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Além de suas atribuições já previstas nas
Resoluções CFP nº 019/2000 e na Resolução
CFP n° 001/2006, a COF promoveu/participou
de atividades importantes para a qualificação
do serviço de orientação e fiscalização do CRP.
Algumas delas:
• Treinamento da equipe técnica:
atividades capacitação dos orientadores
fiscais aconteceram semestralmente, com a
presença dos conselheiros e colaboradores
que compõe a Comissão. Durante as
atividades,
foram
discutidos
temas
previamente elencados pelos membros e
que permeiam o cotidiano de trabalho da
COF, fluxos e procedimentos internos, o
papel do orientador fiscal e as habilidades
necessárias para o bom desempenho da
função, com vistas à melhoria contínua do
serviço prestado.
• 7º Encontro das Equipes Técnicas
dos CREAS e da Proteção Social
Especial: realizado em 17 de novembro, o
Encontro organizado pela SEDS (Escritório
Regional de Curitiba) serviu de capacitação
para os orientadores fiscais, uma vez que
os aproximou ainda mais da realidade
vivenciada pelos profissionais do SUAS e
contribuiu na compreensão das demandas
dos psicólogos que atuam nesta área.

• 5º Encontro das Equipes Técnicas do
Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos: realizado no dia 21 de
novembro, em Curitiba, a atividade também
contou com a participação de profissionais
do CRP, servindo de capacitação profissional
e conscientização a respeito do trabalho
desenvolvido pelo serviço de convivência e
fortalecimento de vínculos, ofertado através
da rede de proteção social básica do SUAS.
No evento, foram apresentados os três
eixos do serviço (convivência social, direito
de ser e participação), as possibilidade de
concretização dos mesmos, os direitos dos
usuários atendidos e a prestação de um
serviço de qualidade aos usuários. Houve
também momento de troca de experiências
entre os profissionais presentes, bem
como discussões sobre o repasse de
verbas, o reordenamento e as dificuldades
encontradas pelas equipes em seu cotidiano.
• Encontro das Equipes Técnicas –
Conselhos Regionais da região Sul: a
atividade aconteceu em Porto Alegre (RS),
no dia 09 de maio de 2016. Com a presença
das equipes técnicas dos CRP-PR, CRPRS e CRP-SC, o encontro promoveu
discussões sobre as demandas judiciais
aos profissionais do SUAS, procedimentos
internos, forma de organização, troca
de experiências exitosas, laicidade da

psicologia, análise de cancelamento de
registro. A partir desse encontro, o CRP-PR
vem buscando aproximações com os demais
Conselhos de Classe do Paraná, no intuito
de criação de um permanente de discussão
entre todos os Conselhos Profissionais.
• Encontro da Comissão Consultiva
de Avaliação Psicológica (CFP): o curso
“Avaliação Psicológica: orientação, ética
e exercício profissional” foi realizado em
Florianópolis, no dia 1° de setembro, com
a participação de orientadores fiscais do
Paraná, Rio Grande do Sul e de Santa
Catarina, sendo ministrado por conselheiros
do CFP.
• Coluna “COF Orienta”
(Revista Contato)
A cada edição da Revista Conato a Comissão
realiza um levantamento das dúvidas mais
frequentes entre as(os) psicólogas(os). Assim,
redigem o artigo COF Orienta, que procura fazer
uma intersecção entre a legislação profissional
e a as diferentes atuações da psicologia, com
a preocupação de aproximar a legislação e a
prática profissional de uma forma mais didática
e simples:
• Edição 103 abordou a temática:
“Avaliação
psicológica,
encaminhamentos e emissão de
documentos: uma inter-relação”;

• Edição 104 abordou a temática
“Cancelamento de registro profissional
e lacre de materiais privativos: quando
e como fazer?”;
• Edição 105 abordou a temática
“Prestação
de
serviço
online:
credenciamento de site”;
• Edição 106 abordou a temática
“Avaliação Psicológica e Concursos
Públicos”;
• Edição 107 abordou a temática
“Comissão
de
Orientação
e
Fiscalização: um breve balanço das
atividades”;
• Edição 108 abordou a temática
“Compreendendo o papel da COF e
as perspectivas para o novo triênio”.

Relatório quantitativo de produtividade
Atividades

Janeiro Fevereiro Março Abril

Maio

Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

Cancelamento PF

108

68

97

84

19

28

20

24

9

21

14

42

Cancelamento PJ

0

0

5

6

3

1

1

0

0

3

1

3

Cancelamento
Ex-Offício

2

4

2

3

1

6

2

0

0

6

15

8

52

64

69

66

71

74

57

61

3

61

34

33

Encaminhamento
COE

2

3

5

3

4

2

1

4

4

1

4

0

Eventos COF

0

1

0

1

2

1

0

4

1

1

1

0

Orientação
telefone

222

212

282 239 219

213

235

196

195

187

155

125

Orientação
e-mail

175

234

262 226 190

262

235

248

148

211

211

112

Orientação
pessoal

14

23

4

10

13

7

5

5

14

7

4

10

Orientação ofício

1

4

9

18

10

17

11

5

4

9

2

1

Orientação
convocação

2

1

6

0

4

2

2

3

1

0

8

3

12

17

13

10

16

15

8

8

3

7

13

9

Outras visitas

0

3

7

5

9

10

5

6

2

9

3

6

Produção de
documentos

36

51

59

64

33

28

31

19

17

38

32

25

Lacre/retirada
lacre

4

4

2

3

2

1

5

0

1

1

1

5

Reunião de CIP

0

6

8

4

4

4

4

6

5

4

3

2

Reuniões COF

1

3

5

3

5

3

2

4

4

3

4

3

Reuniões
internas

0

2

3

1

4

2

0

2

2

4

0

0

Reuniões Com
Especiais

0

1

1

0

1

2

3

1

0

1

2

0

Palestras

0

0

2

1

1

5

0

2

1

6

6

2

Divulgação

Visitas PJ rotina

Relatório geral elaborado a partir dos relatórios quantitativos individuais mensais de produtividade das(os) orientadoras(es) fiscais.

Composição da Comissão:

2016, realizou importantes atividades, das
quais destacamos:

XIII Plenário (após setembro): cons.
Ludiana Cardozo Rodrigues CRP-08/14941
(Presidente), cons. Angela Sanson Zewe CRP08/06216, Psic. Joneia Mayumi Tawamoto
CRP-08/06460. Orientadores fiscais: Jefferson
Simomura CRP-08/11521, Luana Oshiyama
Barros CRP-08/18380, Rafael Gimenes Lopes
CRP-08/11542, Michele Gabardo Machado
CRP-08/19469, Bruna Cristina de Oliveira
Danziger CRP-08/21793.

Levantamento Quantitativo

XII Plenário (até setembro): cons.
Fernanda Rossetto Prizibela CRP-08/12857
(Presidente), cons. Denise Ribas Jamus CRP08/11462. Orientadores fiscais: Jefferson
Simomura CRP-08/11521, Luana Oshiyama
Barros CRP-08/18380, Rafael Gimenes Lopes
CRP-08/11542, Elisandra Mirandola Krause
CRP-08/10853, Milena Luiza Poletto CRP08/13828.
COMISSÃO REGIONAL DE
CREDENCIAMENTO DE SITES
(CRCS)
Em 2016 foram credenciados 14 (quatorze)
novos sites para atendimento online, conforme
previsto na Resolução CFP ° 011/2012. Além
deles, um processo de credenciamento foi
cancelado e outro processo teve o parecer “não
se aplica”, cujo site tinha por objetivo apenas
divulgar o trabalho presencial oferecido pelo
profissional.
A CRCS é composta por 03 (três)
conselheiras(os) e conta com o apoio funcional
e técnico dos orientadores fiscais da COF.
Comissão de Ética (COE)
A Comissão de Ética (COE), no ano de

Foram realizadas, de janeiro a dezembro de
2016:
• 32 (trinta e duas) reuniões da Comissão
de Ética, com a participação de orientadores
fiscais da Comissão de Orientação e
Fiscalização (COF) e da Gerência Técnica,
quando havia demanda. Além disso, a
Assessora Técnica representou a COE em
30 (trinta) reuniões da COF;
• 27 (vinte e sete) denúncias foram
recebidas, as quais se encontram em fase
de esclarecimentos prévios;
• 06 (seis) Relatórios Preliminares foram
elaborados e apresentados pela COE em
reuniões Plenárias, dos quais em 03 (três)
foi indicada a instauração de processo e 03
(três) indicados para arquivamento;
08 (oito) sínteses de Relatórios Preliminares
elaborados pela Assessora Técnica;
• 01 (uma) oitiva de esclarecimento e 07
(sete) oitivas de Instrução – sendo uma
delas, cumprimento de Carta Precatória do
CRP-06. Nas oitivas também participaram
colaboradores das diversas áreas da
psicologia e das demais Comissões
Especiais (Temáticas) do CRP;
• 20 (vinte) Processos Disciplinares Éticos
(PDE) foram julgados, sendo aplicadas:
- 12 (doze) Advertências, das quais
três foram para recurso ao CFP
e aguardam julgamento naquela
instância.
- 03 (três) Censuras Públicas – sendo
que uma foi ao CFP, mantendo-se a
decisão do CRP08.
- 03 (três) Arquivamentos – sem
recursos no CFP;

- 01 (uma) Suspensão do Exercício
Profissional – que encontra-se em
prazo para recurso no CFP.
- 01 (uma) Cassação do Exercício
Profissional – que encontra-se
aguardando julgamento no CFP.
• 02 (dois) Processos Disciplinares
Ordinários (PDO) foram julgados, sendo que
um teve penalidade de Censura Pública e
encontra-se em recurso no CFP, e outro teve
penalidade de Advertência;
• 11 (onze) penalidades aplicadas, sendo
08 (oito) de Advertência e 03 (três) de Censura
Pública. As penalidades referem-se a processos
julgados no ano 2016, e também de anos
anteriores, advindos de recursos interpostos no
Conselho Federal de Psicologia.
Atualmente há cerca de 60 processos
disciplinares em trâmite junto a Comissão de
Ética, em diferentes fases processuais.

Levantamento Qualitativo

A Assessoria Técnica da COE realizou 48
(quarenta e oito) orientações para pessoas
interessadas em formalizar denúncias, e foram
contabilizadas 279 (duzentas e setenta e nove)
orientações às partes denunciante/denunciada
dos processos, que foram realizadas tanto
pela área técnica quanto pela administrativa.
É função da Assessoria Técnica prestar
orientações às partes quando as dúvidas
se referem a questões voltadas a legislação

profissional do psicólogo, fases processuais,
provas documentais, entre outras. Já quando
as dúvidas se referem à prazos, entrega de
documentos, retirada de cópias de autos, são
acolhidas pela Analista Administrativa.
Até setembro de 2016, apoiada pela
Resolução CRP n° 001/2015, a Assessoria
Técnica também teve como uma de suas funções
a análise de procedência/improcedência das
representações recebidas, de forma que das
28 (vinte e oito) representações recebidas no
ano, uma foi considerada improcedente. As
demais representações foram consideradas
procedentes e tiveram procedimento preliminar
iniciado para apuração dos fatos, totalizando
27 (vinte e sete) denúncias. A Resolução
supracitada teve sua revogação aprovada em
novembro de 2016. A partir dessa decisão, as
representações voltam a ser encaminhadas
diretamente à COE, após recebimento pelo
Presidente do CRP e não mais encaminhadas
para a Assessoria Técnica analisar sua
procedência, pois conforme o fluxo previsto
pelo CPD, cabe ao Plenário decidir se o
conteúdo da representação procede ou não,
votando por seu arquivamento ou instauração.
Dessa forma, quando a representação chega à
COE, é recebida pela Presidente da Comissão,
passa para fase de esclarecimentos prévios,
a Assessoria Técnica produz a síntese da
denúncia e dos esclarecimentos, para após,
distribuir aos conselheiros da COE que irão
elaborar o Relatório Preliminar sugerindo ao
Plenário o arquivamento ou instauração.
Dentre as áreas mais frequentes como objeto
das representações em 2016, encontram-se:

Legenda: Clínica (09 denúncias); Interface da Clínica com a Jurídica - documentos produzidos na área clinica que
foram utilizados para fins jurídicos (06 denúncias); Jurídica (05 denuncias); Avaliação Psicológica (03 denúncias, sendo
uma da área do trânsito); Organizacional (01 denúncia); Assistência Social (01 denúncia) e 02 denúncias que até o
momento não foi possível categorizar a área de atuação/infração até este momento. Todos os processos estão em fase
de Esclarecimentos Prévios e de Relatório Preliminar.

Em abril a Comissão de Ética participou
do encontro “Dialogando com Psicólogas,
Psicólogos e Estudantes de Psicologia”,
abordando o tema “Que regras, quais leis,
o que sigo?”. Com a mesma proposta foram
realizadas palestras na FAE (maio) e Faculdade
Dom Bosco (junho). Os eventos contaram com
a participação das Conselheiras da Comissão
de Ética em conjunto com a Assessoria
Técnica. Em novembro, o recém empossado
XIII Plenário realizou outro encontro com
a mesma temática, dando continuidade ao
cronograma já estabelecido para o ano. O
evento recebeu o nome “Orientação e ética:
contribuições para a formação do Psicólogo”
e contou com a participação de membros
da Comissão de Orientação e Fiscalização
(COF) que abordaram legislações e dilemas
éticos, e da Comissão de Ética (COE), levando
informações acerca dos trâmites processuais,
número de processos em andamento, áreas de
atuação cujas denúncias são mais frequentes,

entre outros dados, promovendo a discussão
acerca da conduta ética profissional. O evento
teve como público alvo psicólogos, recémformados e estudantes de Psicologia.
Em maio de 2016, a COE também foi
representada no Encontro das Áreas Técnicas
dos Regionais Sul, realizado no CRP-07,
onde foram abordados temas como: dados
sobre processos éticos, funções da assessoria
técnica, Resoluções, entre outros.
No mês de junho, em decorrência da
publicação da Resolução CFP n° 007/2016, que
institui e normatiza a Mediação e outros meio de
solução consensual de conflitos nos processos
disciplinares éticos e altera a Resolução
CFP n° 006/2007 (Código de Processamento
Disciplinar), a Comissão de Ética se organizou
montando um Grupo de Trabalho para discutir
procedimentos para implantação das Câmaras
de Mediação deste Regional.

