilidade.

A Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho
constituída na sede Curitiba, Subsedes Cascavel, Londrina e
Maringá e representação setorial dos Campos Gerais, focou
suas discussões no papel da(o) Psicóloga(o) organizacional;
diﬁculdades de reconhecimento da(o) Psicóloga(o)
organizacional e do trabalho, fato que muitas vezes resulta
na solicitação de cancelamento do registro proﬁssional;
estratégias para a valorização da área de atuação; projeto de
lei 439/15.

COMISSÃO DE
PSICOLOGIA E SAÚDE
A Comissão de Psicologia e Saúde teve como pauta
principal a Saúde Mental, principalmente no que se refere
as Políticas Públicas. Constituída em Curitiba, Londrina e
Maringá, essa Comissão tem realizado ações em parceria com
outras Comissões Especiais (Temáticas), como a Comissão de
Direitos Humanos.

Esteve presente no II Congresso de Psicologia Organizacional
e do Trabalho do Centro-Oeste Paulista, em maio de 2017,
no qual participou da mesa temática intitulada “O papel das
Comissões de Psicologia Organizacional e do Trabalho dos
Conselhos Regionais de Psicologia para desenvolvimento
da área”. Ação que atende ao objetivo 2.1 do PE - Promover
a identiﬁcação e reconhecimento do CRP enquanto uma

Os temas emergentes abordados por esta Comissão foram:
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- Estabelecer critérios de apoio e premiação às
manifestações artísticas.

comunidades terapêuticas, saúde suplementar, atendimento
em rede. Em Curitiba, destaca-se a discussão referente ao
redimensionamento dos CAPS no município.

Foi realizado um evento de lançamento da Comissão, em
maio, no qual foi possível discutir em conjunto com a categoria
proﬁssional os objetivos da Comissão. Também constaram
na programação atividades artísticas, que serviram como
eliciadoras de debate sobre questões da psicológica.

COMISSÃO DE PSICOLOGIA E CULTURA

Grande parte das discussões dessa Comissão se concentrou
na estrutura, formas de atuação da Comissão além de critérios
para apoio a eventos artísticos.

Em funcionamento na sede Curitiba, a Comissão de
Psicologia e Cultura, desenvolveu discussões e ações
baseadas nos seguintes objetivos:

COMISSÃO DA(O) PSICÓLOGA(O) INICIANTE

- Promover o reconhecimento social da Psicologia
através de expressões artísticas;
- Fortalecer o reconhecimento social da proﬁssão
por meio de uma posição ativa do CRP-PR nas
manifestações culturais do estado do PR;

A Comissão da(o) Psicóloga(o) Iniciante foi criada com o intuito
de agregar proﬁssionais recém-formados, Psicólogas(os) que
reativaram a inscrição depois de um período de cancelamento
e Psicólogas(os) transferidos. Constituída inicialmente em
Curitiba e posteriormente nas Subsedes Cascavel, Londrina
e Maringá, desenvolveu atividades voltadas tanto para a
perspectiva do Psicóloga(o) quanto da sociedade.

- Identiﬁcar as(os) Psicólogas(os) que produzem
arte;
- Aproximar as(os) Psicólogas(os) que produzem
arte do CRP-PR;
- Oportunizar um espaço profícuo para discussões
epistêmicas e práticas sobre a relação Psicologia e
cultura;

As principais discussões dessa Comissão referem-se ao
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início de carreira e mercado proﬁssional. Foram realizadas
reuniões temáticas, com a presença de convidados, tanto
Psicólogas(os) como outros proﬁssionais, que abordaram
temas de interesse dos participantes da Comissão, como
marketing pessoal, orientações contábeis, dentre outros.

EVENTOS
Os eventos promovidos pelo CRP-PR partem da
preocupação da autarquia com a orientação à categoria
proﬁssional, visando evitar demandas no futuro de
ﬁscalização e de processos éticos, além da possiblidade
auxiliar a(o) Psicóloga(o) na ocupação de novas áreas de
trabalho, evitando que desatualizações ou o não domínio de
determinadas técnicas venham a comprometer a eﬁcácia, o
que a médio prazo poderia vir a fechar espaços de trabalho,
por não atendimento adequado das demandas.

Na perspectiva da sociedade, a Comissão desenvolveu o
projeto Psicologia para você que consiste na realização de
palestras sobre temas de interesse da sociedade, em livrarias.

COMISSÃO DE
ESTUDANTES

A organização dos eventos, desde 2016, é feita em conjunto
pelo Departamento Técnico e pela Comunicação. A esta cabe
elaborar o brieﬁng para artes gráﬁcas e fazer a interface com a
agência que elabora as peças, fazer a divulgação e cobertura
dos eventos. Os eventos serão destinados prioritariamente,
para as(os) Psicólogas(os) inscritas(os) no CRP-PR e, quando
for o caso, também para estudantes de Psicologia, outras
proﬁssões e sociedade em geral. Em 2017, inúmeras atividades
foram realizadas na sede, subsedes e representações setoriais,
organizadas pelas Comissões Especiais (Temáticas) do
Conselho, ou em parceria com outras entidades, envolvendo
inúmeros estudantes e proﬁssionais das mais variadas áreas
de atividade proﬁssional:

Participam da Comissão de Estudantes os alunos
regularmente matriculados no curso de Psicologia,
independente do período da faculdade. Dentro da Comissão,
os estudantes podem tirar dúvidas sobre o trabalho e as
funções do CRP, discutem questões como ética proﬁssional e
demais questões emergentes. Os estudantes das Comissões,
participam de atividades do CRP-PR, como monitores.
Em 2017 a Comissão de Estudantes esteve em
funcionamento nas seguintes cidades: Curitiba, Foz do Iguaçu,
Cascavel, Londrina, Maringá, Campo Mourão e Ponta Grossa.

39

ATIVIDADE

N°

LOCAL

DATA(S)

CIDADE

OBJETIVO

1

Jornada Mulheres em Ação: Diversidade
Sede do CRPPR
de Gênero, Violências e Direitos Humanos

08/03/2017,
1 1 /0 3 /2 0 1 7 , Curitiba-PR
25/03/17

2

XI Encontro sobre
Psicologia Hospitalar

11/03/2017

3

II Encontro dos técnicos ﬁscais dos
Conselhos Regionais de Psicologia da Sede do CRPPR
Região Sul

13
e
Curitiba-PR
14/03/2017

Debater questões especíﬁcas da COF.

4

XIII Café
Hospitalar

06/04/2017

Curitiba-PR

Apresentar o trabalho, histórico e os objetivos da Comissão de Psicologia Hospitalar.

5

Palestra: A escuta e a perícia psicológica Fórum
da criança: que processos são estes?
Maringá

05/05/2017

Maringá-PR

Contribuir com a atualização dos proﬁssionais de psicologia e orientar os operadores
do direito sobre o papel da(o) Psicóloga(o) neste meio.

6

Roda de Conversa: precisamos falar
Sede do CRPPR
sobre Suicídio

11/05/2017

Curitiba-PR

O atendimento a pacientes com ideação ou tentativa de suicídio provoca grande
mobilização no proﬁssional Psicóloga(o), de forma que é necessário falar sobre
“fazeres” implicados nessa prática proﬁssional.

7

Palestra: Avaliação Psicológica - um Hotel
Harbor
questionamento constante no exercício Q u e r ê n c i a 19/05/2017
proﬁssional das(os) psicólogas(os)
Cascavel

Cascavel-PR

Apresentar aos proﬁssionais de psicologia a avaliação psicológica, como uma
atividade constante do exercício proﬁssional, que contempla as dimensões técnicas,
sociais, políticas e éticas envolvidas.

8

C e n t r o
Palestra: Avaliação Psicológica - um
Universitário
questionamento constante no exercício
20/05/2017
Dinâmica
das
proﬁssional das(os) psicólogas(os)
Cataratas

Apresentar aos proﬁssionais de psicologia a avaliação psicológica, como uma
Foz do Iguaçu
atividade constante do exercício proﬁssional, que contempla as dimensões técnicas,
- PR
sociais, políticas e éticas envolvidas.

9

Lançamento da Comissão de Psicologia
Sede do CRPPR
e Cultura

Curitiba-PR

Lançar a Comissão de Psicologia e Cultura do CRP-PR.

Curitiba-PR

Promover informação, reﬂexão, atualização e direcionamentos para Psicólogas(os)
escolares e educacionais, assim como outros proﬁssionais que atuam na área
da educação, quanto ao tema medicalização e patologização na educação,
que costumeiramente encontramos nos encaminhamentos feitos pela escola
e proﬁssionais da saúde, assim como as relações entre o papel da escola frente
aos problemas de aprendizagem e de ensino, e com a psicologia clínica frente aos
mesmos encaminhamentos.

10

da

Qualiﬁcação

Manhã

da

em

Psicologia

Sede do CRPPR

Sede do CRPPR

de

20/05/2017

I Seminário Paranaense de Psicologia na U n i v e r s i d a d e
20/05/2017
Educação
Positivo

Curitiba-PR

40

Desmistiﬁcar a questão de gênero e debater as interfaces que o envolvem.

Apresentar aos proﬁssionais e recém-formados, possibilidades de formação,
aprofundamento e qualiﬁcação em Psicologia Hospitalar.

I Encontro de Mobilidade Humana e
11

Trânsito - Experiências em Psicologia Sede do CRPPR
para um trânsito mais seguro

27/05/2017

Curitiba-PR

Associação
Comercial
e
05/06/2017
Empresarial de
Maringá

Apresentar aos estudantes e proﬁssionais das diversas áreas de atuação no contexto
do trânsito as experiências e contribuições da psicologia no contexto do trânsito.

12

Mesa Redonda: Clínica na longevidade

Maringá-PR

Contribuir para a formação dos Psicólogas(os) e proﬁssionais críticos aﬁns quanto a
realidade do idoso e de sua longevidade.

13

III Jornada de Avaliação Psicológica – C e n t r o 09
e
Curitiba-PR
Desaﬁos para práticas emergentes
Universitário FAE 10/06/2017

Promover discussão de assuntos pertinentes ao papel da(o) Psicóloga(o) frente a
Avaliação psicológica e assuntos aﬁns.

14

Roda de Conversa com psicólogas(os) e
sociedade sobre Migrantes, Refugiados
Sede do CRPPR
e Apátridas: “Atualizações sobre a crise
migratória internacional”

24/06/2017

Curitiba-PR

Por meio das rodas de conversa, visamos contribuir para uma reﬂexão sobre o
fenômeno migratório e os desaﬁos atuais sob a perspectiva do campo da psicologia.
Nesse evento objetivamos apresentar as ações realizadas no Estado do Paraná
direcionadas à população migrante, além de trazer um panorama atual da crise
migratória internacional.

15

I
Mesa-redonda
sobre
Psicologia F a c u l d a d e
Ambiental: Urbanidades, contrastes e a FAMMA
de 29/06/2017
relação pessoa-ambiente
Maringá

Maringá-PR

Apresentar a psicologia ambiental e suas práxis, com ênfase na relação pessoaambiente contextualizada aos desaﬁos contemporâneos.

16

Palestra: A escuta de crianças
adolescentes vítimas de violência

CESUFOZ

06/07/2017

Foz do Iguaçu
Evento pré-plenárias
- PR

17

Palestra Sexo, drogas e rock’n roll: o que a
CESUFOZ
Psicologia tem a ver com isso?

07/07/2017

Foz do Iguaçu
Evento pré-plenária
- PR

18

Mesa Redonda Psicologia e Democracia:
Como a conjuntura política do país Sede do CRPPR
interfere na nossa proﬁssão?

26/07/2017

Curitiba-PR

Mesa redonda em parceria com o Sindicato dos Psicóloga(o)s.

