


CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO PARANÁ
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2014

O Conselho Regional de Psicologia - 8ª Região (CRP-PR), autarquia federal, com jurisdição no 
Estado do Paraná, com sedes em Curitiba, Londrina, Maringá, e Cascavel, no de 2014, teve a 
gestão do XII Plenário.

Durante este período, contou com a colaboração de psicólogos que desenvolveram inúmeras 
atividades, nas suas diferentes comissões, o número de portarias emitidas em 2014 foram de 
155 (cento e cinquenta e cinco) para membros de Comissões Temáticas e Comissões Setoriais.
 

REUNIÕES DA DIRETORIA

A Diretoria reuniu-se numa frequência regular semanal, bem como administrou o CRP-PR 
através de contatos diários. Foram realizadas, aproximadamente, 44 (quarenta e quatro) reuniões 
de Diretoria, conjuntamente com os gerentes e coordenadores deste Conselho, para despachos 
dos serviços técnicos e administrativo-financeiros, atendimento a profissionais e instituições.

REUNIÕES PLENÁRIAS

Neste período foram realizadas 25 (vinte e cinco) reuniões Plenárias, sendo todas realizadas em 
Curitiba. Também foi realizada a Assembleia Geral Orçamentária. 

POLÍTICAS PÚBLICAS

A gestão 2013/2016, no ano de 2014 contou com 39 representações oficializadas em 
Conselhos de Controle Social. Considerando que ainda há muita dificuldade de se obter o 
retorno da participação das representações no Controle Social é possível que haja profissional 
em Conselho, sem a formalização da nomeação para representar o CRPPR.

ESFERA ESTADUAL

1- Conselho Estadual Anti-Drogas – CONEAD ou Sobre Drogas - CONESD
Frederico Nogueira Ronconi (CRP-08/16224) 
Marcel Cesar Julião Pereira (CRP-08/20665) 

2- Conselho Estadual de Saúde – CES-PR 
Juliano Del Gobo (CRP-08/13756) 

 2.1- Comissão de Saúde Mental – CES
 Juliano Del Gobo (CRP-08/13756) 



 2.2 – Comissão de Saúde da Mulher – CES
 Aline Pinto Guedes (CRP-08/10219) 

3- Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional
Enio Gonçalves de Moraes (CRP-08/16356). Sem vaga – observador acompanha a política, é 
de Maringá. 

4- Programa Paraná Saudável
Ana Lucia Ivatiuk (CRP-08/07292) 
Márcia Regina Walter (CRP-08/02054) 

ESFERA MUNICIPAL

I- Conselho Municipal de Assistência Social

1- Andirá
Mariana Tironi de Camargo (CRP-08/12514)
 
2- Araucária
Márcio Araújo Busato (CRP-08/06235) 
Carolina Luz Hoeflich (CRP-08/12504) 

3- Arapongas
Daniele Gabardi Rocha (CRP-08/18790) 

4- Assis Chateaubriand
Maria Antonieta de Souza Katarinhuk (CRP-08/09062) 

5- Barbosa Ferraz
Marcela Sagrilo Silva (CRP-08/18669)

6- Curitiba
Pedro Braga Carneiro (CRP-08/13363) 
Daniela Annunziato (CRP-08/14938) 

7- Enéas Marques
Saionara Arendt Freitas (CRP-08/12962) 

8- Fênix
Lisley Ariane Torrecilha da Silva Ostrowski (CRP-08/17090) 



9- Foz do Iguaçu
Douglas Eliandro Schmaedecke (CRP-08/13642) 
Giuliana Rosa de Oliveira (CRP-08/13897) 
Vagas perdidas por falta!

10- Janiópolis
Natalie Suzano Prado (CRP-08/15466) 

11- Londrina
Valéria Mendonça Barreiros (CRP-08/11013) 
Márcia Figueiredo Tokita (CRP-08/15504)  

12- Mamborê
Jordana Nogueira Schwab (CRP-08/13466) 

13- Maringá
Luiz Carlos Castro Lopes (CRP-08/15148) 
Rosangela Maria Martins (CRP-08/01169) 

14- Nova Tebas 
Jakeline Martins (CRP-08/13761) 

15- Pato Branco
Jaqueline Matzembacker (CRP-08/16913)
Marina Partichelli (CRP-08/19424)
Vagas perdidas por falta!