A Comissão de Ética também contribuiu
com a Revista Contato através da Coluna da
Ética, produzindo durante o ano cinco artigos,
a saber: “A ética profissional e a religiosidade/
espiritualidade na prática clínica: as denúncias
no Conselho Regional de Psicologia do
Paraná”; “A atuação das(os) colaboradoras(es)
na COE”; “Reflexões sobre a pergunta: qual é
a ética em uma escuta?”; “Orientar, fiscalizar,
dialogar: Qual o equilíbrio possível?” e
“Comissão de Ética: planejamentos e desafios
para os próximos três anos”.
COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO
SOCIAL
No ano de 2016, a Comunicação Social do
CRP-PR passou por uma fase de transição em
virtude da troca de gestão e, consequentemente,
da coordenação. Ainda no primeiro semestre, as
redes sociais foram ampliadas, com a inserção
do Instagram, e a capacitação da equipe
permitiu um aprimoramento nos processos de
gerenciamento no Facebook e Twitter.
Além disso, o layout do site foi reformulado
baseando-se em UX, de modo a priorizar as
informações mais importantes para a categoria
e a sociedade.
Nos últimos meses do ano, a Revista
Contato sofreu alterações em seu formato,
linha editorial e diagramação, em consonância
com a nova gestão.
Abaixo estão descritas as principais ações
desenvolvidas pela comissão durante o ano de
2016.
Revista Contato
A Revista Contato teve seis edições. A
alteração a que se referiu no tópico anterior
aconteceu apenas na última edição do ano
(novembro/dezembro), sendo que as cinco

primeiras foram produzidas, ainda, pela gestão
anterior. Os temas abordados nas seis edições
de 2016 foram:
Ed. 103 (Janeiro/Fevereiro)
• Matéria de capa | O juiz mandou: e agora?;
• Coluna de Avaliação Psicológica |
Reflexões sobre as possibilidades e limites
na transição do papel de psicoterapeuta x
papel de avaliador
• COF Orienta | Avaliação psicológica,
encaminhamentos
e
emissão
de
documentos: uma inter-relação;
• Coluna Ética | A ética profissional e a
religiosidade/espiritualidade na prática
clínica: as denúncias no Conselho Regional
de Psicologia do Paraná;
• Coluna POT | O papel da POT na atual
conjuntura das organizações;
• Entrevista | Educação sexual: uma área
de atuação que necessita ser “abraçada”
com urgência pela Psicologia (Mary Neide
Damico Figueiró);
• Informativo | 2016 é ano de eleições e
congressos da Psicologia!;
• Informativo | Digital ou impressa: como
você prefere ler a sua revista Contato?;
• Matéria | Nome social nos registros
escolares: a Psicologia responde se existe
idade certa para fazer a mudança.
Ed. 104 (Março/Abril)
• Matéria de capa | Medo: construções e
usos sociais;
• Coluna Avaliação Psicológica | Avaliação
Psicológica e armas de fogo;
• Coluna POT | A hora da virada: carreira e
sucessão;
• COF Orienta | Cancelamento de registro
profissional e lacre de materiais privativos:
quando e como fazer?;

• Coluna Ética | A atuação das(os)
colaboradoras(es) na COE;

Longa Permanência:
necessária.

• Matéria: Emergências e desastres |
A Psicologia pode ajudar a superar o
sofrimento;

Ed. 106 (Julho/Agosto)

• Relato de experiência | Atendimento
psicológico às mulheres presas;
• Matéria | Nome social: Psicologia, escola
e família juntas para garantir os direitos de
jovens travestis e transexuais;
• Informativo | 9º Congresso Regional da
Psicologia do Paraná (COREP) acontece
nos dias 30 de abril e 1º de maio;
• Matéria | Nome social nos registros
escolares: a Psicologia responde se existe
idade certa para fazer a mudança.
Ed. 105 (Maio/Junho)
• Matéria de capa | Manicômios nunca mais!
A consolidação da Reforma Psiquiátrica e
os rumos da saúde mental;
• Eleições | mensagem da Comissão
Regional Eleitoral às(os) Psicólogas(os)
paranaenses;
• Coluna Avaliação Psicológica | Avaliação
Psicológica infantil;
• Coluna POT | 1º de maio, Dia do Trabalho:
uma história de desafios e um trabalho de
reflexão da POT;
• COF Orienta | Prestação de Serviço online:
credenciamento de site;
• Coluna Ética | Qual é a ética em uma
escuta?;
• Homenagem | Marcus Vinicius de Oliveira
Silva: uma homenagem à vida de luta pela
Psicologia e pelos Direitos Humanos;
• Entrevista | A Psicologia e o
empreendedorismo: como ter sucesso
abrindo o seu próprio negócio (Cleverson
Gonçalves);
• Artigo | Acolhimento de idosos com
transtornos mentais em Instituições de

uma

discussão

• Matéria de capa | Hospitais de custódia:
como aliar o sistema de Justiça e a Saúde
Mental humanizada?;
• Coluna Avaliação Psicológica | Reflexões
sobre a formação e a atuação da(o)
Neuropsicóloga(o);
• Coluna POT | Psicologia e economia
solidária;
• COF Orienta | Avaliação psicológica e
concursos públicos;
• Artigo | O ato e a ética: um diálogo
necessário;
• Informes eleitorais | Psicólogas(os) são
chamadas(os) a definir os rumos dos
Conselhos para os próximos três anos;
• Informes eleitorais | Espaço destinado à
Chapa 11;
• Informes eleitorais | Espaço destinado à
Chapa 12.
Ed. 107 (Setembro/Outubro)
• Matéria de capa | Gestão É Tempo de
Diálogo: o que mudou no CRP-PR entre
2013 e 2016?;
• Coluna Ética | Orientar, fiscalizar, dialogar:
qual o equilíbrio possível?
• Coluna Avaliação Psicológica | Balanço
das ações da Comissão de Avaliação
Psicológica: gestão 2013-2016;
• Coluna POT | Síndrome de Burnout e o
papel da(o) Psicóloga(o) Organizacional e
do Trabalho;
• COF Orienta | Comissão de Orientação
e Fiscalização: um breve balanço das
atividades;
• Matéria | Por que somos contrários
à aprovação do Projeto de Lei “Paz
Paranaense”?;

• Artigo | A experiência de diálogo entre
as(os) Psicólogas(os) e o Judiciário da
Comarca de Wenceslau Braz.
Ed. 108 (Novembro/Dezembro)
• Capa | Parto: quando a dor não é de amor;
• Iniciativa Paranaense | Superligados: a
geração que nasce conectada e os desafios
para a educação;
• Fórum | As diferentes faces da violência no
contexto hospitalar;
• Capa | Violência obstétrica: a dor
desnecessária;
• Capa | Parto Humanizado: o nascimento
que respeita a mãe e o bebê;
• Entrevista | Diretoria do CRP-PR fala dos
desafios para a gestão 2016-2019;
• Nova gestão | As Comissões da nova
gestão;
• Avaliação Psicológica | Comissão de
Avaliação Psicológica: propostas para a
gestão 2016-2019;
• Ética | Comissão de Ética: planejamentos
e desafios para os próximos três anos;
• Orientação e Fiscalização | Compreendendo
o papel da COF e as perspectivas para o
novo triênio.
• Opinião | A troca de gestão nos Conselhos
de Psicologia;
• Espaço psi | Novo tempo, novo ciclo.
Cadernos Temáticos

1. Psicologia e Direitos Humanos:
compromisso com a transformação da
realidade
2. Paradigmas científicos e perspectivas
não hegemônicas na Psicologia
3. Psicologia e Justiça: diálogos sobre uma
relação em evidência
4. Ações e debates atuais em Psicologia
Escolar/Educacional
5. Psicologia e relações étnico-raciais:
diálogos sobre o sofrimento psíquico
causado pelo racismo
6. Avaliação Psicológica: dimensões,
campos de atuação e pesquisa
7. Psicologia Hospitalar: considerações
sobre assistência, ensino, pesquisa e gestão
Site e redes sociais
Além da revista Contato, o CRP-PR também
mantém em seu site uma seção de notícias,
que é atualizada constantemente com notas
e matérias do interesse da categoria e da
sociedade. A divulgação de notícias também é
feita pelo Facebook, Twitter, de acordo com as
peculiaridades de cada rede, além de um canal
de comunicação direta por e-mail com as(os)
Psicólogas(os).
Mensalmente, um relatório quantitativo é
feito para analisar o alcance das postagens e
e-mail, a fim de alinhar o trabalho de acordo
com as expectativas do público.
Campanha do Dia do Psicólogo 2016

As Comissões Especiais (Temáticas)
produziram uma série de cadernos temáticos,
que foram publicados em agosto de 2016.
À Comunicação, coube fazer a revisão do
material, intermediar a diagramação e publicar
os sete cadernos:

A campanha para comemorar o dia do
Psicólogo (27 de agosto de 2016) contou com
ações de promoção da Psicologia nas ruas da
capital (Parcão, Boca Maldita e Praça Santos

Andrade), além da produção de um vídeo
com depoimentos de pessoas que usaram os
serviços da Psicologia. O vídeo foi exibido nas
redes sociais, no site e enviado por e-mail e SMS
a todas(os) as(os) profissionais – tendo obtido
repercussão em todo o país. No interior, foram
promovidas ações como exibição de outdoors.
A assessoria de imprensa divulgou a data entre
os veículos paranaenses, conquistando espaço
em diversos jornais e portais de internet.
Sistemas
Na área de tecnologia, foram feitas melhoria
de desempenho no site do CRP-PR, priorizando
as notícias e eventos e facilitando a navegação.
Parceria com Comissões
A Comunicação Social atua em parceria com
as demais comissões do Conselho, divulgando
o calendário de atividades, além de notas
sobre as discussões e encaminhamentos que
surgem nas reuniões. A comunicação também
atua em parceria na publicação de artigos
e colunas na revista Contato (as colunas da
Comissão de Orientação e Ética, Comissão
de Orientação e Fiscalização, Comissão de
Avaliação Psicológica e Comissão de Psicologia
Organizacional e do Trabalho são fixas, sendo
que as demais comissões também contribuem
com artigos eventuais).
Assessoria de imprensa
A assessoria de imprensa do CRP-PR foi
feita durante o ano de 2016 por uma empresa
terceirizada, em parceria com a Comissão de
Comunicação Social do CRP-PR. Ao longo do
ano, foi realizada a assessoria de demandas da
imprensa (quando o jornalista entra em contato

conosco solicitando fontes para entrevistas
já pré-determinadas) e também a divulgação
ativa das pautas.
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.
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 os psicólogos inscritos no CRP-PR e,
quando for o caso, também para estudantes de
Psicologia, outras profissões e sociedade em
geral. Em 2016, mais de 60 atividades foram
realizadas na sede, subsedes e representações
setoriais, organizados pelas Comissões
Especiais (Temáticas) do Conselho, ou em
parceria com outras entidades, envolvendo
inúmeros estudantes e profissionais das mais
variadas áreas de atividade profissional:

N°

ATIVIDADE

LOCAL

DATA

CIDADE

OBJETIVO

1

Encontro Estadual de
Colaboradoras(es) do CRPPR

CRP-PR

13/02/2016

CRP-PR
(Curitiba)

2

Dialogando com Psicólogas,
Psicólogos e Estudantes de
Psicologia

CRP-PR

19/02/2016

CRP-PR
(Curitiba)

3

X Encontro sobre
Qualificação em Psicologia
Hospitalar

CRP-PR

19/02/2016

CRP-PR
(Curitiba)

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

Encontro dos colaboradoras(es) das Comissões
Especiais (Temáticas) para integração e formação
continuada.
Aprimorar tecnicamente, aos psicólogos e
psicólogas, tangendo assuntos referentes à
legislação profissional e às questões éticas.
Promover capacitação contínua dos Psicólogos,
com abertura à participação dos futuros colegas,
hoje, estudantes de Psicologia.

4

Dialogando sobre Migrantes,
Refugiados e Apátridas NUPSIM

CRP-PR

20/02/2016

CRP-PR
(Curitiba)

Promover reflexão com a sociedade, psicólogas(os),
estudantes e professores de psicologia sobre a
questão das migrações, procurando sensibilizálos contra o preconceito e discutir as contribuições
que a área pode dar a este segmento populacional,
no sentido de minimizar o sofrimento causado
pelo exílio forçado e o fortalecimento de suas
subjetividades no novo contexto de vida.

5

Debate: Desafios atuais na
Política de Saúde Mental

CRP-PR, em parceria
com a Universidade
Estadual de Maringá
(UEM)

22/02/2016

UEM (Maringá)

Discutir o percurso da Reforma Psiquiátrica
Brasileira.