19

A inserção das(os) Psicólogas(os) na
Sede do CRPPR
Assistência Social e seus desaﬁos

26/07/2017

Curitiba-PR

Compreender os desaﬁos da inserção das(os) Psicólogas(os) nas políticas públicas
de Assistência Social.

20

Roda de Conversa com psicólogas (os) e
sociedade sobre Migrantes, Refugiados
Sede do CRPPR
e Apátridas: Intolerância: racismo e
xenofobia

29/07/2017

Curitiba-PR

Contribuir para uma reﬂexão sobre o fenômeno migratório e os desaﬁos atuais sob
a perspectiva do campo da psicologia. Nesse evento abordaremos a crescente
discriminação social sofrida pelos migrantes.

e
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21

22

Secretaria
Municipal
de
Roda de Conversa com a Comissão de
A s s i s t ê n c i a 05/08/2017
Psicologia na Assistência Social
Social
em
Sertaneja
U N I P A R Psicocine
10/08/2017
Umuarama

Sertaneja-PR

Apresentar a comissão especial de Psicologia na Assistência Social.

Umuarama-PR

Apresentação do documentário Holocausto Brasileiro e debate.

23

I Fórum Estadual de Coordenadores
de Curso de Psicologia, Responsáveis
Sede do CRPPR
Técnicos
de
Serviços-Escola
de
Psicologia e Professores de Ética

11/08/2017

Curitiba-PR

Aproximar CRP e IES.

24

Palestra Fortalecer a Psicologia: uma SESI
responsabilidade de todos nós
Grossa

15/08/2017

Ponta
- PR

Comemorar o Dia da(o) Psicóloga(o)

25

Jornada de Psicologia: Fortalecendo a
PUC-Londrina
Proﬁssão

19/08/2017

Londrina-PR

Fazer conhecer o papel sempre atuante do CRP junto a categoria.

26

Palestra
Como
Empregabilidade?”

Maringá-PR

Possibilitar aos participantes uma visão sobre as mudanças no cenário econômico,
seus impactos no mercado de trabalho e a importância do desenvolvimento de
novas habilidades e competências frente a essas transformações.

27

Palestra Sexo, drogas e rock’n roll: o que a Unipar – Campus
25/08/2017
Psicologia tem a ver com isso?
Cascavel

Cascavel-PR

Realizar um evento com as quatro IES da Subsede Cascavel.

28

Colégio Estadual
Palestra 5ª Parada da Diversidade Social: P o l i v a l e n t e
26/08/2017
A Psicologia a serviço de todas as cores
Pedro Boaretto
Neto

Cascavel-PR

Apoiar a 5ª Parada da Diversidade Social de Cascavel.

29

Palestra Experiências em Psicologia para Teatro
um trânsito mais seguro
Moreira

Maringá-PR

Apresentar aos proﬁssionais das diversas áreas de atuação no contexto do trânsito
as experiências e contribuições da psicologia no contexto do trânsito.

está

a

Ponta

sua Auditório Dona
22/08/2017
Guilhermina

Helio

13/09/2017

Grossa
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30

Capacitação e Qualiﬁcação em Políticas
Públicas – Contextos Históricos

Sede do CRPPR

16/09/2017

Curitiba-PR

Curso sobre Direitos Humanos, Cidadania, Movimentos Sociais e Políticas Públicas.

Curitiba-PR

Por meio das rodas de conversa, visamos contribuir para uma reﬂexão sobre o
fenômeno migratório e os desaﬁos atuais sob a perspectiva do campo da psicologia.
Nesse evento objetivamos apresentar as ações realizadas no Estado do Paraná
direcionadas à população migrante, além de trazer um panorama atual da crise
migratória internacional.

31

Roda de Conversa com psicólogas(os) e
sociedade sobre Migrantes, Refugiados
Sede do CRPPR
e Apátridas: Recomeços em Curitiba histórias de refúgio e resiliência

32

PrevenirPsi – Palestras sobre Prevenção Subsede CRPPR
23/09/2017
ao Suicídio
Londrina

Londrina-PR

Promover a discussão e a conscientização de caráter proﬁssional a respeito da
temática da prevenção do suicídio.

33

Roda de conversa: discutindo seriamente
Sede do CRPPR
a Cannabis no âmbito da Saúde

Curitiba-PR

Elucidar quais são os usos terapêuticos da Cannabis cientiﬁcamente comprovados.

34

Ciclo de Palestras: Psicologia para você

35

C e n t r o
1° Colóquio sobre Políticas Públicas e U n i v e r s i t á r i o
29/09/2017
Direitos Humanos
Dinâmica
Das
Cataratas - UDC

Foz do Iguaçu Palestra sobre Políticas Públicas e Direitos Humanos, Assistência Social e Reﬂexões
- PR
sobre a decisão judicial em relação à Resolução CFP 001/99.

36

Palestra: Atualizações sobre Elaboração U N I P A R
de documentos Técnicos nos Diferentes ( F r a n c i s c o 30/09/2017
Contextos
Beltrão

Francisco
Possibilitar o acesso de informação técnica aos proﬁssionais da região.
Beltrão - PR

37

Palestra: A Psicologia na Gestão Integral
Subsede CRPPR
de Riscos e Desastres: Reﬂexões sobre a
05/10/2017
Cascavel
Atuação Proﬁssional

Cascavel-PR

Promover a educação continuada proﬁssional, por meio de incentivo à atuação
do mesmo em discussões de problemáticas de relevância social relacionadas às
práticas psicológicas.

38

Palestra:
Psicodiagnóstico:
trocando
C e n t r o
experiências - teoria, prática e emissão
06/10/2017
Universitário FAG
de documentos

Cascavel-PR

Promover a educação continuada proﬁssional, por meio de incentivo à atuação
do mesmo em discussões de problemáticas de relevância social relacionadas às
práticas psicológicas.

23/09/2017

27/09/2017

Livraria Cultura 2 8 /0 9 / 2 0 1 7
S h o p p i n g 2 6 / 1 0 / 2 0 1 7 Curitiba-PR
Curitiba
30/11/2017

43

Divulgar a psicologia como ciência e proﬁssão e o trabalho da(o) Psicóloga(o) nas
diversas esferas.

39

Palestra:
A Escuta de Crianças e
UNIPAR Cascavel 06/10/2017
Adolescentes Vítimas de Violência

Cascavel-PR

Promover a educação continuada proﬁssional, por meio de incentivo à atuação
do mesmo em discussões de problemáticas de relevância social relacionadas às
práticas psicológicas.

40

Palestra: Cura Gay versus Educação Subsede CRPPR
14/10/2017
Sexual para Todos
Londrina

Londrina-PR

Propiciar o debate sobre a dicotomia da “Cura Gay” versus o papel da Educação
Sexual enquanto enfoque de atuação.

41

Palestra: Saúde, Educação, Seguranças UENP Campus
14/10/2017
Públicas: qual o lugar da Psicologia?
de Jacarezinho

Ja c a r e z i n h o - Apresentar às/aos Psicólogas/os da região do Norte Pioneiro do Paraná aspectos
PR
da atuação proﬁssional nas políticas públicas.

42

VIII Fórum de Coordenadores de curso
de Psicologia - V Fórum de Responsáveis
Sede do CRPPR
Técnicos de Serviços-Escola - III Fórum
de Professores de Ética

Curitiba-PR

43

Curso – Intervenção e Saúde Mental em Colégio da Polícia 27
e
Curitiba-PR
Desastres CEPED
Militar do PR
28/10/2017

Oferecer um curso introdutório de capacitação em intervenção em desastres,
voltado especialmente às(aos) Psicólogas(os) que atuam na rede de Saúde Pública.

44

I Encontro de Professores de Psicologia
Sede do CRPPR
Organizacional e do Trabalho

Curitiba-PR

Aproximação do CRP com as IES.

27/10/2017

28/10/2017

Aproximar CRP e IES.

45

I Encontro Paranaense de Psicologia na Faculdade Dom
28/10/2017
Educação: Práticas e Pesquisas
Bosco

Curitiba-PR

Promover informação, reﬂexão, atualização e direcionamentos técnicos, práticos
e teóricos para Psicólogas(os) escolares e educacionais, assim como outros
proﬁssionais que atuam na área da educação e saúde, quanto aos temas: protocolo
IRDI (Indicadores Clínicos de Risco para o Desenvolvimento Infantil; ﬂexibilidade
curricular integrando o sistema de normas e a capacidade de aprendizagem de
cada aluno para promover mudanças efetivas; a perspectiva bioecológica sobre o
bullying escolar e os aspectos neropsicológicos da Compreensão Leitora.

46

I Oﬁcina em Psicologia Ambiental:
Subsede
do
emergência e desastres, contextos e
10/11/2017
CRPPR Maringá
possibilidades de atuação

Maringá-PR

Capacitar proﬁssionais, por meio de um minicurso teórico e prático, a compreenderem
a atuação proﬁssional em situação de desastres.

47

XVII FÓRUM DE PSICOLOGIA HOSPITALAR
- Cenários da Saúde Mental no contexto
hospitalar

Agregar proﬁssionais e estudantes interessados no desenvolvimento dos
conhecimentos teóricos/práticos em Psicologia Hospitalar;
Sede do CRPPR

11/11/2017

Curitiba-PR
Incentivar estudantes e proﬁssionais no desenvolvimento de pesquisas e na
publicação de seus trabalhos.
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48

Curso – Intervenção e Saúde Mental em
Desastres

Sede

do
4º
17
e
Grupamento de
Cascavel-PR
18/11/2017
Bombeiros

Oferecer um curso introdutório de capacitação em intervenção em desastres,
voltado especialmente aos Psicóloga(o)s que atuam na rede de Saúde Pública.

49

Seminário Direitos Humanos e a Psicologia
UNIFAMMA
- O que discutir, estudar, apoiar e lutar

18/11/2017

Maringá-PR

Proporcionar discussões sobre Direitos Humanos e a formação da(o) Psicóloga(o).

50

Palestra: Temas em Psicologia Jurídica –
PUC-Londrina
1ª Edição

18/11/2017

Londrina-PR

Promover a apresentação e discussão de temas relevantes na prática de proﬁssionais
Psicólogas(os) que trabalham direta ou indiretamente com o sistema de justiça.

51

Curso – Intervenção e Saúde Mental em H o s p i t a l 24
e
Londrina-PR
Desastres
Universitário
25/11/2017

Oferecer um curso introdutório de capacitação em intervenção em desastres,
voltado especialmente aos Psicólogas(os) que atuam na rede de Saúde Pública.

52

Jornada sobre o Dia Internacional para a
U N O P A R
Eliminação da Violência contra a Mulher –
25/11/2017
Londrina
Elas se fortalecem

Londrina-PR

Discutir modos de eliminação da violência contra a mulher.

53

Mesa Redonda: Psicologia, Memória
Sede do CRPPR
Social e Direitos Humanos em HIV/AIDS

Curitiba-PR

Discussão da interface da Psicologia com o fenômeno do HIV/AIDS.

54

C â m a r a
Curso – Intervenção e Saúde Mental em
01
e
Municipal
de
Maringá-PR
Desastres
02/12/2017
Maringá

Oferecer um curso introdutório de capacitação em intervenção em desastres,
voltado especialmente aos Psicólogas(os) que atuam na rede de Saúde Pública.

55

Mesa Redonda: Saúde Mental e Discursos
de Ódio: impactos da violência na Sede do CRPPR
subjetividade

Comemorar o dia Internacional dos Direitos Humanos.