16- Ponta Grossa
Lucia Pereira Wolf  (CRP-08/00337)  

17- Rancho Alegre D’Oeste
Pollyana Demarchi (CRP–08/15549) 

18- Rio Bom
Ana Paula Cantagalli Aguiar (CRP-08/14388) 

19- Santa Cecília do Pavão
Izabel Tie Hirakuri (CRP-08/02732) 

20- Santa Helena
Marcia das Graças Osório Rodrigues (CRP-08/03499) 
Divino Francisco Prati (CRP-08/03459) 



21- Santa Terezinha do Itaipu
Rosenei Aparecida dos Santos (CRP-08/14692) 
Paulo Alexandre Munchen (CRP-08/11074) 

22- Sarandi
Josy Carla Schlatter Ossucci (CRP-08/16445) 
Jairo G. Martins Jr (CRP-08/16063) 

23- São José dos Pinhais
Melina Gomes Madureira (CRP-08/13174) 
Anita Carolina Quandt – (CRP-08/15588) 

24- União da Vitória
Daniele Jasniewski (CRP-08/12483) 

II - Conselho Municipal de Saúde

1- Campo Mourão
Franciely Ribeiro Sehaber (CRP-08/16186) 
Ana Flávia Zanardo Cavali (CRP-08/11741) 

2- Cascavel
Jussara Teresinha Henn (CRP-08/16209)

 2.1- Comissão de Saúde Mental
 Gisiele Zierhut (CRP-08/15741) 
 Luiz Henrique Birck (CRP-08/15340)

 2.2- Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Locais de Saúde –  
 CCLS:
 Marinalva Comini da Silva (CRP-08/13747) 

 2.2- Comitê Regional de Investigação de Óbitos e Amputações 
 relacionados ao trabalho dos municípios da área de abrangência da   
 10ª Regional de Saúde em Cascavel. 
 Harumi Tateiva (CRP 08/02512) 

 2.3 - Comissão de Acompanhamento dos Conselhos Locais de Saúde  
 – CCLS:
 Marinalva Comini da Silva (CRP-08/13747) 



 2.4- Comissão de Informação em Saúde e Educação no Controle  
 Social do SUS – CIED: 2014/2015
 Jussara Teresinha Henn (CRP-08/16209) 

 2.5- Conselho Local de Saúde de São João do Oeste 2014/2016:
 Divanete Bueno dos Santos (CRP-08/19405) 

 2.6- Comitê Intersetorial Permanente de Saúde Mental de Cascavel:
 Eneida Florisbela Andrade Dacampo (CRP-08/13463) 
 Lilian Groscopp Alves de Oliveira (CRP-08/20553) 

3- Curitiba
Bruno Jardini Mäder (CRP-08/13323)

 3.1- Comissão da Pessoa com Deficiência
 Eduardo Cassanho de Oliveira (CRP-08/08921) 

4- Foz do Iguaçu
Pricilla Machado de Alcantara Barbosa (CRP-08/06786) 
Jessica Alcimari Pelle (CRP-08/18477) 

5- Maringá
Maria Lucia Boarini (CRP-08/IS-0008) 
Lucia Cecilia Silva (CRP-08/02207) 

 5.1- Conselho Local do Hospital Psiquiátrico de Maringá
 Renata Rosolen (CRP-08/14118) 
 Roselania Francisconi Borges (CRP-08/06008) 
 Jaqueline Meleiro Amancio (CRP-08/07411) 
 Márcia Campos Andrade (CRP-08/12987) 

6- Ponta Grossa
Juliano Del Gobo (CRP-08/13756) 

7- Arapongas
Márcia Cristina Bernini Bispo Barca (CRP-08/05880) 
Antonio Carlos Faria (CRP-08/08087) 

8- Londrina 
Nadya Christine Silveira Pellizzari (CRP-08/06926)
 