6

Dialogando sobre Migrantes,
Refugiados e Apátridas NUPSIM

CRP-PR

05/03/2016

CRP-PR
(Curitiba)

7

Jornada sobre o SUAS e
os desafios à Psicologia,
à Intersetorialidade e à
Interdisciplinaridade

Promover reflexão com a sociedade, psicólogas(os),
estudantes e professores de psicologia sobre a
questão das migrações, procurando sensibilizálos contra o preconceito e discutir as contribuições
que a área pode dar a este segmento populacional,
no sentido de minimizar o sofrimento causado
pelo exílio forçado e o fortalecimento de suas
subjetividades no novo contexto de vida

CRP-PR

11/03/2016

CRP-PR
(Curitiba)

Promover a integração dos profissionais e a
produção de conhecimento sobre a Política de
Assistência Social, o SUAS e seus serviços.

8

Oficina “Eu Psicólogo:
Vivendo e revivendo a
Psicologia Clínica II”

CRP-PR

12/03/2016

CRP-PR
(Curitiba)

9

Dialogando com Psicólogas,
Psicólogos e Estudantes de
Psicologia

CRP-PR

18/03/2016

CRP-PR
(Curitiba)

10

Dialogando sobre Migrantes,
Refugiados e Apátridas NUPSIM

NUPSIM e Comissão
de Direitos Humanos

02/04/2016

CRP-PR
(Curitiba)

11

XII Café da Manhã da
Psicologia Hospitalar

CRP-PR

07/04/2016

CRP-PR
(Curitiba)

12

II Seminário Sistema de
Justiça e Direitos Humanos
no Paraná

CRP-PR, em parceria
com o CRESS,
SINDJUS, ANJUD

14 e
15/04/2016

Unibrasil
(Curitiba)

13

IV Roda de Conversa:
avaliação no âmbito
da Psicologia Escolar/
Educacional

CRP-PR

16/04/2016

CRP-PR
(Curitiba)

14

Projeto de Educação
Olímpica

CRP-PR, em parceria
com o Colégio Estadual
do Paraná (CEP)

25/04/2016

Colégio
Estadual
do Paraná
(Curitiba)

Demonstrar que há um espaço para os psicólogos
serem ouvidos, bem como trabalhar o sentimento
do psicólogo e a emoção em relação a sua atuação
e a profissão.
Aprimorar tecnicamente, aos psicólogos e
psicólogas, tangendo assuntos referentes à
legislação profissional e às questões éticas.
Promover capacitação contínua dos Psicólogos,
com abertura à participação dos futuros colegas,
hoje, estudantes de Psicologia.
Promover reflexão com a sociedade, psicólogas(os),
estudantes e professores de psicologia sobre a
questão das migrações, procurando sensibilizálos contra o preconceito e discutir as contribuições
que a área pode dar a este segmento populacional,
no sentido de minimizar o sofrimento causado
pelo exílio forçado e o fortalecimento de suas
subjetividades no novo contexto de vida
Propor um espaço de encontro para o intercâmbio
entre profissionais inseridos no contexto hospitalar
Promover espaços de debates que propiciem
o acúmulo teórico-político sobre o tema, o
fortalecimento das pautas que lhes são subjacentes
e a elaboração de uma agenda política para as
entidades que representam os profissionais da
área.
Oferecer subsídios teórico-técnicos e ofertar
espaço de discussão que permitam aprofundar a
compreensão das práticas em avaliação na área
escolar/educacional.
Promover através dos preceitos da Educação
Olímpica e do Programa Transforma (Comitê Rio
2016)

15

Dialogando com Psicólogas,
Psicólogos e Estudantes de
Psicologia

CRP-PR

26/04/2016

CRP-PR
(Curitiba)

Aprimorar tecnicamente, aos psicólogos e
psicólogas, tangendo assuntos referentes à
legislação profissional e às questões éticas.
Promover capacitação contínua dos Psicólogos,
com abertura à participação dos futuros colegas,
hoje, estudantes de Psicologia.

16

Seminário - Um passo a
Frente: o Protagonismo da
Reforma

Coletivo “Um passo
à frente”, SENAD,
Propulsão, UFPR e
CRP

07/05/2016

Curitiba

Seminário para discutir o cenário atual brasileiro no
que diz respeito a atenção à saúde mental.

17

Dialogando sobre Migrantes,
Refugiados e Apátridas NUPSIM

CRP-PR

07/05/2016

CRP-PR
(Curitiba)

18

Palestra: Já ouviu
falar em Constelações
Organizacionais?

CRP-PR

11/05/2016

CRP-PR
(Curitiba)

19

Debate: Psicologia Crise e
Democracia

CRP-PR

12/05/2016

CRP-PR
(Curitiba)

20

PsicoCine - Oeste

CRP-PR

19/05/2016

UNIPAR
(Umuarama)

21

Dialogando com Psicólogas,
Psicólogos e Estudantes de
Psicologia

CRP-PR

20/05/2016

CRP-PR
(Curitiba)

22

Diálogo Interdisciplinar no
Sistema Prisional

CRP-PR, em parceria
com o CRESS

20/05/2016

Cascavel

23

Seminário - Direitos Humanos
e Segurança Pública: a
atuação da Psicologia

24

Dialogando sobre Migrantes,
Refugiados e Apátridas NUPSIM

CRP-PR

CRP-PR

Promover reflexão com a sociedade, psicólogas(os),
estudantes e professores de psicologia sobre a
questão das migrações, procurando sensibilizálos contra o preconceito e discutir as contribuições
que a área pode dar a este segmento populacional,
no sentido de minimizar o sofrimento causado
pelo exílio forçado e o fortalecimento de suas
subjetividades no novo contexto de vida.
Apresentar a metodologia em que os sentidos
e as emoções são utilizados para a resolução
de problemas. Através da Constelação faz-se
a representação tridimensional do sistema da
empresa ou organização para que se consiga
trazer à luz toda a informação sobre as questões
sistêmicas.
Debater a conjuntura política brasileira.
Promover a integração dos profissionais da região
Oeste do Paraná, a partir de temáticas de interesse
das diversas áreas da atuação profissional.
Aprimorar tecnicamente, aos psicólogos e
psicólogas, tangendo assuntos referentes à
legislação profissional e às questões éticas.
Promover capacitação contínua dos Psicólogos,
com abertura à participação dos futuros colegas,
hoje, estudantes de Psicologia.
Promover ação de orientação, capaz de promover
a identificação e o tratamento das principais
questões e desafios subjacentes ao trabalho no
Sistema Penal na defesa e garantia dos direitos
humanos.

Curitiba

Aprofundar a compreensão das relações entre
Segurança Pública e Psicologia na perspectiva
do fortalecimento de laços sociais conscientes e
solidários na garantia dos Direitos Humanos.

04/06/2016

CRP-PR
(Curitiba)

Promover reflexão com a sociedade, psicólogas(os),
estudantes e professores de psicologia sobre a
questão das migrações, procurando sensibilizálos contra o preconceito e discutir as contribuições
que a área pode dar a este segmento populacional,
no sentido de minimizar o sofrimento causado
pelo exílio forçado e o fortalecimento de suas
subjetividades no novo contexto de vida
Oferecer continuidade a capacitação técnica
dos psicólogos hospitalares no que concerne
à temática da gestão da qualidade; Possibilitar
relato de experiência e troca entre os profissionais
atuantes nas instituições hospitalares.

21/05/2016

Palestra - Uma experiência
em Acreditação Hospitalar e
os Serviços de Psicologia

CRP-PR

10/06/2016

CRP-PR
(Curitiba)

26

Dialogando no SUAS:
Psicologia Social e
Comunitária e a atuação
da(o) Psicóloga(o)

CRP-PR

10/06/2016

Guarapuava

Promover a integração dos profissionais e a
produção de conhecimento sobre a Política de
Assistência Social, o SUAS e seus serviços.

27

Dialogando com Psicólogas,
Psicólogos e Estudantes de
Psicologia: “Me formei/Estou
me formando. E agora?”

CRP-PR

11/06/2016

Ponta Grossa

Dialogar com estudantes e profissionais recémformados a fim de compreender suas realidades e
suas expectativas.

28

Dialogando com
Psicólogas(os) Clínicas(os)
sobre Planos de Saúde

CRP-PR, em parceria
com o Sindypsi

11/06/2016

CRP-PR
(Curitiba)

Promover espaço de escuta das(os) psicólogas(os)
clínicos em relação aos Planos de Saúde,
identificando todos os problemas enfrentados e
buscar alternativas conjuntas para enfrentar a
problemática.

25

29

Pré-Conferência Municipal de
Políticas sobre Drogas

CRP-PR

14/06/2016

CRP-PR
(Curitiba)

Discutir posicionamentos do CRP-PR frente a
Política de Drogas de Curitiba, em preparação a
Conferência Municipal.

30

Dialogando com a Psicologia
Clínica

CRP-PR

21/06/2016

CRP-PR
(Maringá)

Ofertar um espaço pautado em temas variados que
concernem à Psicologia na modalidade Clínica.

31

Dialogando no SUAS:
Psicologia Social e
Comunitária e a atuação
da(o) Psicóloga(o)

CRP-PR

24/06/2016

32

Dialogando com Psicólogas,
Psicólogos e Estudantes de
Psicologia

CRP-PR

24/06/2016

33

Café Filosófico

CRP-PR

29/06/2016

Promover a integração dos profissionais e a
produção de conhecimento sobre a Política de
Assistência Social, o SUAS e seus serviços.
Aprimorar tecnicamente, aos psicólogos e
psicólogas, tangendo assuntos referentes à
legislação profissional e às questões éticas.
CRP-PR
(Curitiba)
Promover capacitação contínua dos Psicólogos,
com abertura à participação dos futuros colegas,
hoje, estudantes de Psicologia.
Trazer ao público discussões sobre temas
Foz do Iguaçu
emergentes na sociedade.
Trazer ao público informações essenciais sobre
drogas lícitas e ilícitas, a real necessidade de
uso, os problemas que podem decorrer, o acesso
ao tratamento, as leis que protegem o usuário e
CRP-PR
(Curitiba)
sua família, discutindo também sobre drogas
no trabalho, no jornalismo, associadas a outros
transtornos, além das questões de gênero, redução
de danos, entre outros temas.
Promover reflexão com a sociedade, psicólogas(os),
estudantes e professores de psicologia sobre a
questão das migrações, procurando sensibilizáCRP-PR
los contra o preconceito e discutir as contribuições
(Curitiba)
que a área pode dar a este segmento populacional,
no sentido de minimizar o sofrimento causado
pelo exílio forçado e o fortalecimento de suas
subjetividades no novo contexto de vida.
Jacarezinho

34

CRP-PR, em parceria
com CONESD; CRESS,
SINDIJOR; UFPR; MP;
PsicoCine - Curitiba (Semana
DEPSD, FIEP, SEED,
PREVIDA)
SESA, SESP, COPEL e
Prefeitura Municipal de
Curitiba

30/06/2016

35

Dialogando sobre Migrantes,
Refugiados e Apátridas NUPSIM

CRP-PR

02/07/2016

36

Roda de Conversa (consulta
pública presencial): A atuação
de psicólogas e psicólogos
na Escuta de Crianças e
Adolescentes vítimas ou
testemunhas de violência

CRP-PR

02/07/2016

CRP-PR
(Curitiba)

Consultar a categoria sobre a minuta da Nota
Técnica sobre Escuta de Crianças e Adolescentes
vítimas ou testemunhas de violência.

37

Dialogando no SUAS:
Psicologia Social e
Comunitária e a atuação
da(o) Psicóloga(o)

CRP-PR

08/07/2016

Ponta Grossa

Promover a integração dos profissionais e a
produção de conhecimento sobre a Política de
Assistência Social, o SUAS e seus serviços.

CRP-PR

09/07/2016

CRP-PR
(Curitiba)

Sensibilizar psicólogas(os) para o atendimento
humanizado a refugiados, migrantes e apátridas nos
diversos serviços onde estão inseridos, buscando
explicitar as diversas áreas já em atendimento na
rede de apoio, bem como apresentar à categoria, a
Política Pública específica.

CRP-PR

16/07/2016

Foz do Iguaçu

Aproximar o CRP-08 através da Setorial Extremo
Oeste junto dos futuros psicólogos

CRP-PR

19/07/2016

CRP-PR
(Maringá)

Ofertar um espaço pautado em temas variados que
concernem à Psicologia na modalidade Clínica.

CRP-PR

22/07/2016

Promover a integração dos profissionais e a
Foz do Iguaçu produção de conhecimento sobre a Política de
Assistência Social, o SUAS e seus serviços.

42

Jornada de Psicologia
Organizacional e do Trabalho

CRP-PR

22 e
23/07/2016

CRP-PR

Ampliar a visão do profissional Psicólogo (a)
Organizacional e do Trabalho em sua atuação na
gestão organizacional e de pessoas com temas
atuais e ferramentas validadas pelo SATEPSI.

43

Dialogando com Psicólogas,
Psicólogos e Estudantes de
Psicologia: Reflexões sobre a
Resolução CFP n° 001/2009

CRP-PR

28/07/2016

UNIPAR
(Umuarama)

Aprofundar as discussões a respeito da Resolução
CFP n° 001/2009 e esclarecer as dúvidas
pertinentes.