56

Palestra: Atualizações sobre Elaboração Fórum
da
de documentos Técnicos nos Diferentes Comarca
de 11/12/2017
Contextos
Wenceslau Braz

01/12/2017

06/12/2017

Curitiba-PR

Dar continuidade, através de orientações quanto a elaboração de documentos
W e n c e s l a u técnicos, ao fortalecimento da fala, que teve início em 2015, entre o Poder Judiciário
Braz- PR
e os proﬁssionais de psicologia dos três municípios que integram a Comarca de
Wenceslau Braz, quanto à Rede de Proteção da Criança e do Adolescente.
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Representações em outras atividades
A representação técnico-política do Conselho Regional de
Psicologia do Paraná é uma das instâncias importantes de
atenção da autarquia, já que diz respeito à maneira pela qual a
entidade se apresenta e se relaciona com outras instituições
e a sociedade:

N°

ATIVIDADE

ORGANIZAÇÃO

LOCAL

DATA

CIDADE

REPRESENTANTE

MODALIDADE

1

Reunião Defensoria Pública com
movimentos sociais sobre a questão da
população de rua e mudanças na gestão

Defensoria Pública Núcleo de Cidadania e
Direitos Humanos

Defensoria
Pública do Paraná

12/01/2017

Curitiba-PR

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

2

Seminário “A Psicologia na Construção de
Novos Possíveis”

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

Centro Cultural de
Brasília

21/01/2017

Brasília-DF

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

3

Workshop Internacional: “Trauma,
desenvolvimento complexo: Cura dos
relacionamentos e do Cérebro”

Instituto da Família –
FTSA

Centro de Eventos
da FTSA

27, 28 e
29/04/2017

Londrina-PR

Erica Antunes Carlos CRP08/17262

Representação

4

Reunião do Comitê Intersetorial de
Acompanhamento e Monitoramento das
ações à Política Nacional para a População
em Situação de Rua de Curitiba

Fundação de Ação Social
(FAS)

SEFRAS

27/01/2017

Curitiba-PR

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

5

Visibilidade Trans

EDEPAR, NUCIDH,
ADEPAR

Defensoria
Pública do Paraná

02/02/2017

Curitiba-PR

Grazielle Tagliamento CRP08/17992

Palestrar sobre
“Despolitização das
Vivências Trans”

6

Reunião Ordinária da Coordenação
Nacional do FNTSUAS

Fórum Nacional dos
Trabalhadores do SUAS

SINDPREV

03 e
04/02/2017

Brasília-DF

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação
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7

Lançamento dos Núcleos Especializados
da Defensoria Pública do Paraná

Defensoria Pública do
Paraná

Praça Nossa Srª
de Salete

08/02/2017

Curitiba-PR

Maria Cristina Neiva de
Carvalho CRP-08/01397

Representação

8

Encontro Paranaense de Gestores
Municipais da Saúde

Governo do Paraná

Expo Unimed

14/02/2017

Curitiba-PR

Luciano Bugalski CRP08/11857

Representação

9

Posse do Comitê Intersetorial de
Acompanhamento e Monitoramento da
Política da População em Situação de Rua
do Paraná

Secretaria de Estado
da Justiça, Trabalho e
Direitos Humanos

Escola de
Educação de
Direitos Humanos
Curitiba

14/02/2017

Curitiba-PR

Roberta Cristina Gobbi
Baccarim de França CRP08/14434

Representação

10

Comemoração dos 25 anos do Grupo
Dignidade

Grupo Dignidade

Sociedade Thalia
Curitiba

17/03/2017

Curitiba-PR

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

11

I Encontro Regional Sul ABRAPAS:
Trabalho Social com Famílias no SUAS Contribuições da Psicologia

Associação Brasileira de
Psicologia na Assistência
Social

SINPSI (SC)

17/03/2017

Florianópolis-SC

Luciano Bugalski CRP08/11857

Representação

João Baptista F. de Oliveira
CRP-08/00173 Francisco
M. Pereira Mendes CRP08/01774 Milena Luiza
Poletto CRP-08/13828

1718/03/2017

12

Prévia Orçamentária - Oeste e Noroeste

CRP-PR

13

Debate sobre a modalidade de Educação
à Distância na graduação das áreas de
Saúde

Conselho Regional de
Nutrição - 8ª Região

Conselho Regional
de Nutrição - 8ª
20/03/2017
Região

Curitiba-PR

Carolina de Souza Walger
de Almeida CRP-08/11381 e
Karla Losse Mendes

Representação

14

Reunião Ordinária do Conselho Estadual
Anti-Drogas - CONESD

CONESD

DEPS Curitiba

Curitiba-PR

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

15

Palestra: Código de Ética Proﬁssional;
Consolidação das Resoluções do CFP;
Guarda e Lacre de Documentos 28/03/17

Transmissão Instituto de
Psicologia & Consultoria

Transmissão
Instituto de
Psicologia &
Consultoria

Londrina-PR

Mariana de O. Prochet
CRP-O8/19198, Erica
Antunes Calos CRP08/17262 e Luana Oshiyama
Barros CRP-08/18380

Palestra sobre
“Código de Ética
e legislação
proﬁssional

47

21/03/2017

28/03/2017

16

Reunião do Fórum Estadual de
Trabalhadores do SUAS (FETSUAS-PR)

29/03/2017

Curitiba-PR

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

17

Reunião Ordinária do Comitê Intersetorial
de Acompanhamento e Monitoramento das
Fundação de Ação Social
Ações Concernentes à Política Nacional
para a População em situação de rua

Fundação de Ação
30/03/2017
Social

Curitiba-PR

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

18

2ª Reunião de Articulação em Defesa da
Resolução CFP 001/99
31/03/17

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

Conselho Federal
de Psicologia
(CFP)

31/03/2017

Brasília-DF

Sandra Ragina Fergutz
dos Santos Batista CRP08/02667

Representação

19

Reunião da Comissão Nacional de
Psicologia na Assistência Social (CONPAS)

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

Conselho Federal
de Psicologia
(CFP)

08 e
09/04/2017

Brasília/DF

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

20

Reunião descentralizada do Fórum
Estadual dos Trabalhadores do SUAS
(FETSUAS/PR)

FETSUAS/PR

Universidade
Estadual de Ponta
Grossa (UEPG)

10/04/2017

Ponta Grossa/PR

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

21

Reunião Ordinária do Conselho Estadual
sobre Drogas (CONESD/PR)

CONESD

Sede do DEPS –
Departamento de
Políticas sobre
Drogas

12/04/2017

Curitiba-PR

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

22

Reunião extraordinária do Comitê
Intersetorial da População em Situação de
Rua (CIAMP)

Fundação de Ação Social
de Curitiba

Liceu de Ofícios

20/04/2017

Curitiba-PR

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

23

Reunião sobre Psicologia das Emergências
e Desastres para composição da
Redesastre

Centro Universitário de
Estudos e Pesquisas
sobre Desastres (CEPED/
PR)

Palacio Iguaçu

25/04/2017

Curitiba-PR

Eveline Fávero CRP08/22258 e
Marly
Terezinha Perrelli CRP08/04561

Representação

24

Workshop Internacional: “Trauma,
desenvolvimento complexo: Cura dos
relacionamentos e do Cérebro”

Instituto da Família Faculdade Teológica Sul
Americana (FTSA)

Centro de Eventos
da FTSA

27 a
29/04/2017

Londrina-PR

Erica Antunes Carlos CRP08/17262

Representação

FETSUAS-PR

CRESS-11ª Região

48

25

Capacitação em Mediação para
Presidentes das COEs do Sistema de
Conselhos de Psicologia

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

CFP

27/04/2017

Brasília/DF

Representação

28/04/2017

João Baptista F. de Oliveira
CRP-08/00173 Francisco
M. Pereira Mendes CRP08/01774 Milena Luiza
Poletto CRP-08/13828

Fórum de Maringá

05/05/2017

Maringá/PR

Deisy Maria Rodrigues
Joppert CRP-08/01803
e Maria Cristina Neiva de
Carvalho CRP-08/01397

Palestra

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

CFP

05/05/2017

Brasília/DF

Sandra Ragina Fergutz
dos Santos Batista CRP08/02667

Representação

Encontro de Psicólogas(os) do Litoral,
sobre Mobilidade Huamana e Trânsito

CRP-PR

Auditório Leoncio
Correia

08/05/2017

Paranaguá/PR

Sandra Cristina Batista
Martins CRP-08/12213

Palestra

Reunião do Fórum Estadual de
Trabalhadores do SUAS (FETSUAS-PR)

FETSUAS/PR

CRESS-11ª Região

11/05/2017

Curitiba/PR

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto
CRP08/06207

Representação

11 e
13/05/17

Foz do Iguaçu e
Cascavel/PR

João Baptista F. de Oliveira
CRP-08/00173 Francisco
M. Pereira Mendes CRP08/01774 Milena Luiza
Poletto CRP-08/13828
Maria Cristina Neiva de
Carvalho CRP-08/01397 e
Palestra
Luana Oshiyama Barros CRP08/18380
Mariana Patitucci Bacellar
CRP-08/10021

26

Prévia Orçamentária - Sudoeste
28/04/17

CRP-PR

27

Palestra: Perícia Psicológica e Escuta
Qualiﬁcada 05/05/17

CRP-PR e Fórum de
Maringá

28

3ª Reunião de Articulação em defesa da
Resolução CFP 001/99

29

30

Prévia Orçamentária - Extremo Oeste e
Cascavel

CRP-PR

32

Orientações proﬁssionais e éticas

Fórum da Comarca de
Wenceslau Braz/PR

Fórum da
Comarca de
Wenceslau Braz/
PR

12/05/2017

Wenceslau Braz/
PR

33

II Congresso de Psicologia Organizacional
e do Trabalho do Centro-Oeste Paulista

CEDEP-PR

UNESP

13/05/2017

Bauru/SP

31

Deisy Maria Rodrigues
Joppert CRP-08/01803

49

Palestra e
representação

34

Posse da nova gestão do CRESS-11ª
Região

CRESS-11ª Região

15/05/2017

Curitiba/PR

Luciano Bugalski CRP08/11857

Representação

35

Reunião sobre Psicologia das Emergências
e Desastres para composição da
Redesastre

Centro Universitário de
Estudos e Pesquisas sobre Palácio Iguaçu
Desastres (CEPED/PR)

15/05/2017

Curitiba/PR

Eveline Fávero CRP08/22258

Representação

36

Audiência Pública: Campanha “Trancar não
é tratar”

Abrasme, Coletivo um
Passo a Frente, Sindypsi
e CRP-PR

Câmara de
Vereadores

18/05/2017

Curitiba/PR

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto
CRP08/06207

Representação

37

Palestra sobre Legislação Proﬁssional e
Código de Ética

Faculdade Dom Bosco

Faculdade Dom
Bosco

27/05/2017

Curitiba/PR

Iara Lais Raittz Baratieri CRP08/18399

Palestra

38

Seminário Nacional do Fórum Nacional dos
FNTSUAS
Trabalhadores do SUAS (FNTSUAS)

UECE

01 e
02/06/17

Fortaleza/CE

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

39

Reunião: CRP e CEPED

CRP-PR

CRP-PR

02/06/2017

Curitiba/PR

Eveline Fávero CRP08/22258

Representação

40

Etapa Macrorregional de Vigilância em
Saúde do Paraná

Secretaria Estadual de
Saúde

Conselho Estadual
05/06/2017
de Saúde (CES

Curitiba/PR

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

41

Reunião do Fórum Estadual de
Trabalhadores do SUAS (FETSUAS-PR)

FETSUAS

CRESS-11ª Região

08/06/2017

Curitiba/PR

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

42

4ª Reunião de Articulação em Defesa da
Resolução CFP 001/99

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

CFP

09/06/2017

Brasília/DF

Cesar Rosário Fernandes
CRP-08/16715

Representação

43

Prévia Orçamentária - Centro-Oeste e
Sudeste 09-10/06/17

CRP-PR

09 e
10/06/17

Guarapuava e
União da Vitória/
PR

João Baptista F.de Oliveira
CRP-08/00173 e Milena
Luiza Poletto CRP-08/13828

44

“O Universo da Pessoa Idosa - Dignidade,
Direito, Respeito - Ser Visível”

Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB/PR)

13 e
14/06/17

Curitiba/PR

Marcia Terezinha Guedes
dos Santos CRP-08/17238

CRESS-11ª Região

OAB/PR

50

Representação

45

Reunião com Psicólogas(os) e assistentes
sociais da Defensoria Pública do PR

Defensoria Pública

Defensoria
Pública

22/06/2017

Curitiba/PR

Ponta Grossa e
Jacarezinho/PR

Ludiana Cardozo Rodrigues
CRP-08/14941

Representação

João Baptista F.de Oliveira
CRP-08/00173 Francisco
M. Pereira Mendes CRP08/01774
João Baptista F.de Oliveira
CRP-08/00173 Francisco
M. Pereira Mendes CRP08/01774

46

Prévia orçamentária - Campos Gerais e
Norte Pioneiro

CRP-PR

23 e
24/06/17

47

Prévia orçamentária - Londrina

CRP-PR

30/06/2017

Londrina/PR

48

O Paraná discute os 27 anos do ECA

Universidade Positivo
(UP)

13/07/2017

Curitiba/PR

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06208

Representação

49

Reunião da Frente Paranaense contra a
Privatização da Saúde

Frente Paranaense contra
SindiSaúde
a Privatização da Saúde

15/07/2017

Curitiba/PR

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto
CRP08/06208

Representação

50

Reunião do Fórum Estadual de
Trabalhadores do SUAS (FETSUAS-PR)

FETSUAS/PR

CRESS-11ª Região

15/07/2017

Curitiba/PR

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto
CRP08/06208

Representação

51

Entrevista sobre Política de Redução de
Danos na TV Transamérica

TV Transamerica

TV Transamerica

17/07/2017

Curitiba/PR

Semíramis Maria Amorim
Vedovatto
CRP08/06208

Entrevista

Representação

UP

52

Encontro das Comissões de Ética e
Comissões de Orientação e Fiscalizaçaõ
dos Conselhos de Psicologia

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

CFP

19 a
21/07/17

Brasília/DF

Luana O. Barros CRP08/18380, Silvio Araújo
Vailões CRP-08/17829,
Elisandra Mirandola Krause
CRP-08/10853 e Deisy Maria
Rodrigues Joppert CRP08/01803

53

Curso de Entrevista nos Diferentes
Contextos de Avaliação Psicológica

Qualitá - Avaliações
Psicológicas e
Treinamentos

Qualitá

24 a
26/07/217

Curitiba/PR

Luana O. Barros CRP08/18380

Participação no
curso

54

Centro Universitário de
Reunião do Centro Universitário de Estudos
Estudos e Pesquisas
e Pesquisas sobre Desastres (CEPED)
sobre Desastres (CEPED)

Palácio Iguaçu

28/07/2017

Curitiba/PR

Eveline Fávero CRP08/22258

Representação

51

55

5ª Reunião de Articulação em Defesa da
Resolução CFP 001/99

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

CFP

Brasília/DF

Cesar Rosário Fernandes
CRP-08/16715

28 e
29/07/17

Campo Mourão e
Maringá/PR

João Baptista F.de Oliveira
CRP-08/00173, Francisco
M. Pereira Mendes CRP08/01774 e Milena Luiza
Poletto CRP-08/13828

01 e
02/08/17

Curitiba/PR

Comissão de Mobilidade
Humana e Trânsito

28/07/2017

Representação

56

Prévia orçamentária - Centro Ocidental e
Maringá

CRP-PR

57

“Aprimorando a Segurança Viária na
América Latina”

UNITAR, CIFAL

58

VI Conferência Estadual da Advocacia

Ordem dos Advogados
do Brasil (OAB/PR)

OAB/PR

02/08/2017

Curitiba/PR

Gabrielle Aparecida Kepka
CRP 08/16818 e Carlize
Representação
Regina Ogg Nascimento CRP
08/01816

59

Reunião com proﬁssionais que possuem
selo de atendimento online (GT Nacional
de Revisão da Resolução CFP 011/2012)

CRP-PR

CRP-PR

03/08/2017

Curitiba/PR

Ludiana Cardozo Rodrigues
CRP-08/14941

Organização

60

Avertura da 25ª Semana Mundial do
Aleitamento Materno

Secretaria de Estado da
Saúde - PR

04/08/2017

Curitiba/PR

Diego da Silva CRP08/20229

Representação

61

Mesa-redonda sobre “Aspectos
Éticos na Atuação do Psicóloga(o)
em Casos de Abuso Sexual Infantil”
07/08/17

Unibrasil - Centro
Universitário

Unibrasil - Centro
Universitário

07/08/2017

Curitiba/PR

Deisy Maria Rodrigues
Joppert CRP-08/01803,
Angela Sanson Zewe CRP08/06216, Michelle Gabardo
Machado

Palestra

62

Reunião da Frente Paranaense Contra a
Privatização da Saúde

Frente Paranaense
Contra a Privatização da
Saúde e FETSUAS/PR

SindSaúde

14/08/2017

Curitiba/PR

Semiramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

63

Palestra sobre atribuições do CRP,
legislação proﬁssional, Código de Ética

Universidade Positivo
(UP)

Universidade
Positivo (UP)

17/08/2017

Curitiba/PR

Angela Sanson Zewe CRP08/06216

Palestra

Litoral/PR

João Baptista F.de Oliveira
CRP-08/00173, Francisco
M. Pereira Mendes CRP08/01774 e Milena Luiza
Poletto CRP-08/13828

64

Prévia orçamentária - Litoral

FIEP/PR

CRP-PR

19/08/2017

52

Representação

65

I Jornada Latinoamericana de sexualidade
no sudoeste do Paraná 18-19/08/17

Faculdade de Pato
Branco (FADEP)

FADEP

18 e
19/08/17

Pato Branco/PR

Carla Maria Wojcikiewicz
Caldas Baumer
CRP-08/11123
Geni Célia Ribeiro Dall’Oglio
CRP-08/09281

66

Jornada de Psicologia: Fortalecendo a
Proﬁssão

CRPPR - PUCPR

PUCPR

19/08/2017

Curitiba/PR

Bruna Cristina de Oliveira
Danziger CRP-08/21793

Representação

67

I Vitrine de Psicologia – A atuação da
Psicologia

Faculdade de Tecnologia
do Vale do Ivaí (FATEC)

FATEC

22/08/2017

Ivaiporã/PR

Yuri Bruniera Padula CRP08/17388

Representação

68

X Jornada Paranaense de Psiquiatria

Associação Paranaense
de Psiquiatria (APPSIQ)

APPSIQ

22 a
23/09/17

Londrina/PR

Sandra Mara Passarelli
Flores CRP-08/01198

Representação

69

Palestra sobre Psicologia Jurídica e
produção de documentos

Universidade Positivo
(UP)

Universidade
Positivo (UP)

Curitiba/PR

Angela Sanson Zewe CRP08/06216

Palestra

70

Atividades em comemoração ao Dia da(o)
Psicóloga(o)

CRP-PR, FAG, UNIPAR,
PUC-PR (25/08) e
Movimento LGBT (26/08)

Unipar (25/08) e
Colégio Estadual
Polivalente Pedro
Boaretto Neto
(26/08)

25 e
26/08/17

Cascavel/PR

João Baptista Fortes de
Oliveira CRP-08/00173

Representação

71

Encontro Paranaense de NeuroPsicologia

Universidade Federal do
Paraná (UFPR)

Universidade
Federal do Paraná
(UFPR)

26/08/2017

Curitiba/PR

Angela Sanson Zewe CRP08/06216

Participação em
mesa-redonda

72

Reunião da Frente Paranaense Contra a
Privatização da Saúde

Frente Paranaense
Contra a Privatização da
Saúde

SindSaúde

28/08/2017

Curitiba/PR

Semiramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

73

Comemoração do Dia da(o) Psicóloga(o) e
40 anos de Psicologia no CHC

Hospital de Clínicas da
UFPR

UFPR

28/08/2017

Curitiba/PR

Bianca Louise Lemes CRP08/12093 e Lara Ramos
Xavier CRP-08/21203

Representação

74

Palestra sobre Políticas Públicas e Controle Universidade Positivo
Social
(UP)

Universidade
Positivo (UP)

29/08/2017

Curitiba/PR

Cesar Rosário Fernandes
CRP-08/16715

Palestra

53

Representação

75

Reunião do Fórum Estadual dos
Trabalhadores do SUAS do Paraná

FETSUAS/PR

CRESS-11ª Região

31/08/2017

Curitiba/PR

Semiramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

76

Palestra aos estudantes de Psicologia
sobre Psicologia Organizacional e do
Trabalho

Universidade Positivo
(UP)

Universidade
Positivo (UP)

06/09/2017

Curitiba/PR

Arianna Rodrigues Alboite
Bescorovaine CRP-08/10268

Palestra

77

I Encontro Nacional da ABRAPAS

Associação Brasileira de
Psicologia na Assistência
Social

USP (São Paulo
- SP)

9e
10/09/2017

São Paulo/SP

João Baptista Fortes de
Oliveira CRP-08/00173

Representação

78

I Encontro Nacional da ABRAPAS

Associação Brasileira de
Psicologia na Assistência
Social

USP (São Paulo
- SP)

1113/09/2017

São Paulo/SP

Luciano Bugalski CRP08/11857 Nayana Kathrin
Tanaka CRP-08/12284

Representação

79

2° CAPS Comunidade: Infância,
Adolescência e a Saúde Mental

FEAES

FEAES

15/09/2017

Curitiba/PR

Semiramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

80

Reunião da Frente Paranaense Contra a
Privatização da Saúde

Frente Paranaense
Contra a Privatização da
Saúde

sindsaúde

18/09/2017

Curitiba/PR

Semiramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

18/09/2017

Curitiba/PR

Ludiana Cardozo Rodrigues
CRP-08/14941 Michele
Gabardo Machado CRP08/19469

Representação

81

Coﬀee com a COF

Faculdade Dom Bosco

Faculdade Dom
Bosco

82

Mesa de bertura do 7º Encontro
Paranaense de Saúde

FEHOSPAR - AHOPAR SINDIPAR

SINDIPAR

20 a
22/09/17

Curitiba/PR

Carolina de Souza Walger de
Almeida
CRP-08/11382

Representação

83

IV Simpósio Sul Brasileiro de Psicologia
Jurídica em Porto Alegre

Projecto Estudos
Avançados em Educação
e Saúde

Hotel Continental
de Porto Alegre

20 a
23/09/17

Porto Alegre/RS

Angela Sanson Zewe CRP08/06216

Participação em
mesa-redonda

84

Mesa-redonda Prevenção ao Suicídio

Universidade Federal do
Paraná (UFPR)

Universidade
Federal do Paraná
(UFPR)

29/09/2017

Curitiba/PR

Sandra Ragina Fergutz
dos Santos Batista CRP08/02667

Participação em
mesa-redonda

54

85

Palestra sobre “Psicologia e Migrações”
- 1º Ciclo de Palestras Psicologia - Áreas
Emergentes

Faculdades Pequeno
Príncipe

Faculdades
Pequeno Príncipe

29/09/2017

Curitiba/PR

Rima Awada Zahra CRP08/17102

Palestra

86

Fórum Paranaense de Comunidades
Terapêuticas - 29/09/17

Federação Paranaense
das Comunidades
Terapeuticas

UFPR

29/09/2017

Curitiba/PR

Sandra Ragina Fergutz
dos Santos Batista CRP08/02667

Representação

87

Reunião da Comissão de Psicologia
Ambiental e Palestra com José Manuel
Palma-Oliveira