38

39

40
41

Seminário - Crise Migratória
Internacional e o Lugar da
Psicologia
Dialogando com Psicólogas,
Psicólogos e Estudantes
de Psicologia: Expectativa
e realidade na prática da
psicologia organizacional e
clínica
Dialogando com a Psicologia
Clínica
Dialogando no SUAS:
Psicologia Social e
Comunitária e a atuação
da(o) Psicóloga(o)

44

Dialogando com Psicólogas,
Psicólogos e Estudantes de
Psicologia

CRP-PR

29/07/2016

CRP-PR

45

Dialogando sobre Migrantes,
Refugiados e Apátridas NUPSIM

CRP-PR

30/07/2016

CRP-PR
(Londrina)

46

Café com Fiscais

CRP-PR

02/08/2016

CRP-PR
(Curitiba)

48

Jornada sobre Psicologia e
Práticas Profissionais para o
Combate ao racismo

CRP-PR

05 e
06/08/2017

Unicentro
(Guarapuava)

49

Dialogando sobre Migrantes,
Refugiados e Apátridas NUPSIM

CRP-PR

06/08/2016

CRP-PR
(Curitiba)

50

Debate entre chapas CFP
(transmissão online do CFP)

CFP

08/08/2016

CRP-PR

Aprimorar tecnicamente, aos psicólogos e
psicólogas, tangendo assuntos referentes à
legislação profissional e às questões éticas.
Promover capacitação contínua dos Psicólogos,
com abertura à participação dos futuros colegas,
hoje, estudantes de Psicologia.
Promover reflexão com a sociedade, psicólogas(os),
estudantes e professores de psicologia sobre a
questão das migrações, procurando sensibilizálos contra o preconceito e discutir as contribuições
que a área pode dar a este segmento populacional,
no sentido de minimizar o sofrimento causado
pelo exílio forçado e o fortalecimento de suas
subjetividades no novo contexto de vida.
Reunir fiscais de outras autarquias e órgãos do
governo, a fim de trocar experiências e propor
ações conjuntas.
Capacitar profissionais e auxiliar acadêmicos na
formação a respeito dos efeitos psicossociais do
racismo na subjetividade brasileira
Promover reflexão com a sociedade, psicólogas(os),
estudantes e professores de psicologia sobre a
questão das migrações, procurando sensibilizálos contra o preconceito e discutir as contribuições
que a área pode dar a este segmento populacional,
no sentido de minimizar o sofrimento causado
pelo exílio forçado e o fortalecimento de suas
subjetividades no novo contexto de vida.
Conhecer as propostas das chapas concorrentes
ao CFP.

Promover reflexão com a sociedade, psicólogas(os),
estudantes e professores de psicologia sobre a
questão das migrações, procurando sensibilizálos contra o preconceito e discutir as contribuições
Foz do Iguaçu
que a área pode dar a este segmento populacional,
no sentido de minimizar o sofrimento causado
pelo exílio forçado e o fortalecimento de suas
subjetividades no novo contexto de vida.

51

Dialogando sobre Migrantes,
Refugiados e Apátridas NUPSIM

CRP-PR

13/08/2016

52

CineDiálogo: O Fabuloso
destino de Amélie Poulain

CRP-PR

16/08/2016

CRP-PR
(Maringá)

Promover a integração dos profissionais de
Maringá e região, a partir de temáticas de interesse
das diversas áreas da atuação profissional.

53

Debates entre chapas ao
CRP-PR - Eleições 2016

CRP-PR

17/08/2016

CRP-PR
(Curitiba)

Conhecer as propostas das chapas concorrentes
ao CRP-PR.

54

Dialogando com a Psicologia
Clínica

CRP-PR

23/08/2016

CRP-PR
(Maringá)

Visa ofertar um espaço pautado em temas variados
que concernem à Psicologia na modalidade Clínica.

55

Dialogando com Psicólogas,
Psicólogos e Estudantes
de Psicologia: “A atuação
do Psicólogo no âmbito da
Justiça

CRP-PR

25/08/2016

UNIPA
(Umuarama)

Promover a integração dos profissionais da região
Oeste do Paraná.

56

Dialogando com Psicólogas,
Psicólogos e Estudantes de
Psicologia

CRP-PR

26/08/2016

CRP-PR
(Curitiba)

Aprimorar tecnicamente, aos psicólogos e
psicólogas, tangendo assuntos referentes à
legislação profissional e às questões éticas.
Promover capacitação contínua dos Psicólogos,
com abertura à participação dos futuros colegas,
hoje, estudantes de Psicologia.

57

Debate: “O que o espelho diz
sobre você? Uma conversa
sobre autoestima e padrões

CRP-PR, em parceria
com a Gazeta do Povo

31/08/2016

58

Dialogando sobre Migrantes,
Refugiados e Apátridas NUPSIM

CRP-PR

03/09/2016

59

V Roda de Conversa
da Psicologia Escolar/
Educacional: desafios e
enfrentamentos da prática

CRP-PR

03/09/2016

Gazeta do
Povo (Curitiba- Atividade em comemoração ao Dia do Psicólogo.
PR)
Promover reflexão com a sociedade, psicólogas(os),
estudantes e professores de psicologia sobre a
questão das migrações, procurando sensibilizáCRP-PR
los contra o preconceito e discutir as contribuições
(Curitiba)
que a área pode dar a este segmento populacional,
no sentido de minimizar o sofrimento causado
pelo exílio forçado e o fortalecimento de suas
subjetividades no novo contexto de vida.
CRP-PR
(Curitiba)

Mobilizar os psicólogos escolares/educacionais
para a construção de propostas de atuação a partir
de demandas cotidianas.

60

Seminário: Criminalização
dos Movimentos Sociais

CRP-PR

17/09/2016

CRP-PR
(Curitiba)

Contribuir com a reflexão sobre a conjuntura
política no Brasil, os consequentes ataques
às Políticas Públicas e aos Direitos Humanos,
buscando compreender seus desdobramentos
para as diferentes áreas de atuação da Psicologia.

61

Debate sobre os desafios
da Psicologia na
contemporaneidade

UEM, em parceria com
CRP-PR

29/09/2016

UEM (Maringá)

Valorizar a Psicologia enquanto área do
conhecimento e as atividades técnico-profissionais
do psicólogo em suas interfaces com outros
saberes.

62

XVI Fórum de Psicologia
Hospitalar: As diferentes
faces da violência no contexto
hospitalar: o lugar das
práticas do psicólogo

CRP-PR

05/11/2016

CRP-PR
(Curitiba)

Agregar profissionais e estudantes interessados
no desenvolvimento dos conhecimentos teóricos/
práticos em Psicologia Hospitalar

63

Orientação e Ética:
Contribuições para a
formação do Psicólogo

CRP-PR

CRP-PR
(Curitiba)

Aprimorar tecnicamente, aos psicólogos e
psicólogas, tangendo assuntos referentes à
legislação profissional e às questões éticas.
Promover capacitação contínua dos Psicólogos,
com abertura à participação dos futuros colegas,
hoje, estudantes de Psicologia.

22/11/2016

9° CONGRESSO REGIONAL DA
PSICOLOGIA E 9° CONGRESSO
NACIONAL
A cada três anos os Conselhos Federal
e Regionais de Psicologia se renovam com
processo eleitoral e com a realização dos
Congressos Regionais (COREP) e Nacional
da Psicologia (CNP). O CNP é a instância
máxima de deliberação dos Conselhos e nele
são definidas as diretrizes a serem seguidas e
implementadas nos três anos seguintes a sua
realização, tanto em âmbito regional quanto
nacional.
Para realização do COREP se faze
necessária a mobilização da categoria para a
organização de eventos preparatórios e PréCOREPs, cujo objetivo é elaborar propostas
e eleger os delegados de cada região para o
Congresso. Os Pré-COREPs aconteceram nas
seguintes regiões:
• Cascavel e região, 27/02/2016, em
Cascavel;
• Sudoeste, 27/02/2016 em Pato Branco;
• Noroeste, 27/02/2016 em Paranavaí;
• Sudeste, 27/02/2016 em União da
Vitória;
• Curitiba e região metropolitana (Sul)
16/03/2016 em Curitiba;

• Campos Gerais, 19/03/2016 em Ponta
Grossa;
• Oeste, 19/03/2016 em Umuarama;
• Centro-Oeste,
19/03/2016
em
Guarapuava;
• Centro-Ocidental,
19/03/2016
em
Campo Mourão;
• Londrina, 19/03/2016
em Londrina;
• Curitiba e região metropolitana (Central),
30/03/2016 em Curitiba;
• Curitiba e região metropolitana (Leste),
06/04/2016 em Curitiba;
• Maringá e região, 09/04/2016 em
Maringá;
• Norte
Pioneiro,
09/04/2016
em
Jacarezinho;
• Litoral, 09/04/2016 em Paranaguá;
• Extremo Oeste, 09/04/2016 em Foz do
Iguaçu;
Além das atividades organizadas pelo CRPPR, também foram realizados três pré-COREPs
livres, por iniciativa da categoria, em Londrina
(04/03/2016), Curitiba (09/03/2016) e Maringá
(10/03/2016).
Por sua vez, O 9º COREP foi realizado no
Hotel Tulip Inn, em Curitiba, nos dias 30 de
abril e 1º de maio de 2016, com a participação

de 108 (cento e oito) delegados (eleitos nos
pré-COREPS, realizados entre janeiro e abril
em diversas regiões do Paraná), 13 (treze)
observadores, além da Comissão Organizadora,
composta por conselheiros, colaboradores e
funcionários do CRP.
A delegação eleita para representar o
Paraná no 9° CNP, realizado no mês de
junho em Brasília, foi composta por 12 (doze)
delegados, eleitos pela Plenária final do Corep.
O relatório final do Congresso Regional, com
as propostas aprovadas, está disponível no site
do CRP (www.crppr.org.br).
ELEIÇÕES 2016
		 O processo eleitoral de 2016
foi conduzido pela Comissão Regional
Eleitoral (CRE), responsável por fazer valer
o disposto na Resolução CFP n° 004/2015
(Regimento Eleitoral). A votação para as
chapas concorrentes para o CRP-PR e para o
CFP aconteceu pela internet e nos postos de
votação presenciais, localizados em Curitiba,
Londrina, Maringá, Cascavel e Foz do Iguaçu,
entre os dias 24 e 27 de agosto.
Duas chapas concorreram para o Conselho
Regional: “É Tempo de Diálogo” e “Força
Inovação”, saindo vencedora a segunda. Com
isso, deu-se início ao XIII Plenário do CRP-PR
(gestão 2016-2019).
Posse do XIII Plenário (gestão
2016/2019)
Em 23 de setembro tomou posse do XIII
Plenário do CRP-PR, eleito pela categoria no
processo eleitoral de 2016, formado por 30
(trinta) conselheiros e dirigido pelos Diretores:
João Baptista Fortes de Oliveira CRP-08/00173

(Presidente), Rosangela Lopes de Camargo
Cardoso CRP-08/01520 (Vice-Presidente),
Francisco Mario Pereira Mendes CRP-08/01774
(Tesoureiro) e Carolina de Souza Walger de
Almeida CRP-08/11381 (Secretária).
O recém-empossado grupo de conselheiros
realizou sua primeira Plenária no dia 24 de
setembro e instituiu, nas reuniões seguintes,
quatro novos Grupos de Trabalho regionais: GT
sobre Mediação (com o objetivo de propor uma
Resolução própria do Paraná, a fim de cumprir
com o disposto na Resolução CFP n° 01/2016),
GT para construção de Edital de auxílio
financeiro a eventos, GT para discussão da
Resolução n° 154/2016 do Tribunal de Justiça
e, ainda, GT para discutir sobre a Concessão
de Benefícios Eventuais no SUAS.
Planejamento Estratégico (XIII Plenário)
Realizado nos dias 22 e 23 de outubro
(sábado e domingo) com o objetivo de planejar
os próximos três anos do Conselho Regional
de Psicologia do Paraná (CRP-PR). Durante
o encontro, o grupo de conselheiros partiu da
missão e dos valores do CRP-PR – orientar
e fiscalizar a profissão – e das propostas
da gestão para definir os objetivos a serem
alcançados.
O trabalho girou em torno de quatro
perspectivas: relação do CRP-PR com a
sociedade; relação com as(os) Psicólogas(os);
relação da autarquia com outras entidades;
e processos internos. Os Conselheiros se
dividiram em quatro subgrupos para traçar
metas e objetivos para cada perspectiva, com
prazos definidos e profissionais responsáveis
pela execução.

Resoluções
O XII Plenário (gestão 2013-2016) publicou,
em 2016, duas Resoluções. A primeira,
Resolução CRP-08 n° 001/2016, estabeleceu
critérios para a criação de Comissões Especiais
(Temáticas), nomeação de colaboradoras(es) e
descreveu suas atribuições junto ao CRP-PR.
A segunda (Resolução CRP-08 n° 002/2016)
visou, redefinir as regiões pertencentes a
cada Representação Setorial, Subsedes e
Sede, no intuito de facilitar a integração e o
desenvolvimento das ações do CRP-08 em
todo Paraná.
Com a posse do XIII Plenário, por sua vez,
a Resolução CRP-08 n° 001/2016 foi revogada
pela Resolução CRP-08 n° 003/2016. Além
desta, também foi publicada a Resolução CRP08 n° 004/2016, que visou estabelecer normas
de organização, funcionamento e atribuições
das Representações Setoriais, retomando
a representação centralizada na figura de
psicólogos na condição de efetivos e suplentes
e, por último, a Resolução CRP-08 n° 005/2016,
que revogou a Resolução CRP-08 n° 001/2015.
As Resoluções estão disponíveis para
consulta no site do CRP-PR (www.crppr.org.br).
Notas Técnicas (NTs)
A atuação profissional da(o) psicóloga(o)
na interface com a justiça tem trazido à
tona inúmeros questionamentos sobre as
implicações éticas desta relação. Muitas vezes
a(o) profissional se vê diante de dilemas,
especialmente quando é requisitada(o) a se
posicionar sobre determinada situação diante
do juiz. Frente a isso, o XII Plenário publicou,
em maio de 2016, a NT 001/2016, no intento
de orientar a categoria acerca da participação
do profissional psicólogo como testemunha no
âmbito da justiça.