CRP-PR e CEPED

Curitiba

29 e
30/09/2017

Curitiba/PR

Eveline Favero CRP08/22258

Representação
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VI Jornada Acadêmica de Psicologia

Faculdade de Pato
Branco - FADEP

Faculdade de Pato
03/10/2017
Branco - FADEP

Pato Branco/PR

Elisa Mara Ribeiro da Silva
CRP-08/03543 e Débora
Larissa Lopes Quinelato
CRP-08/16959

Representação

89

Encontro de equipes técnicas do DEASE

Departamento de
Socioeducação (SEJU)

Palácio das
Araucárias

05/10/2017

Curitiba/PR

Angela Sanson Zewe CRP08/06216

Participação em
mesa-redonda

90

Encontro Nacional das Comissões de
Direitos Humanos dos CRPs e CDH do CFP

CFP

CFP

06/10/2017

Brasília/DF

Grazielle Tagliamento CRP08/17992

Representação
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II Congresso Brasileiro de Redução de
Riscos e Desastres

UERJ

UERJ

11 14/10/2017

Rio de Janeiro/RJ

Marly Terezinha Perrelli CRPRepresentação
08/04561
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6ª Reunião Presencial da Campanha em
Defesa da Resolução CFP 001/99 e Visita
ao SENADO para protocolar ofício sobre
Reduçaõ da Maioridade Penal

CFP

CFP

18/10/2017

Brasília/DF

Cesar Rosário Fernandes
CRP-08/16715

Representação
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Palestra sobre Orientação e Fiscalização,
Conselhos de Psicologia e ingresso na
Proﬁssão

Universidade Estadual do
Centro-Oeste - Campus
de Irati

Universidade
Estadual do
Centro-Oeste Campus de Irati

23/10/2017

Irati/PR

Carolina de Souza Walger de
Almeida CRP-08/11381

Palestra

55

94

II Fórum Paraense de Psicologia do
Universidade Tuiutí do
Trânsito e I Fórum Paranaense de Medicina
Paraná (UTP)
do Tráfego

Universidade
Tuiutí do Paraná
(UTP)

28/10/2017

Curitiba/PR

95

II Fórum Intersetorial Estadual de
Prevenção de Acidentes e Segurança no
Trânsito/Gestão de Dados ATT

Superintendência de
Vigilância em Saúde SVG (SESA-PR)

UNIPAR Cascavel

31/10/2017

Cascavel/PR

Hugo Nascimento Rezende
CRP-08/08807

Representação

96

Reunião da Frente Paranaense Contra a
Privatização da Saúde

Frente Paranaense
Contra a Privatização da
Saúde

SindSaúde

06/11/2017

Curitiba/PR

Semiramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação
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Palestra de Abertura da Semana
Acadêmica de Psicologia “Avaliação
Psicológica: a ética e a técnica” 06/11/17

Centro Universitário
Campos de Andrade
(Uniandrade)

Centro
Universitário
Campos de
Andrade
(Uniandrade)

06/11/2017

Curitiba/PR

Carolina de Souza Walger de
Almeida CRP-08/11381

Palestra

98

Reunião - Câmara Técnica de Saúde do
CEPRODEC, entre SESA e CRP

Conselho Estadual de
Proteção Defesa Civil CEPRODEC

CEPDEC CEGERD

08/11/2017

Curitiba/PR

Eveline Favero CRP08/22258

Representação
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Palestra aos alunos da UFPR sobre
orientações formais e “burocráticas” na
atividade proﬁssional e sua relação com o
CRP

Universidade Federal do
Paraná (UFPR)

Universidade
Federal do Paraná
(UFPR)

08/11/2017

Curitiba/PR

Ludiana Cardozo Rodrigues
CRP-08/14941

Palestra

100

Reunião do Fórum Estadual dos
Trabalhadores do SUAS do Paraná

FETSUAS/PR

CRESS-11ª Região

08/11/2017

Curitiba/PR

Semiramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

101

Assembleia da Associação Brasileira
Multisciplinar de Estudos sobre Drogas

Associação Brasileira
Multisciplinar de Estudos
sobre Drogas

Belo Horionte

09/11/2017

Belo Horizonte/
MG

Sandra Regina Fergutz
dos Santos Batista CRP08/02667

Representação

102

Reunião com a Comissão Consultiva em
Avaliação Psicológica (CCAP), do CFP

CFP

CFP

11/11/2017

Brasília/DF

Mari Angela Calderari
Oliveira CRP-08/01374

Representação

56

Hugo Nascimento Rezende
CRP-08/08806

Representação

103

Palestra sobre as atribuições do CRP-PR e
da Comissão de Orientação e Fiscalização
do CRP-PR

Comissão de Estudantes
(Campos Gerais)

Ponta Grossa

13/11/2017

Ponta Grossa/PR

Michele Gabardo Machado
CRP-08/19469

Palestra

104

Curso introdutório: intervenção e saúde
mental em desastres

CRP-PR e CEPED

Cascavel

17 e
18/11/2017

Cascavel/PR

Eveline Favero CRP08/22258 Luana Martins
Sorrentino Suguimoto CRP08/23552 Marly Terezinha
Perrelli CRP-08/04561
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1ª Reunião de alinhamento metodológico
para produção de publicação com
depoimentos relacionados à Resolução
CFP nº 01/99 e à vivência de “processos
terapêuticos direcionados à (re)orientação
sexual”

CFP

CFP

23/11/2017

Brasília/DF

Grazielle Tagliamento CRP08/17992

Representação
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I Simpósio de Psicologia: Os desaﬁos da
Ética na proﬁssão e na atual sociedade

Faculdade Metropolitana
de Maringá - FAMMA

Faculdade
Metropolitana de
Maringá - FAMMA

24/11/2017

Maringá/PR

Ludiana Cardozo Rodrigues
CRP-08/14941

Representação
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Programa de Capacitação continuada,
edição de 2018, destinada aos
Trabalhadores da Região Oeste do Paraná
que atuam na Política de Atendimento à
Mulher, dia 24/11

O CISCOPAR, 20ª
Regional de Saúde de
Toledo e Ministério
Público (MP)

Cascavel

24/11/2017

Cascavel/PR

Elisa Mara Ribeiro da Silva
CRP-08/03543

Palestra

108

Encerramento do Projeto Expressão Trans
e Lançamento do Livro de 10 anos do
Transgrupo

Transgrupo Marcela
Prado

UFPR

24/11/2017

Curitiba/PR

Semiramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207 e
Grazielle Tagliamento CRP08/17992

Representação

109

Curso introdutório: intervenção e saúde
mental em desastres

CRP-PR e CEPED

Londrina

24 e
25/11/2017

Londrina/PR

Eveline Favero CRP08/22258 Marly Terezinha
Perrelli CRP-08/04561

Representação

110

Conferência Estadual da Promoção da
Igualdade Racial

Secretaria da Justiça,
Trabalho e Direitos
Humanos - SEJU

SEJU

26/11/2017

Curitiba/PR

Semiramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

57

Representação

111

Reunião Extraordinária do Fórum Estadual
dos Trabalhadores do SUAS do Paraná

FETSUAS/PR

CRESS-11ª Região

30/11/2017

Curitiba/PR

Universidade Positivo
(UP)

Universidade
Positivo (UP)

1°/12/2017

Curitiba/PR

São Luís/MA

Semiramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06208

112

Palestra sobre as atribuições do CRP-PR
para formandos

113

1º Encontro de Gestores de CRP’s:
Promovendo práticas e desenvolvimento
da gestão

CRP-MA

CRP-MA

01 e
02/12/2017

114

Encontro de Psicóloga(o)s Escolares/
Educacionais

Nucleo Regional de
Educação de Cascavel

Nucleo Regional
de Educação de
Cascavel

01/12/2017

Cascavel/PR

115

Curso introdutório: intervenção e saúde
mental em desastres

CRP - CEPED

Maringá

01 e
02/12/2017

Maringá/PR

Eveline Favero CRP08/22258 Marly Terezinha
Perrelli CRP-08/04561

Representação

116

Ativação da nova estrutura de
governança do Plano Socioeconômico do
MASTERPLAN Metrópole Maringá 2047

ACIM e CODEM

ACIM

04/12/2017

Maringá/PR

Célia Regina Cortellete CRP08/00457 e Jane Biscaia
Hartmann CRP-08/00642

Representação

117

3º encontro: “Deﬁnição de Diretrizes e
Deﬁnição de papeis para a Câmara Técnica
de Saúde”

Conselho de
Desenvolvimento
Econômico de
Maringá (CODEM)

07/12/2017

Maringá/PR

Célia Regina Cortellete CRP08/00457 e Jane Biscaia
Hartmann CRP-08/00642

Representação

118

Encontro do NIED - Núcleo Interdisciplinar
de Enfrentamento à Drogadição

Conselho de
Desenvolvimento
Econômico de Maringá
(CODEM)
Encontro do NIED Núcleo Interdisciplinar
de Enfrentamento à
Drogadição

UFPR

07/12/2017

Curitiba/PR

Semiramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

119

Encontro de Bauru

Articulação Nacional PróEncontro de Bauru

Universidade do
Sagrado Coração

08 e
09/12/2017

Bauru/SP

Vanessa Tauscheck CRP08/17572

Representação

120

Audiência Pública do Plano Estadual
de Atenção às Mulheres Privadas de
Liberdade e Egressas do Sistema Penal do
Paraná

Assembleia Legislativa
do Estado do Paraná
e Departamento
Penitenciário do Estado
do Paraná (ALEP)

ALEP

11/12/2017

Curitiba/PR

Ana Sanches

Representação
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Carolina de Souza Walger de
Almeida CRP-08/11381

Representação

João Baptista Fortes de
Oliveira CRP-08/00173
Francisco Mario Pereira
Mendes CRP-08/01774
Elisa Mara Ribeiro da
Silva CRP-08/03543 e
Silvio Araújo Vailões CRP08/17892

Palestra

Representação

Representação

11/12/2017

Wenceslau Braz/
PR

Maria Cristina Neiva de
Carvalho CRP-08/01397
Mari Angela Calderari
Oliveira CRP-08/01374

Representação

Curitiba

13/12/2017

Curitiba/PR

Semiramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

Curitiba

15/12/2017

Curitiba/PR

Grazielle Tagliamento CRP08/17992

Representação

Associação Mineira de
Medicina do Tráfego e
Associação
PortalPsic-Desenvolvedor Médica de MG
de Soluções em Psic.

15 e
16/12/2017

Belo Horizonte/
MG

Hugo Nascimento Rezende
CRP-08/08806

Representação

CRP e ABRASME

18/12/2017

Curitiba/PR

Semiramis Maria Amorim
Vedovatto CRP-08/06207

Representação

121

Atualizações sobre elaboração de
documentos técnicos nos diferentes
contextos

CRPPR

Wenceslau Braz

122

Reunião do Fórum Estadual dos
Trabalhadores do SUAS do Paraná

FETSUAS/PR

123

IV Workshop nacional da Rede Trans

Transgrupo Marcela
Prado, SESA e
Departamento Nacional
de IST/AIDS e HV

124

I Jornada Mineira de Psicolgia do Tráfego
e XIV Jornada Mineira de Medicina do
Tráfego

125

CRP-PR e Abrasme promovem reunião
para mobilizar defesa da saúde mental
brasileira

Curitiba
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A Psicologia, como ciência e como proﬁssão, intervém
neste momento histórico. Por um lado, crescem as demandas
para a intervenção de Psicólogas(os) nos campos de trabalho
das políticas públicas, devido ao crescente desemprego
e empobrecimento das classes populares. Desde os anos
1990, a categoria tem sido cada vez mais participante dos
processos de trabalho e gestão de políticas públicas dos
mais variados eixos, tanto em equipamentos públicos quanto
em organizações sociais privadas. No entanto, em face da
precarização dos serviços públicos e das próprias condições
de exercício da proﬁssão, Psicólogas(os) são cotidianamente
desaﬁadas(os) em sua atuação, solicitando ao CRP-PR
orientações, referências técnicas e reﬂexões permanentes
acerca de tecnologias críticas de cuidado.

POLÍTICAS PÚBLICAS,
CONTROLE SOCIAL E
PROJETOS DE LEIS
O atendimento às históricas e diversas demandas da
sociedade, através de políticas públicas preventivas ou
reparatórias, é um direito fundamental que deve ser garantido
pelo Estado. Os direitos civis, políticos e humanos são garantias
preconizadas pela Constituição Federal de 1988 e a provisão
de serviços públicos de assistência com qualidade, que
conﬁram dignidade e respeito à todas e todos, fazem parte
dos fundamentos da justiça social e do bem viver.

Neste sentido, o Conselho Regional de Psicologia
do Paraná, através da Assessoria Técnica de Políticas
Públicas (ATPP), tem construído permanentemente uma
série de iniciativas para embasar a prática proﬁssional de
Psicólogas e Psicólogos no estado do Paraná. Durante

Nossos sistemas de políticas públicas, como o Sistema
Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social
(SUAS), entre os mais avançados sistemas de direitos sociais
do mundo, oferecem a toda(o) cidadã(o) brasileira(o) acesso
integral, universal e gratuito a serviços. No entanto, o país
tem atravessado um crítico momento de desconstituição das
políticas de proteção, sobretudo no campo da Seguridade
Social. O histórico desinvestimento econômico nestas políticas
é agravado com a recente política ﬁscal de congelamento dos
gastos públicos por, pelo menos, vinte anos.

o ano de 2017, a Assessoria foi exercida pela Psicóloga
Adriana Maria Bigliardi (CRP 08/4444) até o mês de julho e
pelo Psicóloga(o) Cesar Rosário Fernandes (CRP 08/16715)
a partir do mês de agosto. A pasta também contou com
o prestativo trabalho da estagiária de Psicologia Vanelise
Valério Antoniassi, que iniciou o acompanhamento da
Assessoria em janeiro de 2017.
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fundamental para reconhecermos a extensão de nossa
representação, bem como para estreitarmos o contato
com os representantes. As tabelas são atualizadas mês a
mês e servem de base para uma aba do site do CRP-PR,
que dispõe online a relação de todos os fóruns de controle
social que a autarquia atualmente compõe, junto ao nome
de seus representantes. Esta é uma iniciativa protagonista
do CRP-PR, que confere transparência à nossa atuação e,
ao mesmo tempo, convida a categoria a aproximar-se do
controle social. No site há os contatos da Assessoria e toda
(o) psicóloga (o) interessada em participar dessas instâncias
pode nos acionar.

Em 2017, a intervenção da ATPP convergiu em três
grandes eixos: Controle Social, Políticas Públicas e Projetos
de Lei. Suas deﬁnições se deram em torno dos objetivos
e metas postulados pelo Planejamento Estratégico do XIII
Plenário (Gestão 2016-2019) do CRP-PR, especialmente
guiado pelos três primeiros eixos de trabalho (Sociedade,
Psicóloga(o) e Conselho).

CONTROLE SOCIAL
Desde janeiro de 2017, iniciou-se um trabalho de
organização bastante aprofundado das representações
do CRP-PR em fóruns de controle social por todo o estado
do Paraná. Não havia uma sistematização atualizada, até
o momento, que apontasse informações como: o fórum
ocupado, cidade, Subsede ou representação setorial
de referência, nomes dos representantes titulares e
suplentes com seus respectivos números de registro no
CRP, números das Portarias emitidas (conforme Resolução
CRP 08 0001/2017), controle do aviso de recebimento (AR)
dos Correios quando do envio das Portarias, expiração da
representação e contatos por e-mail e telefone.

Para ﬁns de registro, a primeira sistematização das nossas
representações constituiu-se no mês de abril de 2017. Ao
momento, participávamos de 33 fóruns municipais e 6 fóruns
estaduais de controle social plenamente documentados. Em
dezembro de 2017, encerramos o ano com a participação
em 60 fóruns municipais e 7 fóruns estaduais, totalizando
participação de 89 Psicólogas e Psicóloga(o)s envolvidos
nestas representações, em 29 cidades diferentes. Este
crescimento está em consonância com a Meta 3.2.2 do
Planejamento Estratégico, que nos orienta a trabalhar para
a representatividade ativa em todo o Paraná, por intermédio
do Controle Social.

Compreendemos que a sistematização destes dados para
controle interno da Assessoria signiﬁcou um salto qualitativo

No mês de novembro foi elaborado por nossa Assessoria
um formulário online com o objetivo de conhecer nossas
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efetiva e mais próxima das(os) Psicólogas(os). Outra resposta

(os) representantes, suas atuações e sugestões. Foram
recebidas 69 respostas até a data de 19 de dezembro. As
perguntas foram distribuídas pelos eixos ‘identiﬁcação’,
‘controle social’, ‘participação em 2017 e 2018’, ‘Comissões
e atividades do CRP-PR’ e ‘comunicação’. Segundo a análise
das respostas ao formulário, apontamos que a Subsede de
Cascavel teve o maior índice de respostas, depois a sede
Curitiba e a Subsede de Foz do Iguaçu.

reveladora foi sobre a ocupação de espaços relevantes
dentro de alguns dos conselhos, como na presidência ou
composição de mesa diretora, um processo que favorece a
visibilidade da categoria e a contribuição da Psicologia no
monitoramento das políticas públicas e consequentemente
do Controle Social.
Uma das perguntas do questionário era sobre como o
CRP-PR poderia auxiliar a participação dos representantes
no ano de 2018. As reivindicações apresentadas foram
na sua grande maioria para organização de eventos

Até dezembro de 2017 os fóruns de controle social se
dividiram em eixos temáticos, quais sejam: Assistência Social,
Política sobre Drogas, Direitos da Criança e do Adolescente,
Saúde, Direitos da Mulher, Direitos da Pessoa Idosa, Direitos
da Pessoa com Deﬁciência, População em Situação de Rua,
Socioeducação, Trânsito, Ambiental, Direitos Humanos,
LGBT e Migrantes, refugiados e apátridas.

(palestras, formações, cursos, seminários); capacitação
dos colaboradores nos fóruns e conselhos; incentivo a
que novos colegas participem do controle social; criação
de redes entre os representantes do CRP-PR, para troca
de informações e experiências; criação de um Fórum
Permanente Estadual de representantes de controle social;
orientações sobre legislações das políticas públicas e gestão
pública; orientações sobre como os representantes devem
se posicionar nos Conselhos; estímulo para que outras
entidades da sociedade civil participem do controle social;
auxílio na organização de eventos junto aos conselhos e
com a categoria; discussão sobre a diferença de prática da
Psicologia e do Serviço Social; debates entre os diferentes
fóruns de controle social; contribuição para representação
pautada nas orientações técnicas da autarquia, promovendo

Em relação às representações nos conselhos municipais,
a maioria (34,8%), participa nos conselhos de Assistência
Social, Políticas sobre Drogas (15,9%) e Saúde (14,5%).
Também observamos que 55,1% das respostas foram de
representantes titulares e 44,9% de representantes suplentes,
o que demonstra um envolvimento bastante interessante da
categoria, ainda que como suplente dos fóruns.
Sobre a atuação do CRP-PR no ano de 2017, apontamos
que entre as respostas, alguns representantes opinaram que
foi bastante interessante, que notam que o CRP-PR está mais
presente nas cidades do interior, tornando uma atuação mais
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às ações desenvolvidas pelos representantes nos fóruns
de Controle Social. Informa que houve muitas respostas
positivas e os temas mais citados foram Saúde, Saúde
Mental, Direitos Humanos, gênero, segurança pública,
violência contra crianças e adolescentes, mundo do trabalho,
LGBT, assistência social, idosos, homens processados
pela Lei Maria da Penha, POT, comportamento no trânsito,
migrações e Sistema Conselhos. Quando questionado se
o CRP-PR deveria entrar em contato com algum veículo
local de comunicação da sua cidade ou região, recebemos
36 sugestões, além de elogios à Assessoria de Imprensa e
Comissão de Comunicação, que já têm feito este trabalho.

autonomia diante de ações políticas e administrativas dos
gestores; descentralização dos eventos (pois grande parte
das capacitações e palestras acontecem nas grandes
cidades, diﬁcultando o deslocamento); articulação com
redes amplas, movimentos sociais, etc.; articular ação com
as Comissões do CRP-PR; articulação de ações com as
Representações Setoriais e Subsedes; intensiﬁcar a atuação
nos eixos de Saúde Pública e Assistência Social.
Na pesquisa também foi questionado se os representantes
participam das atividades promovidas pelas Comissões. Nas
respostas positivas, foram citadas as de Direitos Humanos,
Psicologia Organizacional e do Trabalho, Psicóloga(o)s
Iniciantes, Estudantes, Saúde, Assistência Social, Hospitalar,
Escolar, Jurídica, Mobilidade Humana e Trânsito. Também
houve algumas respostas negativas, com a justiﬁcativa de
que os representantes não teriam conhecimento e/ou não
poderiam arcar com as despesas de deslocamento entre a
sede e o município, além de indisponibilidade de tempo. Foi
questionado também, para os que participam das Comissões,
se os representantes acreditam que a participação contribui
para a atuação dos mesmos nos fóruns de controle social.
As respostas positivas foram de 78% e 21,4% negativas.

Diante da reﬂexão acerca dos resultados desta pesquisa,
esta Assessoria apresenta algumas metas para 2018, entre
elas; investir e ampliar a produção de referências para
atuação da Psicologia nas políticas públicas; fomentar
debates, produzir referências e realizar ações junto às gestões
públicas sobre a presença e importância da Psicologia nas
políticas públicas, na perspectiva de fortalecimento da
categoria nesses campos; ampliar nossa representação em
fóruns de controle social e melhorar o acompanhamento de
nossos representantes para conhecer seus posicionamentos,
frequência, potencialidades e diﬁculdades, a ﬁm de contribuir
para suas atuações.

O último eixo da pesquisa era relacionado à comunicação.
Foi questionado se havia interesse, por parte dos
representantes, em conceder entrevistas sobre algum
tema e então qual tema seria, com vistas à dar publicidade

Também apresentamos alguns encaminhamentos para
2018: formação e qualiﬁcação dos nossos representantes;
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criação de rede de representantes; articulação dos
representantes com a Sede, Subsedes, Representações
Setoriais; articulação com as Comissões; produção de
campanhas e materiais a partir dos nossos posicionamentos;
comunicação das nossas ações e intervenção no XVI EPP.
Além disso, vislumbramos alguns possíveis eixos para novas
intervenções em controle social durante o ano de 2018, entre
elas; educação; comunicação; cultura; cidades; esporte;
justiça e segurança pública; juventude e políticas de memória.

POLÍTICAS PÚBLICAS
Para além da coordenação da representação nos fóruns
de controle social, a ATPP também promoveu espaços de
formação sobre a temática das políticas públicas, como a
formação em Políticas Públicas para alunos do 2º período
de Psicologia da Universidade Positivo em agosto, o módulo
“Contextos históricos” da Capacitação e Qualiﬁcação em
Políticas Públicas, em parceria com as Conselheiras Psicólogas
Sandra Fergutz (08/2667) e Semíramis Vedovatto (08/6207)
em Curitiba e o 1° Colóquio sobre Políticas Públicas e Direitos
Humanos em Foz do Iguaçu, ambos em setembro.