O Conselho também apresentou seu
posicionamento e suas recomendações acerca
da escuta de crianças e adolescentes vítimas
ou testemunhas de violência no Sistema de
Justiça, e do uso no Judiciário da metodologia
Depoimento Especial, através da publicação
da NT 002/2016. O documento teve como base
a Convenção sobre os Direitos da Infância,
promulgada no Brasil pelo Decreto 99.710/1990;
o Estatuto da Criança e do Adolescente,
disposto na Lei 8.069/1990; a Recomendação
nº 33 de 23 de novembro de 2010, editada pelo
Conselho Nacional de Justiça; a Resolução nº
169/2014, emitida pelo Conselho Nacional de
Direitos da Criança e do Adolescente; a Nota
Técnica nº 01/2015, divulgada pela Comissão
Permanente da Infância e Juventude do Grupo
Nacional de Direitos Humanos do Conselho
Nacional de Procuradores Gerais da Justiça;
e, ainda, a iminente instalação do sistema
vídeogravado para tomada de depoimento de
crianças e adolescentes no Tribunal de Justiça
do Paraná, na esfera criminal.
As Notas Técnicas (NTs) estão disponíveis
para consulta no site do CRP-PR (www.crppr.
org.br).
ASSEMBLEIA DAS POLÍTICAS, DA
ADMINISTRAÇÃO E DAS FINANÇAS
(APAF)
O CRP-PR esteve presente nas duas APAFs
realizadas em 2016, em Brasília-DF, nos dias
21 e 22 de maio e 17 e 18 de dezembro. Com
o ingresso do Paraná no Grupo de Trabalho
(GT) Nacional para revisão da Resolução CFP
n° 2012/2011, na Assembleia de dezembro, o
CRP-PR finaliza 2016 com representação nos
seguintes GTs Nacionais:
•

GT Nacional para revisão do Manual

Unificado de Orientação e Fiscalização (MUORF);
• GT Nacional de Assuntos Financeiros;
• GT Nacional de Mediação e Conciliação;
• GT Nacional para revisão da Resolução CFP n° 007/2003;
• GT Nacional sobre atuação profissional no contexto das Medidas Socioeducativas;
• GT Nacional sobre Escuta de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência;
• GT Nacional sobre Política Indutora do CREPOP;
• GT Nacional para revisão da Resolução CFP n° 2012/2011;
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 a maneira pela qual a entidade
se apresenta e se relaciona com outras instituições e a sociedade:
Nº
1
2

ATIVIDADE
Encontro de articulação - CRP08 e CRP-01, do dia 04 a
07/01/2016
Posse da nova Diretoria da
OAB-PR, no dia 19/01/2016

ORGANIZAÇÃO

LOCAL

MODALIDADE

CRP-PR e CRP-DF

Brasília-DF

Representação

OAB-PR

Curitiba-PR

Representação

São Mateus do
Sul-PR

Representar o CRP-PR em mesa-redonda sobre “Direitos
Humanos, Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial”

3

Ver-SUS (edição de Janeiro),
no dia 23/01/2016

Coletivo Inspira SUS e
Associação Brasileira
da Rede Unida e
Ministério da Saúde,
com apoio do CRP-PR

4

Semana Pedagógica do curso
de Psicologia da Faculdade
Dom Bosco, no dia 01/02/2016

Faculdade Dom Bosco

Curitiba-PR

Representar o CRP-PR em debate sobre “Cenário da
profissão no Brasil: avanços e retrocessos”

5

Posse da nova gestão da OAB
(seccional de Londrina), no dia
03/02/2016

OAB-PR

Londrina-PR

Representação

6

Debate sobre “A orientação
deontológica sobre o exercício
profissional do psicólogo:
uma interação entre o Código
de Ética e as práticas da
Psicologia”, no dia 17/02/2016

Universidade Estadual
de Londrina (UEL)

Londrina-PR

Representação

7

Palestra - Núcleo de Justiça
Comunitária de Pinhais, no dia
19/02/2016

Prefeitura Municipal de
Pinhais

Pinhais-PR

Representar o CRP-PR e ministrar palestra sobre “Conflitos
Interpessoais”

8

GT Nacional de Revisão
da Política de Orientação
e Fiscalização do Sistema
Conselhos, no dia 26/02/2016

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

Brasília-DF

Representar o CRP-PR em reunião presencial do
GT Nacional de Revisão da Política de Orientação e
Fiscalização do Sistema Conselhos

9

Comissão Nacional de
Psicologia e Assistência Social
(CONPAS), no dia 27/02/2016

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

Brasília-DF

Representar o CRP-PR em reunião ampliada da CONPAS

10

Abertura do Programa de
Prefeitura Municipal de
Residência Multiprofissional de
São José dos PinhaisSão José dos Pinhais (SJP),
PR
no dia 1°/03/2016

São José dos
Pinhais-PR

Representação

11

Comemoração ao Dia
Prefeitura Municipal de
Internacional da Mulher, no dia
Londrina
08/03/2016

Londrina-PR

Representação

12

Comissão Nacional de
Psicologia e Assistência Social
(CONPAS), no dia 12/03/2016/

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

Brasília-DF

Representar o CRP-PR em reunião plena da CONPAS

13

GT Nacional sobre a Minuta
de Resolução sobre a Escuta
Psicológica de Crianças
e Adolescentes, no dia
12/03/2016

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

Brasília-DF

Representar o CRP-PR em reunião presencial do GT
Nacional sobre a Minuta de Resolução sobre a Escuta
Psicológica de Crianças e Adolescentes

14

Premiação Aliad@s pela
Cidadania LGBT, no dia
14/03/2016

Grupo Dignidade

Curitiba-PR

Representação

15

Posse da nova gestão da
Associação Brasileira de
Recursos Humanos (ABRHPR), no dia 22/03/2016

Associação Brasileira
de Recursos Humanos
(ABRH-PR)

Curitiba-PR

Representação

16

Seminário: “Aspectos Práticos
do Enfrentamento à Violência
de Gênero: a culpabilização da
vítima”, no dia 22/03/2016

-

Curitiba-PR

-

17

Audiência Pública sobre
“Políticas para Mulheres”, no
dia 22/03/2016

Ministério Público do
Estado do Paraná

Curitiba-PR

Representação

18

Palestra sobre “Psicologia
Escolar/Educacional”, no dia
22/03/2016

Faculdades Pequeno
Príncipe

Curitiba-PR

Representar o CRP-PR e ministrar palestra sobre
“Psicologia Escolar/Educacional”

19

Reunião da FRENTEX, no dia
23/03/2016

Sindicato dos
Jornalistas do Paraná
(SINDIJOR)

Curitiba-PR

Representação

20

Reunião com Prefeitura de
Londrina sobre edital de
concurso público, no dia
24/03/2016

CRP-PR e Prefeitura
Municipal de Londrina

Londrina-PR

Representação

21

Aniversário do curso de
Psicologia da Universidade
Positivo (UP), no dia
29/03/2016

Universidade Positivo
(UP)

Curitiba-PR

Representação

22

Reunião do setor administrativo
com Comissão Setorial do
Extremo Oeste, nos dias 30 e
31/03/2016

CRP-PR

Foz do Iguaçu-PR

23

Encontro Nacional de
Psicologia na Educação, no dia
1°/04/2016

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

Brasília-DF

Representação

24

10 Anos da Escola de Saúde
da Unibrasil, no dia 13/04/2016

Centro Universitário
Unibrasil

Curitiba-PR

Representação

25

GT Nacional de Revisão
da Política de Orientação e
Fiscalização, no dia 15/04/2016

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

Brasília-DF

Representação em reunião presencial do GT Nacional de
revisão da Política de Orientação e Fiscalização

26

Diálogo Público: “Seminário de
Transparência e Boas Práticas
nos Conselhos de Fiscalização
Profissional”, no dia 25/04/2016

Tribunal de Contas da
União

Porto Alegre-RS

Representação

Centro Acadêmico da
Pontifícia Universidade
Católica do Paraná
(PUC/PR)

Curitiba-PR

Representação

Prefeitura Municipal de
Curitiba

Curitiba-PR

Representação

UNIBRASIL

Curitiba-PR

Representação e palestra aos acadêmicos de Psicologia

CRP-RS

Porto Alegre-RS

Representação

CRP-RS

Porto Alegre-RS

Representação

27

28

29
30

31

Semana Acadêmica de
Psicologia da Pontifícia
Universidade Católica do
Paraná (PUC/PR), de 25 a
29/04/2016
Seminário Municipal de
Políticas sobre Drogas, nos
dias 25 e 26/04/2016
Palestra aos acadêmicos de
Psicologia da Unibrasil, no dia
26/04/2016
Encontro de profissionais de TI
dos CRP’s da região sul, nos
dias 03 e 04/05/2016
Encontro de profissionais das
áreas técnicas (COF e COE)
dos CRP’s da região Sul, no
dia 09/05/2016

Representação em reunião visando compra de móveis
para o escritório regional do Extremo-Oeste

32

33

Encontro de profissionais da
área de Comunicação Social
dos CRP’s da região Sul, no
dia 12/05/2016

CRP-RS

Atividade em comemoração ao SMS (Departamento
Dia da Luta Antimanicomial:
de Saúde Mental), com
“Cuidado em Liberdade”, no
apoio do Propulsão,
dia 16/05/2016
UFPR e CRP-PR

Porto Alegre-RS

Representação

Curitiba-PR

Representação

Faculdade Dom Bosco

Curitiba-PR

Representação e palestras sobre: “Política Saúde Mental”,
“Atribuições do CRP e Comissão de Ética” e “Adolescência,
violência e contemporaneidade”

Faculdade Sant’Ana

Ponta Grossa-PR

Centro Universitário
FAE

Curitiba-PR

-

São Paulo-SP

Representação

38

Encontro Regional de
Estudantes de Psicologia
(EREP - Sul), no dia
27/05/2016

Coletivo Regional
de Estudantes de
Psicologia - Sul

Londrina-PR

Representação

39

Comissão Nacional de
Psicologia e Assistência Social
(CONPAS), no dia 04/05/2016

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

Brasília-DF

Representar o CRP em reunião ampliada da CONPAS

Palestra aos estudantes de
Psicologia, nos dias 07 e
08/06/2016
2° Simpósio de Psicologia do
Esporte, no dia 11/06/2016

Pontifícia Universidade
Católica do Paraná
(PUC/PR)
Faculdade Assis
Gurgacz

Curitiba-PR

Representação e palestra aos estudantes
“Atribuições do CRP e Código de Ética”

42

Inauguração da Casa da
Mulher Brasileira de Curitiba,
no dia 15/06/2016

Prefeitura Municipal de
Curitiba

Curitiba-PR

Representação

43

9° Congresso Nacional da
Psicologia (CNP), de 16 a
19/06/2016

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

Brasília-DF

Representação do Paraná no CNP, através da participação
dos delegados eleitos no COREP

44

Fórum Regional de Assistência
Social (FOREAS) e Diálogo
com Psicólogos sobre
Comissões Temáticas
(Gênero), no dia 22/06/2016

FOREAS (Ivaiporã) e
CRP-PR

Guarapuava-PR e
Ivaiporã-PR

Representação do CRP-PR e participação em debate
sobre “Gênero”

45

Lançamento do livro: “Justiça
e Direitos Humanos: olhares
críticos sobre o Judiciário em
2015”, no dia 23/06/2016

-

Curitiba-PR

Representação

46

IV Conferência Municipal
de Políticas sobre Drogas
de Curitiba, nos dias 24 e
25/06/2016

Prefeitura Municipal de
Curitiba

Curitiba-PR

Representação

47

I Encontro Nacional de
Coletivos e Ativistas
Antiproibiocionistas – ENCAA,
de 24a 26/06/2016

A RENCA – Redes
Nacional de
Coletivos e Ativistas
Antiproibicionistas

Recife-PE

Representação

48

Mesa-redonda: “Diversidade
e Religião: Avanços e
retrocessos”, no dia 25/06/2016

Catedral Anglicana de
São Tiago

Curitiba-PR

Representação e participação em debate sobre Psicologia
e Religião

49

GT Nacional sobre
Socioeducação, no dia
25/06/2016

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

Brasília-DF

Representar o CRP-PR em reunião presencial do GT
Nacional sobre Socioeducação

50

Lançamento da Coleção
Psicologia, laicidade e as
relações com a religião e
a espiritualidade, no dia
30/06/2016

CRP-SP

São Paulo-SP

34

35
36
37

40
41

Palestra aos acadêmicos de
Psicologia, no dia 18/05/2016
Jornada de Saúde Mental, no
dia 18/05/2016
Palestra aos estudantes de
Psicologia, no dia 24/05/2016
5° Congresso Brasileiro de
Saúde Mental, nos dias 26 a
28/05/2016

Cascavel-PR

Representação
Representação e palestra sobre “Atribuições do CRP e
Comissão de Ética”

sobre

Representação e palestra sobre os “Valores do Olimpismo”

Representação

51

Comissão Nacional de
Psicologia e Assistência Social
(CONPAS), no dia 16/07/2016

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

Brasília-DF

Representar o CRP-PR em reunião ampliada da CONPAS

52

Encontro Estadual do Fórum
DCA - Fortalecendo a
sociedade civil na defesa dos
direitos humanos de crianças e
adolescentes, 19 a 20/07/2016

Fórum dos Direitos
da Criança e do
Adolescente (FDCA)

Curitiba-PR

Apoio e representação no Encontro Estadual do Fórum
DCA - Fortalecendo a sociedade civil na defesa dos direitos
humanos de crianças e adolescentes