Ao ﬁm de 2017, a partir de pesquisa organizada pelo
Conselho Federal de Psicologia (CFP), demonstraram-se em
números os espaços de representação por conselhos até
o mês de dezembro de 2017 e constatou-se que o CRP-PR
possui o maior número de representações entre todos os
CR’s do país, ﬁcando atrás apenas do Conselho Federal de
Psicologia.

Também durante o ano de 2017 a Assessoria participou da
construção de posicionamentos do CRP-PR e reuniões sobre
os mais diversos temas, como:

Essa Assessoria também buscou contribuir para a
produção de informações para a Comissão de Comunicação
e outras Comissões Temáticas, à ﬁm de contribuir para que o
CRP-PR seja reconhecido publicamente como uma entidade
de classe que auxilia, zela e fortalece o exercício proﬁssional
de Psicólogas(os). Além disso, à luz do Planejamento
Estratégico, através de nossa atuação na ﬁscalização e
proposição de políticas públicas, o CRP-PR contribui para
esclarecer que a Psicologia promove qualidade de vida em
todos os seus segmentos.

- Violação de Direitos na Síria e articulação de
ações referentes a políticas públicas de migração,
refúgio e apatridia, reunindo-se diversas vezes com
representantes governamentais, da sociedade civil
e com o Alto Comissariado das Nações Unidas para
Refugiados;
- Nota com posicionamento contrário à retirada dos
termos “orientação sexual” e “identidade de gênero” da
Base Nacional Comum Curricular;
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- Reunião com o Núcleo de Defensoria Pública,
Comissão de Direitos Humanos da OAB (Ordem dos
Advogados do Brasil) e instituições de acolhida da
população em situação de rua para discutir questões
referentes a denúncias de violações dos direitos destas
populações;

-

Discussões

acerca

da

Visibilidade

Lésbica

e

- Rede de Assistência ao Idoso e articulação de ações
de controle social neste segmento;

- Intervenção com relação à Saúde Mental,
acompanhando os fóruns de Controle Social e
associações que articulam Psicólogas(os) que trabalham
na política de Saúde Mental em Curitiba. Defesa de uma
concepção antimanicomial e desinstitucionalizante
dos serviços, para que os equipamentos da Rede de
Atenção Psicossocial possam avançar em alinhamento
permanente às diretrizes da Reforma Psiquiátrica
brasileira. Colaboração na construção da posição
sobre as alterações na política de saúde mental de
Curitiba. Participação em diversas reuniões acerca do
dimensionamento dos CAPS em Curitiba e sobre os
processos de trabalho nestes equipamentos, propondo
metodologias para construção em marcos mais
democráticos de novas diretrizes de trabalho, buscando

Visibilidade Trans;
- Construção de participação qualiﬁcada, deste CRP, no
encontro 30 Anos da Carta de Bauru, articulando ações
com representantes setoriais, Comissão de Psicologia e
Saúde e Comissão de Direitos Humanos;

- Ações da Psicologia no enfrentamento à LGBTfobia
e em defesa da Resolução 01/99. Participação em
reuniões de articulação com outros Conselhos Regionais
e o CFP, em Brasília, para desenvolver uma campanha
em defesa da Resolução. Composição de Comitê de
Crise do CRP-PR após liminar parcial concedida pelo
Juiz Federal Waldemar Cláudio de Carvalho, do Distrito
Federal, que suspendia os efeitos da Resolução 01/99.
Organização de reunião e mobilização com movimentos
sociais paranaenses e construção de uma vigília em
defesa da referida Resolução. Costrução de intervenção
junto à Parada da Diversidade 2017. Participação na
construção da Audiência Pública “Diferença não é

convergir a gestão municipal e as(os) Psicólogas(os)
trabalhadoras(es) de CAPS. Assessoria técnica e
política à construção da Frente Paranaense em Defesa
da Reforma Psiquiátrica e da Democracia. Construção
do posicionamento e documentos sobre a nova Política

Doença”, na Assembleia Legislativa do Paraná (ALEP)
e assessoria dos nossos representantes neste espaço.
- Discussões acerca da identidade da mulher negra
latino-americana e caribenha e das intersecções entre
Psicologia, gênero e raça;
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Nacional de Saúde Mental e retrocessos das novas
resoluções do Conselho Nacional de Políticas sobre
Drogas;

de reuniões e Audiências Públicas junto à Defensoria
Pública e movimentos sociais, em defesa da
despatologização das identidades trans;

- Rearticulação do movimento “Paraná contra a
Redução da Maioridade Penal”, com contribuição para
produção do posicionamento do Conselho sobre o
tema. Protocolo nos gabinetes da bancada paranaense
no Senado Federal, in loco, do posicionamento do CRPPR acerca do tema;

- Participação em evento da Secretaria de Justiça,
Trabalho e Direitos Humanos do Paraná, de entrega do
Relatório Final da Comissão Estadual da Verdade;
- Articulação com a Assessoria Institucional do Conselho
Regional de Serviço Social do Paraná (CRESS-PR),
com vistas a potencializar ações conjuntas com esta
autarquia;

- Participação no 11º Congresso Brasileiro de HIV/AIDS e
4º Congresso de Hepatites Virais, com discussão sobre
políticas públicas relacionadas à temática. Composição
no grupo de criação do dezembro Vermelho, com
articulação da atividade de ‘Psicologia, Memória Social
e Direitos Humanos’;

- Confecção de parecer para a Comissão de Orientação
e Fiscalização do CRP-PR, acerca de questões
relacionadas a identidades não cisgêneras e as (os)
travestis e transexuais menores de 18 anos;
- Conquista do prêmio “10 Anos do Movimento Nacional
de População em Situação de Rua”, em decorrência da
defesa de políticas públicas e direitos sociais a este
segmento.

- Construção do posicionamento em defesa da Política
Nacional de Assistência Social, contra os cortes
orçamentários e a precarização dos serviços, com texto
público, articulação com nossas representações em
Conselhos Municipais e Estadual de Assistência Social
para aprovação do posicionamento e participação das
reuniões da Frente Paranaense em Defesa do SUAS e
da Seguridade Social;

Também vale registrar que as ações referentes à controle
social e políticas públicas, no entanto, não encontram guarida
apenas nesta Assessoria Técnica, mas são discutidas em
diversas Comissões Temáticas. Especialmente as Comissões
de Psicologia e Assistência Social, Saúde, Escolar e da
Educação e Direitos Humanos tem sido espaços de encontro

- Acompanhamento da situação do processo
transexualizador no estado do Paraná, participando
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de proﬁssionais e movimentos sociais que debatem e traçam
planos para a defesa de direitos sociais a partir da Psicologia.
No entanto, diversas outras Comissões, como as de Hospitalar,
Ambiental, Mobilidade Humana e Trânsito, podem vir a
discutir políticas públicas de forma mais frequente. Articular
debates sobre políticas sociais em contextos emergentes,
em conjunto com as nossas Comissões, é um dos desaﬁos
colocados para 2018.

PROJETOS DE LEI
Durante o ano de 2017, esta Assessoria acompanhou a
tramitação de projetos de lei e iniciativas parlamentares que
se relacionam em maior ou menor escala com a Psicologia
brasileira. Essencialmente, nossa intervenção consistiu em
subsidiar o XIII Plenário do CRP-PR para posicionar-se e
encaminhar ações com relação a estes projetos.

Deste modo, nossa Assessoria buscou participar de
algumas reuniões e atividades promovidas por estas
Comissões, sugerindo pautas e discussões, contribuindo
para a operacionalização de atividades e nutrindo-se das
reﬂexões já pautadas nestes espaços. Especialmente com
relação à Comissão de Direitos Humanos, buscamos auxiliar
a Conselheira coordenadora na efetivação das atividades
dos Núcleos internos (Psicologia e Migrações, Diversidade
Sexual e de Gêneros, População em Situação de Rua,
Violência de Estado, Política sobre Drogas, Questões ÉtnicoRaciais e Infância, Adolescência e Juventude).

O método de acompanhamento dos PLs se deu com seu
monitoramento nas casas legislativas correspondentes,
articulação com ações desenvolvidas por outras entidades
(CR’s parceiros, CFP, movimentos sociais), estabelecimento de
estratégias de advocacy e lobby, além de acionar a categoria
de Psicólogas(os) acerca dos benefícios ou prejuízos com
relação à tramitação dos referidos projetos.
Foram acompanhados os seguintes projetos de lei:
PL 50/2017, na Assembleia Legislativa do Paraná, que libera
a venda e o consumo controlados de cerveja e chope nos
estádios de futebol e arenas desportivas do estado do Paraná,
por entender que a venda de bebidas nestes locais favorece
comportamentos violentos e pode propiciar acidentes ou
outras situações que levam à morte. O projeto foi acompanhado
em articulação com a representação do CRP-PR no Conselho
Estadual de Políticas sobre Drogas do Paraná (CONESD).

Nestas participações buscamos resguardar a atuação
especíﬁca desta Assessoria e, todas elas foram realizadas
em permanente construção coletiva com a Psicóloga Milena
Poletto (CRP-08/13828), coordenadora das Comissões.

67

em mais de 20 municípios paranaenses, com destacada
atuação nos municípios de Ponta Grossa-PR e Apucarana,
em que junto às Representações Setoriais pautamos a
realização de audiências públicas acerca do tema, bem como
informamos o posicionamento do Plenário a todo o conjunto
de vereadores. Com relação à posição sobre a “ideologia de
gênero”, essa Assessoria notiﬁcou a Defensoria Pública do
Estado do Paraná, o CAOP de Direitos Humanos do Ministério
Público do Paraná e Secretaria de Justiça, Trabalho e Direitos
Humanos do Paraná. Deixamos bastante nítido que entre os
objetivos da Psicologia tem-se justamente a mitigação do
sofrimento proporcionado por relações de gênero desiguais
e violentas, portanto que não há condições de que a categoria
apoie este tipo de iniciativa.

PL 1015/2015, na Câmara dos Deputados, que ﬁxa o piso
salarial da categoria. Foram realizadas articulações com o
Sindicato dos Psicóloga(o)s do Paraná, compreendendo que é
desta entidade o protagonismo nas ações de esfera trabalhista.
PL 769/2015, na Câmara dos Deputados, que dispõe sobre
a Jornada semanal de trabalho da(o) Psicóloga(o). Do mesmo
modo, foram realizadas articulações com o Sindicato dos
Psicóloga(o)s do Paraná.
PEC 181/2015, na Câmara dos Deputados, que restringe os
direitos sexuais e reprodutivos de mulheres com relação aos
processos de interrupção da gravidez. O CRP-PR mobilizou-se
ativamente com relação ao tema, pautando a discussão em
suas Comissões, articulando ações com movimentos sociais
e posicionando-se publicamente através das mídias sociais e
da Revista Contato. Também aprovou a iniciativa de ingressar
como Amicus Curiae da ADPF 442, no Supremo Tribunal

Sobre o eixo de “Psicoterapia”, ao ﬁnal de 2017 fomos
demandados pelo Plenário do CRP-PR à produção de um
parecer acerca das iniciativas legislativas em tramitação
acerca da deﬁnição da “psicoterapia” como prática privativa
de Psicólogas(os) e médicos psiquiatras. O report foi feito e
aguarda apreciação do Plenário.