53

Encontro Metropolitano em
Defesa do SUAS, no dia
20/07/2016

Prefeitura Municipal de
Piraquara

Piraquara-PR

Representação

54

Posse da Comissão de
Estudos sobre Violência de
Gênero da OAB/PR, em
21/07/2016

OAB-PR

Curitiba-PR

Representação

Curitiba-PR

Representação

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

Brasília-DF

Representar o CRP-PR em reunião presencial do GT
Nacional de Revisão da Resolução CFP nº 007/2003

CRP-SC e FETSUAS/
SC

Joinville-SC e
Blumenau-SC

CRP-SC

Florianópolis-SC

PUC-PR

Londrina-PR

Representação

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

Brasília-DF

Representação

-

Curitiba-PR

Representação

UNICAMP

Campinas-SP

Representação

CRP-PR e Editoras

São Paulo-SP

Representação

55

56

57

58

59

60

61

62
63

Reunião para sistematização
da ação Diálogo Interdisciplinar
CRP-PR e CRESS-PR
no Sistema Prisional, no dia
22/07/2016
GT Nacional de Revisão da
Resolução CFP nº 007/2003,
no dia 22/07/2016
Reunião Eixo - Assistência
Social (Sul) e Reunião
FORTSUAS Sul, nos dias 19 e
30/07/2016
Reunião ampliada sobre
Escuta de Crianças e
Adolescentes Vítimas ou
Testemunhas de Violência, no
dia 1°/08/2016
Aula inaugural do curso
de Psicologia da PUC/PR
(Campus Londrina), no dia
03/08/2016
Treinamento do Sistema
Eleitoral com Comissões
Eleitorais, nos dias 05 e
06/08/2016
Lançamento da “Pesquisa
Nacional sobre o Ambiente
Educacional com Adolescentes
e Jovens LGBT no Brasil”, em
10/08/2016
Jornada: “Plantas Sagradas
em Perspectiva”, de 09 a
11/08/2016
Reunião com Editoras Vetor e
Pearson, em 12/08/2016

Representação

Representação e participação em debate

64

Reunião de sistematização
do relatório da ação “Diálogo
Interdisciplinar no Sistema
Penal”, em 12/08/2016

CRP-PR e CRESS-PR

Curitiba-PR

Representação

65

Palestra aos estudantes de
Psicologia, em 18/082016

Faculdades Pequeno
Príncipe

Curitiba-PR

Palestra da COF aos estudantes, sobre “Atribuições do
CRP e Código de Ética Profissional”

66

Palestra para profissionais da
saúde da região de Maringá,
em 19/08/2016

15ª Regional de Saúde
de Maringá (SESA/PR)

Maringá-PR

Palestra da COF sobre “Atribuições do CRP e Legislação
Profissional”

67

Semana Acadêmica de
Psicologia, em 22/08/2016

Universidade do
Contestado (Campus
Porto União)

Porto União-SC

Representação e participação em debate sobre “Questões
de gênero e sexualidade”

68

Reunião para sistematização
do relatório da ação Diálogo
Interdisciplinar no Sistema
Prisional, em 26/08/2016

CRP-PR e CRESS-PR

Curitiba-PR

Representação

69

27º Jornada Paranaense de
Psicodrama – “Aqui e agora.
Que momento é este?”, em
26/08/2016

Associação
Paranaense de
Psicodrama (APPR)

Curitiba-PR

Representação

70

Atividade em comemoração ao
Dia dos(as) Psicólogos(as) da
PUC/PR, em 26/08/2016

PUC-PR

Curitiba-PR

Representação

71

I Encontro Estadual de
Medidas Socioeducativas
em Meio Aberto, em 30 e
31/08/2016

Secretaria de
Estado do Trabalho
e Desenvolvimento
Social

Curitiba-PR

Representação

72

Curso e Palestra da Comissão
Consultiva em Avaliação
Psicológica - CCPA Itinerante
(Região Sul), no dia 1°/09/2016

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

Florianópolis-SC

Representação

73

Comissão Nacional de
Psicologia e Assistência Social
(CONPAS), em 10/09/2016

Conselho Federal de
Psicologia (CFP)

Brasília-DF

Representar o CRP-PR na reunião plena da CONPAS

74

Posse dos integrantes do
Comitê dos Produtores da
Informação Educacional, em
15/09/2016

Prefeitura Municipal de
Curitiba

Curitiba-PR

Representação

75

Semana Acadêmica de
Psicologia da Faculdades
Pequeno Príncipe, em
15/09/2016

Faculdades Pequeno
Príncipe

Curitiba-PR

Representar e ministrar palestra sobre “Atribuições do
CRP e Legislação Profissional”

76

Palestra aos estudantes de
Psicologia, em 17/09/2016

Faculdade Dom Bosco

Curitiba-PR

77

III Congresso Internacional de
Saúde Mental, em 23/09/2016

Universidade Estadual
do Centro-Oeste
(Unicentro)

Irati-PR

78

I Encontro /III Reflexão de
Saúde Mental do HCAB Avanços e Impasses na Saúde
Mental, em 26 e 27/09/2016

Secretaria de Estado
da Saúde (SESA/PR)

Curitiba-PR

Representação

79

Seminário Transformando
o Paraná: A importância do
atendimento em saúde no
processo transexualizador, em
30/09/2016

Secretaria de Estado
da Saúde (SESA/PR)

Curitiba-PR

Representação

80

Apresentação dos programas
de Política sobre Drogas de
Curitiba, em 30/09/2016

Prefeitura Municipal de
Curitiba

Curitiba-PR

Representação

81

I Congresso Brasileiro de
Psicologia da FAE, de 29/09 a
1°/10/2016

Centro Universitário
FAE

Curitiba-PR

Representação

82

Reunião sobre concurso
público no Tribunal de Justiça
e condições de trabalho, em
03/10/2016

CRP-PR, ANJUD,
SINDIJUS, CRESS-PR

Curitiba-PR

Representação

83

V Jornada Acadêmica de
Psicologia da PUC/PR
(Londrina), em 06/10/2016

PUC-PR

Londrina-PR

Representação

84

IV Congresso Brasileiro, IV
Congresso IberoAmericano e
IV Congresso LusoBrasileiro
de Psicologia da Saúde, em
10 e 11/10/2016

Associação Brasileira
de Psicologia da
Saúde

Florianópolis-SC

Representação e apresentação de pôster sobre o
trabalho da Comissão de Psicologia Hospitalar

85

Palestra aos estudantes de
Psicologia, em 13/10/2016

Faculdade Dom
Bosco

Curitiba-PR

Representação e palestra: “A ética na publicidade do
serviço prestado pelo Psicólogo”

86

II Workshop da Região Sul
de Travestis e Transexuais
da Rede Trans Brasil, em
14/10/2016

Transgrupo Marcela
Prado

Curitiba-PR

Representação

87

Palestra aos estudantes de
Psicologia, em 19/10/2016

Uniandrade

Curitiba-PR

Palestra aos alunos sobre “Atribuições do CRP e ética
profissional”

Representar e ministrar palestra sobre “Atribuições do
CRP e Legislação Profissional”
Representação e participação em mesa-redonda sobre
“Atuação dos Conselhos Profissionais de Psicologia da
região Sul”

88

Palestra aos estudantes de
Psicologia, em 20/10/2016

Universidade Tuiutí
do Paraná (UTP)

Curitiba-PR

Palestra aos alunos sobre “Atribuições do CRP e ética
profissional”

89

Palestra aos estudantes de
Psicologia, em 21/10/2016

PUC-PR

Curitiba-PR

Palestra aos alunos sobre “Atribuições do CRP e ética
profissional”

UNICESUMAR

Maringá-PR

Representação

Universidade Tuiutí
do Paraná (UTP)

Curitiba-PR

Palestra aos alunos sobre “Atribuições do CRP e ética
profissional”

92

Reunião da Diretoria com
Comissão Gestora da
subsede de Londrina, em 28
e 29/10/2016

CRP-PR

Londrina-PR

Representação

93

Reunião Aberta para
apresentação do Relatório do
Sistema Socioeducativo do
Paraná, em 31/10/16

Comissão da Criança
e Adolescente da
OAB-PR

Curitiba-PR

Representação

94

Palestra aos estudantes de
Psicologia, em 31/10/2016

Unibrasil

Curitiba-PR

Palestra aos alunos sobre “Atribuições do CRP e ética
profissional”

Prefeitura Municipal
de Londrina

Londrina-PR

Representação

Faculdades Pequeno
Príncipe

Curitiba-PR

Representação

Universidade Tuiuti
do Paraná (UTP)

Curitiba-PR

Palestra aos alunos sobre “Atribuições do CRP e ética
profissional”

98

Seminário: “A formação do
Acadêmico da Psicologia:
Infância, Adolescência
e a Vida Adulta sob o
aspecto afetivo emocional e
psicossocial”, nos dias 21 e
22/11/2016

Centro Universitário
FAG

Cascavel-PR

Apresentar aos acadêmicos a importância da afetividade
no desenvolvimento emocional e psicossocial através dos
relatos de experiência de escuta de crianças em abuso

99

III Foro Social de La Triple
Frontera: Construindo o poder
popular, nos dias 25, 26 e
27/11/2016

Foro de la Triple
Frontera

Foz do IguaçuPR

Universidade Positivo
(UP)

Curitiba-PR

Palestra aos alunos sobre “Atribuições do CRP e ética
profissional”

Universidade Positivo
(UP)

Curitiba-PR

Painel
sobre:
“Atendimento
Online”,
“Reforma
Psiquiátrica”, “Sistema de Justiça” e “Redução de Danos”

102

Atendimento às famílias e
demais pessoas - referente
tragédia com avião da
Chapecoense, do dia 30/11 a
03/02/2016

CRP-PR e Cruz
Vermelha

Chapecó-SC

Representação

103

Palestra aos formandos, no
dia 06/12/2016

UNIPAR

Cascavel-PR

Palestra aos alunos sobre “Atribuições do CRP e ética
profissional”

104

Inauguração da nova sede
do Conselho Regional de
Enfermagem do Paraná, no
dia 14/12/2016

Conselho Regional
de Enfermagem do
PR (COREN/PR)

Curitiba-PR

Representação

105

Comemoração aos 104 anos
da UFPR e posse da nova
reitoria (gestão 2016-2020),
dia 19/12/2016

Universidade Federal
do Paraná (UFPR)

Curitiba-PR

Representação

106

Audiência Pública sobre
Projeto de Lei 179/2014 Concidade, dia 19/12/2016

Câmara Municipal de
Londrina

Londrina-PR

Representação

107

Reunião para composição
da rede temática ligada à
Redesastre, em 12/12/2016

Centro Universitário
de Estudos e
Pesquisas sobre
Desastres (CEPED)

Curitiba-PR

Representação

90
91

95

96

97

100
101

Conferência: “Reconhecendo
a criança vítima de violência
sexual”, em 25/10/16
Palestra aos estudantes de
Psicologia, em 27/10/2016

Audiência Pública:
“Atendimento à demanda da
Educação Infantil pela Rede
Municipal de Educação de
Londrina”, em 1°/11/2016
VIII Fórum Nacional de
Metodologias Ativas de
Ensino-Aprendizagem na
Formação em Saúde, em
03/11/2016
Palestra aos formados, no dia
21/11/2016

Palestra aos formandos, no
dia 26/11/2016
Congresso de Psicologia da
Universidade Positivo, de
30/11 a 02/12/16

Representação

Políticas Públicas e Controle Social
Saúde
Em 2016 o Conselho Regional de Psicologia
do Paraná apoiou o projeto Ver-SUS (Vivências
e estágios na realidade do Sistema Único de
Saúde), do Ministério da Saúde para estimular
a formação de trabalhadores do SUS, que foi
realizado na cidade de São Mateus do Sul,
tendo um de seus conselheiros participado de
uma mesa-redonda sobre Direitos Humanos,
Luta Antimanicomial e Reforma Psiquiátrica.
Apoiou o seminário “Desafios Atuais da
Política Nacional de Saúde Mental” promovido
pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia
e pelo Grupo de Estudos e Pesquisas Higiene
Mental e Eugenia (GEPHE) da Universidade
Estadual de Maringá (UEM), em parceria com
a Comissão de Psicologia e Saúde da subsede
de Maringá, onde o palestrante e professor
Pedro Gabriel Godinho Delgado, do Instituto de
Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de
Janeiro, trouxe ao debate as perspectivas para
o tratamento de transtornos mentais, o cenário
atual da Política Nacional de Saúde Mental e as
novas estratégias para os encaminhamentos
do modelo de assistência.
Apoiou o movimento denominado “Um
Passo à Frente”, coletivo que luta pela
Reforma Psiquiátrica Brasileira, na realização
de seminário para discutir o atual momento no
cenário da saúde mental, em que os palestrantes
Rosana Onoko e Edmar de Oliveira, abordaram
a temática da “Luta, Democracia e Direitos
Humanos: o sofrimento atual da Reforma
Psiquiátrica”. Tendo ainda sido realizadas três
oficinas simultâneas sobre “Educação Popular e
Economia Solidária: associações, cooperativas
e geração de renda”; “Passos à frente: para
onde?”; e “Movimentos Sociais: por que, para
que, como?”.

Também em 2016, esteve presente no I
Encontro Paranaense de Desinstitucionalização
e Práticas para o Cuidado em Liberdade, com
a participação de um dos maiores defensores
da Luta Antimanicomial do Brasil, o médico
psiquiatra Paulo Amarante. Sediou a 46ª
Reunião da Comissão Intersetorial de Saúde
Mental do Conselho Nacional de Saúde, que
reuniu representantes de diversas instituições
e movimentos sociais ligados à Luta
Antimanicomial, e participou no Congresso
de Psicologia da Universidade Positivo, em
comemoração aos 15 anos do curso, abordando
– pela via de painel expositivo - os temas: saúde
mental, psicologia jurídica, atendimento online
e redução de danos.
Assistência Social
No que diz respeito à Política de Assistência
Social, o CRP-PR – por intermédio de sua
Comissão de Psicologia Social e Comunitária
- promoveu e sediou a Jornada da Psicologia
Social e Comunitária e SUAS, que teve como
objetivo promover o debate sobre os papéis que
a(o) Psicóloga(o) assume nos diversos níveis de
complexidade da Assistência Social, os desafios
à Psicologia no SUAS, a intersetorialidade e a
interdisciplinaridade. As Profªs Dras. Verônica
Morais Ximenes e Andrea Fernanda Silveira
trouxeram para a mesa redonda: “Desafios da
Psicologia no SUAS”, questões que envolvem
a rotina da(o) profissional que está inserida(o)
na área e trabalha em conjunto com a(o)
Assistente Social. Durante a mesa redonda:
“A pobreza e judicialização nas políticas
públicas”, conduzida pela Dra. Verônica e pelo
Dr. Olympio de Sá Sotto Maior Neto, foram
levantadas questões e a importância em
compreender como a situação da pobreza está
presente no desenvolvimento humano e de que

forma a(o) profissional deve se preparar para
lidar com essas questões. Tendo promovido
reflexão sobre as desigualdades sociais,
direitos humanos, cidadania, violência nas
cidades, desemprego e a valorização da vida.
Além disso, a Jornada contou com transmissão
on-line, possibilitando acesso simultâneo dos
psicólogos paranaenses no referido evento.
Cabe ressaltar, ainda, a conquista de
vaga - na condição de representante da
sociedade civil – para o Conselho Estadual de
Assistência Social (CEAS) do Paraná, gestão
de 2016 a 2018, pelas regionais de Cascavel e
Guarapuava.
Destaca-se também a participação do
CRP-PR em encontro do Fórum Regional de
Assistência Social (FOREAS), em Ivaiporã,
direcionado a Gestores, Técnicos, Conselheiros
Governamentais e não Governamentais,
Conselheiros Tutelares e todos que trabalham
na área da Assistência Social dos municípios
próximos, cujo participação se deu através da
explanação e discussão sobre questões étnicoraciais e gênero. Além dela, frisa-se também
a promoção de reunião com Psicólogas(os) que
atuam no SUAS (Sistema Único de Assistência
Social) para contribuir na elaboração de
uma Nota Técnica sobre os parâmetros para a atuação
da(o) profissional de Psicologia no âmbito do Sistema
Único de Assistência Social (SUAS),

organizada
pela Comissão Nacional de Psicologia na
Assistência Social (CONPAS), do Conselho
Federal de Psicologia.
Diversidade
Tendo em vista a publicação da Nota Técnica
n° 003/2015, a qual posiciona o CRP-PR acerca
da utilização do nome social de discentes
menores de 18 anos de escolas do Estado do
Paraná, em 2016 a autarquia foi homenageada
pelo Grupo Dignidade, recebendo o Prêmio

Aliad@s da Cidadania LGBT, por haver
contribuído para a causa LGBT, emitindo
parecer técnico favorável à utilização do nome
social de discentes menores de 18 anos nas
escolas do Estado do Paraná.
Uma outra conquista importante do CRPPR nessa temática foi a vaga no Comitê de
Acompanhamento da Política de Promoção
e Defesa dos Direitos de Lésbicas, Gays
Bissexuais, Travestis e Transexuais do
Estado do Paraná (Comitê LGBT). O Comitê
é responsável pelo auxilio na implementação
e no acompanhamento das Políticas Públicas
voltadas à população LGBT, para garantir
a promoção e proteção dos direitos dessas
pessoas.
Sistema de Justiça
A Comissão de Psicologia Jurídica do
Conselho, em parceria com o Conselho
Regional de Serviço Social do Paraná (CRESSPR), Sindicato dos Servidores do Poder
Judiciário do Estado do Paraná (Sindijus-PR)
e Associação dos Analistas Judiciários do
Paraná (ANJUD), organizou o “II Seminário
Sistema de Justiça e Direitos Humanos no
Paraná: Condições de Trabalho, Ética e Direitos
Humanos”. O objetivo da atividade foi promover
espaços de debates teóricos-políticos sobre o
tema. O Seminário contou com palestrantes
do Direito, da Psicologia e do Serviço Social
e abordou três eixos de discussão nos grupos
de trabalho: “Acesso à Justiça”, “Justiça
para Crianças e Adolescentes” e “Direitos
Fundamentais”. Os participantes de cada sala
levantaram questionamentos e trouxeram as
experiências em temas como mediação de
conflitos, depoimento sem danos, medidas
socioeducativas, fortalecimento dos vínculos
familiares no SUAS e precarização do sistema
penal.

O CRP-PR também esteve presente no Ato
Público de Combate à Violência Sexual Contra
a Criança e ao Adolescente, promovido pelo
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente de Londrina (CMDCA).
Ainda,
assinou
carta
contra
o
desmantelamento do PAI-PJ (Programa de
Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador
de Sofrimento Mental). O programa existe em
Minas Gerais desde 1998 e já atendeu mais
de 6 (seis) mil pacientes sem privação de
liberdade, em consonância com os princípios
da Reforma Psiquiátrica.
Políticas sobre Drogas
Juntamente com o Conselho Municipal de
Políticas sobre Drogas de Maringá (COMAD)
se posicionou contrário ao projeto de Lei
“Paz Paranaense” que continha uma série de
irregularidades e retrocessos, entre eles, a
retirada de atribuições dos Conselho Municipais
no exercício do controle social das políticas
sobre drogas. O texto de críticas, assinado pelo
CRP-PR (através da Comissão de Psicologia
e Saúde do CRP-PR de Maringá), mostra que
o projeto desconsiderava as diretrizes do
SUS e a Política Nacional de Saúde Mental,
instituída pela lei nº 10.216/2011 (Lei da
Reforma Psiquiátrica) e não indicava como
seria organizada a destinação dos recursos.
Além disso, estipulava a concessão de
benefícios fiscais para empresas ou instituições
que colaborarem com uma comunidade
terapêutica – o que leva ao fortalecimento
deste tipo de instituição e um incentivo a
períodos de internações prolongados. Outro
ponto considerado retrocesso entro do PL é a
atribuição ao psiquiatra do poder de decisão
no laudo médico, ignorando a avaliação
multiprofissional já prevista em lei.

Em Curitiba, o CRP-PR organizou encontro
de preparação para a Conferência Municipal
de Políticas sobre Drogas. A discussão contou
com um apanhado histórico das políticas sobre
drogas, que até 2012 eram responsabilidade
da extinta Secretaria Municipal de Políticas
sobre Drogas. Àquela época, as ações eram
focadas no PROERD (Prevenção) e parcerias
com Comunidades Terapêuticas (tratamento
em regime de internação por longos períodos,
com foco exclusivo na abstinência). Hoje
em dia, o foco recai sobre novas propostas,
como ampliação da RAPS (Rede de Atenção
Psicossocial) e a visão antiproibicionista. Um
dos pontos defendidos durante o encontro foi a
importância de aumentar a ação das políticas de
Redução de Danos e da Luta Antimanicomial,
destacando, ainda, o foco na prevenção.
Assim, os principais encaminhamentos do
encontro (e de defesa na Conferência) foram:
compromisso com a postura antiproibicionista;
ampliação da RAPS; destaque para a política
de Redução de Danos; o não financiamento
com verba pública de entidades da iniciativa
privada; qualificação de Conselheiros(as) do
COMPED (Conselho Municipal de Políticas
sobre Drogas de Curitiba); elaboração de
moção de repúdio ao projeto “Paz Paranaense”;
articulação com outras entidades; e proposição
da nova redação à lei municipal que organiza
o COMPED. No mês de junho, fora realizada
a 4ª Conferência Municipal de Políticas sobre
Drogas em Curitiba, que reuniu cerca de 300
pessoas no campus da Universidade Federal do
Paraná (UFPR) no Jardim Botânico. Ao final da
Conferência, houve a eleição para o Conselho
Municipal de Políticas sobre Drogas (COMPED)
para a gestão 2016/2018 e o CRP-PR foi eleito
para uma vaga de suplente, juntamente com o
Sindicato dos Psicólogos do Paraná (Sindypsi),
que ficou como titular.

A nível estadual, a autarquia em conjunto
com as entidades que compõem o Conselho
Estadual de Políticas sobre Drogas (CONESD)
organizaram a semana PREVIDA, que promoveu
– entre outras atividades - uma mesa-redonda
com a participação do médico Dr. Fábio Caldas
Mesquita, com a temática “Redução de Danos”
e a exibição do documentário: “Pedras, plantas
e outros caminhos”.

DEPARTAMENTO JURÍDICO
Procedimentos Comuns – Temos
em andamento 40 ações, que abarcam o
•

procedimento comum e procedimento comum
do juizado especial cível. Essas ações
discutem a respeito de repetição de indébito,
cumprimento de sentença condenatória,
embargos à execução e indenização por
dano moral. A repetição de indébito traz uma
possível possibilidade de perda por parte do
CRP-08, tendo em vista que antes da Lei
12.514/2011 - o valor da anuidade legal era
de 2MVRs, entretanto através de Resoluções
emanadas do Conselho Federal de Psicologia
criaram-se bandas de valores de anuidades
que eram muito além do determinado pelo
Código Tributário Nacional (CTN). Assim,
não raro, o CRP-08 tem que devolver valores
pagos a maior através de comando judicial,
como resultado da ação de repetição do
indébito ou através de execução de sentença
já transitada em julgado. Perece também,
quando da interposição dos embargos à
execução – quanto ao pagamento dos
honorários de sucumbência da parte contrária.
Dentre as ações de procedimento comum,
temos a figura da ação de indenização por
dano moral. Estas foram interpostas contra

o CRP/08 por profissionais que se sentiram
ofendidos em decorrência da publicação da
lista dos psicólogos inadimplentes na revista
“Contato” oficial do CRP/08. O valor médio
solicitado como reparação do dano era de
R$ 10.000,00. De 38 ações protocoladas, 22
tem Sentença favorável ao CRP-08 – reserva
de R$ 220.000,00 – 4 delas tem sentença
desfavorável ao CRP-08, conseguimos
reduzir o pagamento para R$ 3.000,00 nas
duas primeiras e R$ 5.000,00 nas duas
ultimas, totalizando R$ 16.000,00. As 11 ações
remanescentes ainda continuam tramitando.
• Recursos Cíveis – Estão em
andamento 92 ações que tratam de discutir
a Inexigibilidade das Anuidades por parte
dos profissionais e em contraposição, por
parte do CRP-08, a aplicabilidade da Lei nº
12.514/2011. A perda pecuniária é possível,
visto que a constitucionalidade da Lei está sob
o crivo do Supremo Tribunal Federal. Outros
casos são ações de indenização por dano
moral que buscam revisão das sentenças
indeferidas no juízo de primeira instância.
Nas ações de dano moral, verificamos
alguns casos em que o profissional já tinha
apresentado alguma proposta de acordo, ou

quitado seu débito antes da publicação da
“lista de inadimplentes”, sendo assim, passível
de indenização.
• Ação Popular – Os autores ajuízam
a presente ação no ano de 2011, com ela
buscam eximir os docentes de instituição
de ensino superior do processo da inscrição
junto aos conselhos profissionais, bem como
o pagamento das respectivas anuidades.
• Mandado de Segurança – A
profissional Maria Elisa Buosi Correia impetrou
um mandado de segurança em face de um ato
da Presidente da Comissão de Ética do CRP08, que indeferiu a oitiva das testemunhas
arroladas pela impetrante. Essa ação já tem
sentença favorável ao CRP-08.
• Executivos Fiscais –Atualmente temos
em andamento 562 ações de execução, 442
ativas e 120 arquivadas. Os executivos fiscais
objetivam recuperar o passivo da instituição e
pode – hoje – se deparar com três obstáculos:
dificuldades financeiras do profissional, dados
cadastrais desatualizados e inexistência de
bens para penhora, assim como a resistência
da execução através de embargos à execução
e exceção de pré-executividade. No ano
passado foram ajuizadas 170 novas ações de
execução fiscal. Também foram protocoladas
87 declarações de quitação, 54 acordos
de parcelamento do débito, 48 pedidos de
suspensão por falta de endereço atualizado
ou negativa de bens disponíveis a penhora.
Em 2016 conseguimos atualizar um número
muito pequeno de endereços, 8 no total, mas
esse problema foi suprimido com a aquisição
da licença ao sistema Serasa Experian. Sem
o endereço o profissional não é citado no
processo, e sem a citação o processo fica
parado.
Além dos processos judiciais, há o

acompanhamento de processos disciplinares
éticos que são assistidos pelo jurídico. Os
relatórios são em número, 3 – Preliminar,
Reconsideração e Julgamento – além do
acompanhamento de oitivas de instrução
e despachos que compreendem assuntos
eminentemente jurídicos.
O Departamento Jurídico, ainda, participa
semanalmente de reuniões da COE e da
COF dirimindo eventuais dúvidas de ordem
procedimental e processual.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
O Departamento Administrativo Financeiro
do Conselho é dividido da seguinte forma:
administrativo é responsável por todos
os procedimentos internos na emissão
do documento de inscrição, reativação,
cancelamento, entre 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 dos(as) Psicólogos(as)
cadastrados(as) no Estado do Paraná.