Federal, reivindicando a descriminalização do aborto.
PL 606/2016, na Assembleia Legislativa do Paraná, sobre
a instalação do Escola sem Partido no âmbito estadual. Essa
Assessoria, em composição junto à Comissão de Psicologia
Escolar e da Educação, Comissão de Direitos Humanos, OABPR e outras entidades, deﬁniu posicionamento contrário à
iniciativa de restrição democrática nas escolas. Redigimos
o documento “CRP-PR apoia a diversidade e a pluralidade
nas escolas”, que foi veiculado em várias mídias. Também
ﬁzemos um levantamento acerca da tramitação do projeto

Cabe informar que a maioria dos encaminhamentos
relacionados ao acompanhamento de Projetos de Lei foram
realizados em uma excelente parceria com a Assessora
de Imprensa Karla Losse, da Comissão de Comunicação,
visto que os mecanismos legislativos interferem nos
posicionamentos públicos deste Plenário.
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Em 2017 restou evidente a dimensão dos desaﬁos para
consolidação da intervenção em controle social e políticas
públicas no CRP-PR. No entanto, reaﬁrmamos, para 2018, o
esforço de identiﬁcação das práticas das (os) Psicólogas(os)
nas políticas públicas, na perspectiva de convergir, organizar
e articular seus protagonistas e usuários. Nossa intenção é
produzir referências técnicas sobre esta atuação, para que
possam ser documentadas e postas à disposição daqueles que
as busquem, desde Psicólogas(os), contratantes, estudantes e
professoras(es) de Psicologia, até usuárias(os) dos serviços, na
busca de aprimoramento técnico da intervenção psicológica
neste campo, sempre alinhado com o compromisso ético e
político da proﬁssão.

outros procedimentos. O ﬁnanceiro é responsável por toda
a cobrança, tanto da taxa de inscrição, quanto da anuidade
das pessoas físicas e jurídicas e pelo processo de inscrição
em Dívida Ativa. O trabalho do departamento é totalmente
realizado dentro da ferramenta SISCAF - Sistema de Suporte,
Cadastramento e Faturamento - nele constam todos os dados
das(os) Psicólogas(os) cadastradas(os) no Estado do Paraná.

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
FINANCEIRO
O Departamento Administrativo Financeiro do Conselho é
dividido da seguinte forma: o administrativo é responsável
por todos os procedimentos internos na emissão do
documento de inscrição, reativação, cancelamento, entre
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Segue abaixo quadro quantitativo dos processos de Pessoa Física e Pessoa Jurídica, nas reuniões plenárias
Pessoa Física:

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Inscrição Principal Provisória

263

113

369

73

84

70

53

93

56

35

21

62

1292

Inscrição Principal Deﬁnitiva

22

31

99

39

36

28

30

30

33

38

21

22

429

Alteração CIP Provisória / Deﬁnitiva

65

63

163

94

74

88

76

63

75

50

43

55

909

2ª Via

13

09

23

11

08

23

17

10

11

12

09

11

157

Reativação do registro

15

14

30

16

16

19

19

23

27

22

21

08

230

Reativação do registro por Transferência

00

01

02

01

02

03

01

04

03

01

03

02

23

Inscrição por Transferência

08

08

19

07

10

08

07

15

06

12

05

10

115

Inscrição Secundária

04

01

00

02

02

02

02

05

07

04

05

04

38

Reativação Inscrição Secundária

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

Cancelamento de Inscrição Secundária

04

01

02

00

00

01

01

01

00

00

00

00

10

Título de Especialista

07

03

07

00

05

07

06

03

03

08

09

06

54

Título de Especialista Indeferido

01

02

00

00

00

00

00

01

00

02

00

00

06

Isenção Anuidades

03

00

01

03

00

03

01

03

02

05

126

06

153

Cancelamentos

73

63

52

60

18

09

09

10

05

17

21

32

369

Cancelamento com Renegociação

04

01

00

04

08

01

00

00

02

00

03

02

25

Cancelamento com Débito

12

09

18

05

03

17

09

09

19

19

07

14

141

Cancelamento Indeferido
Cancelamento Ex-Oﬃcio não entrega
diploma

18
05

10
00

24

09

13

01

02

04

04

05

08

09

107

03

01

02

18

09

30

08

03

05

01

85

Pessoa Jurídica:

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

Registro

05

01

04

03

03

06

06

03

05

04

04

05

49

Cadastro

07

04

02

05

06

03

07

05

05

06

11

11

72

Renovação de Certiﬁcado

12

11

29

17

09

14

25

05

14

16

12

10

174

Cancelamentos

05

01

07

02

01

03

01

02

02

02

01

01

28

Cancelamentos com Débito

01

00

00

00

00

00

00

00

00

00

01

00

02

Cancelamentos Indeferidos

00

00

00

00

00

00

01

00

00

00

00

00

01

2ª Via Certiﬁcado PJ

01

00

03

01

00

04

02

00

03

00

03

01

18

Isenção PJ

04

01

07

02

00

02

02

01

01

00

00

01

21
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ψ Licitação n.º 001-2017 - Pregão Presencial n.º 001-

LICITAÇÕES

2017 - computadores e licenças
Contratado: contratação da empresa VITORIATUR
TRANSPORTE RODOVIÁRIOS E TURISMO EIRELI - ME,
inscrita no CNPJ sob n.º 11.562.947/0001-02, a empresa será
contratada pelo valor total de R$ 21.700,00 (vinte e um mil
setecentos reais).

Primando pelo processo ético e transparente, reduzindo
custos, sem perder qualidade de produtos e serviços
contratados pela autarquia, foram realizados processos
licitatórios em várias modalidades, a saber:

Objeto: contratação de empresa especializada em
locação/fretamento de ônibus para reunião plenária nas
cidades de Maringá, Foz do Iguaçu e Cascavel

ψ Licitação n.º 001-2017 - Pregão Presencial n.º 0012017 - computadores e licenças
Contratado: contratação das empresas: BERGAMO
& CAVALCANTE INFORMÁTICA LTDA. - ME, CNPJ n.º
11.195.926/0001-04, a empresa será contratada por ter

ψ Licitação n.º 003-2017 - Pregão Eletrônico n.º 0012017 - material de expediente

oferecido o menor preço global pelo lote 1 - valor R$
36.710,00 (trinta e seis mil e setecentos e dez reais) e SEKUR
TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ n.º 08.628.071/0001-45, a
empresa será contratada por ter oferecido o menor preço
global pelo lote 2 - valor R$ 34.420,50 (trinta e quatro mil
quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos). Tudo de
acordo com as disposições contidas na Lei n.º 10.520, de 17
de julho de 2002 e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93.

Contratado: contratação das empresas VIA NOVITA LTDA
- ME, CNPJ 04.447.180/0001-05, a empresa será contratada
por ter oferecido o menor preço por item para o lote 01 e
03, valor total de R$ 7.633,00 (sete mil e seiscentos e trinta
e três reais) e a empresa SOLO COMERCIAL LTDA., CNPJ
11.102.277/0001-41, a empresa será contratada por ter
oferecido o menor preço por item para o lote 02, valor total
de R$ 6.998,00 (seis mil novecentos e noventa e oito reais).

Objeto: contratação de empresa para fornecimento de
equipamentos de informática (computadores, notebooks e
licenças).

Objeto: aquisição de material de escritório para o CRP-PR.
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ψ Licitação n.º 004-2017 - Pregão Eletrônico n.º 0022017 - HD SSD

ψ Licitação n.º 008-2017 - Dispensa de Licitação N.º
003-2017 - Hotel para XVII EPP e I CIPTF

Contratado: empresa GUSTAVO H. M. CHERUBINI - ME,
CNPJ 06.263.134/0001-81, a empresa será contratada por ter
oferecido o menor preço por item para o lote 01 no valor total
de R$ 8.859,00 (oito mil oitocentos e cinquenta e nove reais).

Contratado: RAFAIN PALACE HOTEL & CONVENTION,
CNPJ 78.095.023/0001-14.
Objeto: contratação de hotel para a realização do
XVI Encontro Paranaense de Psicologia e II Congresso
Internacional da Psicologia da Tríplice Fronteira que
acontecerá de 22 a 25 de agosto de 2018

Objeto: aquisição de periféricos de informática.

ψ Licitação n.º 006-2017 - Dispensa de Licitação N.º
001-2017 - compra de acess point

ψ Licitação n.º 009-2017 - Tomada de Preço N.º 0012017 - reforma secretaria sede CRP-PR

Contratado: empresa SEKUR TECNOLOGIA LTDA - EPP,
CNPJ 08.628.071/0001-45 é de R$ 4.305,53 (quatro mil e
trezentos e cinco reais e cinquenta e três centavos).

Contratado: empresa SOMMA ENGENHARIA LTDA., CNPJ
11.234.963/0001-76, a empresa será contratada pelo valor
de R$ 41.267,00 (quarenta e um mil, duzentos e sessenta e
sete reais).

Objeto: aquisição de equipamentos de access point e
switch para sede do CRP-PR.

Objeto: contratação de empresa especializada para
realização de obra de reforma da secretaria e demais áreas da
sede do Conselho Regional de Psicologia 8ª Região - CRP-PR.

ψ Licitação n.º 007-2017 - Dispensa de Licitação N.º
002-2017 - Locação de ônibus
Contratado: empresa A.S.S. TURISMO LTDA., CNPJ
82.342.510/0001-01, valor da contratação R$ 5.500,00 (cinco
mil e quinhentos reais).

ψ Licitação n.º 010-2017 - Pregão Presencial n.º 0022017 - Passagens rodoviárias

Objeto: locação de ônibus leito para levar conselheiros(as),
coordenadores comissões e funcionários.

Contratado: empresa ARAUCAR VIAGENS E TURISMO
LTDA - EPP, CNPJ 03.784.802/0001-28, a empresa será
contratada pelo valor estimado no período de um ano de R$
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ψ Licitação n.º 013-2017 - Dispensa de Licitação N.º
006-2017 - locação de imóvel Londrina

40.000,00 (quarenta mil reais), para prestação de serviços de
fornecimento de passagens rodoviárias, com desconto por
passagem de 0,5% (zero vírgula cinco por cento),

Contratação: IMOBILIÁRIA VENEZA S/S LTDA. - CNPJ
nº 78.032.935/0001-47 a locação do imóvel localizado na
Rua Ayrton Senna da Silva, 550 - sala 1101 e garagem Nº
57, Torre Montello, Gleba Fazenda Palhano em Londrina –
PR – valor mensal da locação no valord e R$ 3.625,00 (três
mil e seiscentos e vinte e cinco reais), com boniﬁcação no
aluguel de R$ 725,00 (setecentos e vinte e cinco reais) para
pagamento em dia.

Objeto: contratação de serviços de fornecimento de
passagens rodoviárias, estaduais e interestaduais para o
Conselho Regional de Psicologia 8ª Região - CRP-PR.

ψ Licitação n.º 011-2017 - Dispensa de Licitação N.º
004-2017 - locação de imóvel Foz
Contratado: locação de imóvel situado na Rua Pedro
Basso, n° 472, Polo Centro, Edifício Caesar Tower - Foz do
Iguaçu/PR, para atender às suas necessidades em especial
a instalação da Subsede de Foz do Iguaçu, ao custo total de
R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais) mensais.

Objeto: locação de imóvel para a instalação da Subsede
de Londrina, devido a determinação judicial.

ψ Licitação n.º 014-2017 - Pregão Eletrônico N.º 0042017 - Ata de Registro de Preço - compra de canetas
personalizadas

Objeto: locação de imóvel para a instalação da Subsede
de Foz do Iguaçu – PR.

Contratada: considerando que o número de licitantes (UM)
frustra o carácter competitivo almejado para a espécie. Fica
cancelado o certame

ψ Licitação n.º 012-2017 - Dispensa de Licitação N.º
005-2017 - Grandes Proﬁssionais - Leandro Karnal

Objeto: aquisição de materiais que serão utilizados como

Contratado: Grandes Proﬁssionais Comunicação e Eventos
Ltda. - CNPJ n.º 08.562.901/0001-89 – valor R$ 44.000,00
(quarenta e quatro mil reais).

material de expediente ou em eventos organizados ou
apoiados pelo CRP-PR

Objeto: Contratação da palestra a ser realizada por Dr.
Leandro Karnal
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Curitiba, 31 de dezembro de 2017.
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