Relatório de Plenárias - 2016 - ADMINISTRATIVO
Pessoa Física:

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

TOTAL

Inscrição Principal Provisória

283

163

118

129

100

44

26

89

45

11

24

33

1065

Inscrição Principal Definitiva
Alteração CIP Provisória /
Definitiva

30

24

35

53

34

29

29

35

55

05

37

08

374

45

38

36

73

50

87

80

57

101

22

85

26

700

2ª Via da CIP

11

00

26

19

14

16

11

25

37

05

29

06

199

Reativação do registro
Reativação do registro por
Transferência

21

13

12

20

29

22

25

17

34

05

32

05

235

02

00

05

02

02

01

01

00

01

00

03

01

18

Inscrição por Transferência

08

07

07

03

14

11

01

05

09

03

13

06

87

Inscrição Secundária

03

00

03

03

06

03

04

11

01

03

00

38

Reativação Inscrição Secundária
Cancelamento de Inscrição
Secundária

00

01
00

01

01

00

00

00

00

00

00

00

00

2

01

00

02

00

01

00

00

00

01

01

9

Titulo de Especialista

21

09

23

12

05

13

10

04

06

04

02

88

Título de Especialista Indeferido

00

33
03

00

00

00

00

00

00

01

00

01

00

5

Isenção Anuidades

00

03

00

02

01

01

01

02

00

03

101

114

Cancelamentos
Cancelamento com
Renegociação

73

00
00

73

74

42

06

08

04

11

00

27

13

331

00

00

08

02

04

00

00

01

01

01

00

01

18

Cancelamento com Débito

00

00

23

13

26

06

18

10

19

11

13

02

141

Cancelamento Indeferido
Cancelamento Ex-Officio não
entrega diploma

00

26

02

11

21

02

07

03

02

04

11

08

97

00

00

00

00

05

00

00

06

46

00

13

02

72

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

Total

Registro

04

00

00

04

05

04

05

05

07

01

05

05

45

Cadastro

04

01

02

07

05

02

06

04

08

03

07

08

57

Renovação de Certificado

14

20

12

15

17

15

16

15

19

03

20

15

181

Cancelamentos

00

00

01

04

07

03

00

02

01

02

04

02

26

Cancelamentos com Débito

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0

Cancelamentos Indeferidos

00

00

00

02

01

00

00

01

00

00

00

00

4

2ª Via Certificado PJ

00

00

01

00

02

01

01

01

05

00

01

00

12

Isenção PJ

00

00

09

04

02

00

02

01

01

01

02

00

22

Pessoa Jurídica:

03

00

LICITAÇÕES
Primando pelo processo ético e transparente,
reduzindo custos, sem perder qualidade de
produtos e serviços contratados pela autarquia,
foram realizados 10 (dez) dispensas de licitação
e 04 (quatro) processos licitatórios. A saber:
ψ Dispensa de Licitação N.º 001-2016 locação de imóvel Foz
Contratado:
Compasso
Assessoria
Imobiliária Ltda. CNPJ 84.991.538/0001-03
Objeto: locação de sala comercial para
atender as demandas da Representação
Setorial do CRP-PR na cidade de Foz do
Iguaçu - Paraná
Valor Global Anual R$9.000,00
Vigência: 20/03/2016 a 20/03/2017
ψ Dispensa de Licitação N.º 002-2016 compra de móveis para Foz
Contratado: Elba Moveis e Refrigeração
Ltda. CNPJ 05.656.064/0001-69
Objeto: compra de móveis para a sala
comercial, para atender as demandas da
Representação Setorial do CRP-PR na cidade
de Foz do Iguaçu - Paraná
Valor Global R$3953,00
Vigência: 31/03/2016 a 04/05/2016
ψ Dispensa de Licitação N.º 003-2016 compra de cadeiras para Cascavel
Contratado: Espaço Nobre Comércio de
Móveis e Equipamentos Escritório Ltda. CNPJ
07.453.081/0001-24
Objeto: compra de quatro cadeiras para a
sede de Cascavel do CRP-PR
Valor Total R$1.120,00

ψ Dispensa de Licitação N.º 004-2016 compra de cadeiras para Maringá
Contratado: Ericson Shoiti de Oliveira - ME
CNPJ 11.451.800/0001-45
Objeto: compra de vinte cadeiras
universitárias para a sede de Maringá do CRPPR
Valor Total R$ 4.200,00
ψ Dispensa de Licitação N.º 005-2016 compra de prateleira para arquivo sede Curitiba
Contratado: Arqmax Equipamentos de
Escritório Ltda. CNPJ 11.232.573/0001-67
Objeto: compra de duas estantes basic e
três caixas de pasta pendular timbó 350gr alt
sem fixador 50 unidades cada caixa
Valor Total R$ 1.800,00
ψ Dispensa de Licitação N.º 006-2016
- contratação de prestação de serviço de
arquiteto
Contratado: Ingá Gerenciamento de Projetos
e Obras Ltda. CNPJ 07.019.645/0001-15
Objeto: Prestação de serviços de elaboração
e execução de projeto de remanejamento e lay
out do pavimento térreo e parcial do subsolo da
sede Curitiba do CRP-PR
Valor Total R$ 6.900,00
ψ Dispensa de Licitação N.º 007-2016 compra de coletor de assinatura
Contratado: I.L. Mendes Junior CNPJ
17.184.211/0001-24
Objeto: compra de coletor de assinaturas
Topaz T-S751
Valor Total R$ 2.000,00
ψ Dispensa de Licitação N.º 008-2016 compra de leitor biométrico
Contratado: CIS ELETRONICA INDUSTRIA
E COMERCIO CNPJ 49.922.131/0001-15

Objeto: compra de scanner digiscan FS80H
Valor Total R$ 466,60
ψ Dispensa de Licitação N.º 009-2016 compra de licença SQL
Contratado: SEKUR TECNOLOGIA LTDA EPP, CNPJ 08.628.071/0001-45
Objeto: compra de licença SQL 2016
Valor total R$ 10.520,62
ψ Dispensa de Licitação N.º 010-2016 compra de cadeiras para sede Curitiba
Contratado: GROUP JR COM DE MAQS E
EQUIP P INF LTDA ME CNPJ 08.002.523/000189
Objeto: compra de 10 cadeiras giratórias
secretária SRE-SL INJ Stilo Cavaletti
Valor Total R$ 4.470,00
ψ Licitação n.º 001-2016 - Carta Convite
n.º 001-2016 - Assessoria de Imprensa
Objeto: Contratação de Assessoria de
Imprensa
Resultado (1): Apresentaram-se para
o certame as seguintes empresas: Talk
Assessoria de Comunicação e VOGG Branded
Content - Provedor de conteúdo EIRELLI.
Considerando que o número de licitantes (dois)
frustra o carácter competitivo almejado para a
espécie, renova-se a data do certame para o
dia 13 de maio de 2016, às 14h00, desta feita –
com qualquer número de licitantes.
Resultado (2): Apresentaram-se para o
certame as seguintes empresas: Ideorama
Comunicação EIRELI, presente no certame,
representada neste ato por Cibele Cristina
Metzger, e as empresas Talk Assessoria de
Comunicação Ltda - ME, VOGG Branded
Content - Provedor de conteúdo EIRELLI
e Excelência Comunicação Institucional,
Empresarial e Social Ltda - ME deixaram

os envelopes para abertura no momento do
certame. Inicia-se o certame com abertura do
envelope de habilitação. A empresa Excelência
Comunicação Institucional, Empresarial e
Social Ltda – ME pelo fato de ser ME poderá
apresentar a documentação solicitada em
Edital após o término do certame. Todas as
empresas foram habilitadas. Abertura do
envelope técnica: empresa Ideorama 4 pontos;
empresa Excelência 0 pontos; empresa Talk 0
pontos, pelo fato do atestado de capacidade
técnica não identificar de quem se trata Myrna
P. Campagnoli, que se identifica como diretora
médica do laboratório Frischmann Aisengart; e
empresa Vogg 12 pontos. A empresa Ideorama
impugna o atestado técnico emitido pela Artecto,
apresentado pela empresa Vogg, em face de
um sombreamento na folha, demonstrando a
possibilidade de fotocópia; Impugna ainda o
registro das funcionárias membros da empresa
Vogg, requerendo a apresentação da CEFIP.
A comissão de licitação acata a impugnação
para requerer à empresa impugnada a juntada
do original do atestado, bem como requer a
apresentação da CEFIP no caso da empresa
Vogg vencer o certame. Abertura envelope
preço: empresa Ideorama R$23.880,00;
empresa Excelência R$27.000,00; empresa
Talk R$19.200,00; empresa Vogg R$31.200,00.
Em anexo seguem as planilhas com os calculos
segundo determinado em Edital. A comissão de
licitação declara a empresa Vogg a vencedora
do certame e concede o prazo de 5 dias para
juntada dos documentos originais impugnados.
ψ Licitação n.º 002-2016 - Tomada de
Preço n.º 001-2016 - equipamentos de áudio
para sala de cursos e Auditório Àgora
Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos de áudio para a

sede de Curitiba do CRP-08 (Auditório Àgora e
Sala de Cursos).
Resultado (1): Apresentou para o certame
a seguinte empresa: RSS Indústria, Comércio,
Serviços, Importação, Exportação EIRELI EPP. Considerando que o número de licitantes
(um) frustra o carácter competitivo almejado
para a espécie, renova-se a data do certame
para o dia 13 de julho de 2016, às 10h00, desta
feita – com qualquer número de licitantes.
Resultado (2): As empresas licitantes
compareceram ao CRP-08 e deixaram os seus
envelopes devidamente lacrados, quais sejam:
RSS Indústria, Comércio, Serviços, Importação,
Exportação EIRELI - EPP. e L C M Ltda. Após
abertura dos envelopes de habilitação, todos
os documentos foram conferidos e as duas
empresas habilitadas para a segunda fase que
é a abertura do envelope preço. A empresa
RSS Indústria, Comércio, Serviços, Importação,
Exportação EIRELI - EPP apresentou o valor
total de R$ 28.798,50 (vinte e oito reais e
setecentos e noventa e oito reais e cinquenta
centavos) e a empresa L C M Ltda. apresentou
o valor total de R$ 29.332,05 (vinte e nove mil
trezentos e trinta e dois reais e cinco centavos).
Declarada vencedora do certame a empresa
RSS Indústria, Comércio, Serviços, Importação,
Exportação EIRELI - EPP, tendo apresentado o
menor preço R$ 28.798,50 (vinte e oito reais e
setecentos e noventa e oito reais e cinquenta
centavos) e documentação para habilitação em
ordem.
ψ Licitação n.º 003-2016 - Tomada de
Preço n.º 002-2016 número não utilizado
ψ Licitação n.º 004-2016 - Tomada de Preço
n.º 003-2016 - Impressão Revista Contato
Objeto: Contratação de Gráfica para

produção de impressos especiais deste CRP08, tal como: Revista Contato.
Resultado: Compareceu no procedimento
licitatório a empresa gráfica: Lunagraf Gráfica e
Editora Ltda; Gráfica Radial Ltda EPP; Lisegraff
Gráfica e Editora; Finaliza - Editora e Indústria
Gráfica Ltda. Aberto o certame. Compareceu
para acompanhar os trabalhos o representante
legal da empresa Lunagraf - Sr. Marcelino
José Domingues. Os demais envelopes
foram deixados pelas demais empresas
para análise. Passaram a ser avaliados os
documentos de habilitação, ressaltando-se que
a documentação foi apresentada em fotocópia
autenticada para conferência da Comissão.
A empresa Radial não apresentou a equipe
técnica responsável pelos trabalhos, conforme
consta no 1.1 da Declaração do Anexo I, do
Edital, o que a desabilita. Em decorrência disto,
os envelopes de técnica e preço, conforme
escrito em edital, estão à disposição para
serem retirados pelo prazo máximo de até
30 (trinta) dias a contar do resultado final
da licitação, após o que serão incinerados,
conforme descrito em Edital. As demais
empresas estão habilitadas. Foi feita a abertura
do envelope com a proposta “Técnica”, sendo
que a Empresa Lunagraf atingiu a pontuação
de 6,00(seis); a Empresa Lisegraff atingiu a
pontuação de 2,57 (dois e cinqüenta e quatro) e
a Empresa Finaliza atingiu a pontuação de 0,29
(zero vírgula vinte e nove). Foi feita a abertura
do envelope proposta “Preço” da Empresa
Lunagraf atingiu a pontuação de 04,00 (quatro
vírgula zero zero); a Empresa Lisegraff atingiu
a pontuação de 3,16 (três vírgula dezesseis) e
a Empresa Finaliza atingiu a pontuação de 3,49
(três vírgula quarenta e nove). O resultado final
foi a Empresa Lunagraf 10,00 (dez); Empresa
Lisegraff foi 5,73 (cinco vírgula setenta e três)e

Empresa Finaliza foi 7,78 (sete vírgula setenta
e oito). As planilhas com os cálculos ficarão
anexas à presente ata. A Empresa Lunagraf
recebeu a pontuação máxima no processo
licitatório, sendo considerada a vencedora do
processo.
ψ Licitação n.º 005-2016 - Pregão
Presencial n.º 001-2016 - computadores e
licenças
Objeto: Contratação de empresa para
fornecimento de equipamentos de informática
(computadores, notebooks e licenças) para o
CRP-PR
Resultado: O pregoeiro declara a Licitação
Deserta, pela ausência de interessados.

Curitiba, 31 de dezembro de 2016.

Psic. João Baptista Fortes de Oliveira		
Psic. Francisco Mario Pereira Mendes
		
CRP-08/00173					
CRP-08/01774
Conselheiro Presidente				
Conselheiro Tesoureiro

Av. São José, 699 - Curitiba, PR
(41) 3013-5766