9- Pato Branco
Julia Spanholi (CRP-08/12267) 



10- Umuarama
Lucimeire Ferreira Bonfim de Assis (CRP-08/18759) 
Ângela Ribeiro de Souza (CRP -08/15260)

III - Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente

1- Campo Mourão
Lilian Fátima Gonçalves (CRP-08/17083) 
Denise Rezende Barzotto (CRP-08/17176) 

2- Cascavel
Natasha Gouveia Studizinki (CRP-08/16672) 

3- Foz do Iguaçu
Cristina Silveira Braga de Souza (CRP-08/06914) 
Teresa Gawlak Pinto (CRP-08/08085) 

4- Londrina
Laura Ferreira Lago (CRP-08/14631) 
Aleandra Silva Souza Ladeia (CRP-08/18783) 

5- Maringá 
Gisele Cristina Mascagna - Acompanha como observadora, considerando que não temos vaga.

6- Pato Branco
Aline Aparecida Bonamigo (CRP-08/14910) Titular 
Sérgio Antonio Zimmer (CRP-08/12110) Suplente 

7- Ponta Grossa

 7.1- Comissão Municipal de Estudos, Análises e Enfrentamento a 
 Violências Físicas, Psicológicas e Exploração Sexual Infanto-
 Juvenil
 Lucia Pereira Wolf  (CRP-08/00337) 

IV - Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência

1- Campo Mourão
Mônica Vaz de Carvalho (CRP-08/11835) 
Keiko Almey H. Hashimoto (CRP-08/02468)
Emanoelle Alzira Fogaça Alves (CRP-08/13752) 
2- Cascavel



Jefferson Simomura (CRP-08/11521)

3- União da Vitória 
Tabata Tamirys Bolsini (CRP-08/17174) 
Sonia Silmara Meredyk Kozakiewicz (CRP -08/17445)

V - Conselho Municipal Anti-Drogas ou de Políticas Sobre Drogas

1- Cascavel
Luiz Antonio Mariotto Neto (CRP-08/17526) Titular 
Emilia Carolina Nery de Lima Vicente (CRP-08/17827) 

2- Curitiba
Manoel Antonio Pereira dos Santos (CRP-08/14178)
Benedito Guilherme Falcão Faria (CRP-08/04130) 

3- Foz do Iguaçu
Ivan Ramos Silva (CRP-08/15931) 
Sonia Regina dos Santos (CRP-08/13924) 

4- Londrina
Nadya Christiane Silveira Pellizzari (CRP-08/06926)

5- Pato Branco
Cristiane Rocha Kaminski (CRP-08/10302) 
Jannaina Bonifácio da Silva (CRP-08/09349) 

6- Ponta Grossa
Lucia Pereira Wolf  (CRP-08/00337)  

7- União da Vitória
Daniele Jasniewski (CRP-08/12483)  

VII - Conselho Municipal da Mulher

1- Ponta Grossa
Fabiane K. Bogdanovicz (CRP-08/19219) 
Letícia de Andrade Rodrigues (CRP-08/19065) 

2- Umuarama
Janeth Knoll Inforzato (CRP-08/07762)  
VIII - Conselho Municipal da Cidade 



1- Curitiba
Rodrigo Bautar Auffinger (CRP-0812399) – até março/14 

IX - Conselho Municipal dos Direitos do Idoso

1- Cascavel
Adi Otto (CRP-08/17072)

2- Guarapuava
Rafaela Maester (CRP- 08/10426) 

3- Londrina
Carlos Ferraz Alves Junior  (CRP-08/03164) 

4- Pato Branco
Cristiane Biscoli (CRP-08/11670) 

X - Conselho da Comunidade (Fiscalização da Execução Penal)

1- Curitiba
Maria Stella Aguiar Ribeiro (CRP-08/05524) 

XI- Conselho Municipal de Desenvolvimento Social e Econômico

1- Foz do Iguaçu (CODEFOZ)
Sonia Regina dos Santos (CRP-08/13924) 
 1.1- Câmara de Construção Civil e Setor Imobiliário do CODEFOZ:
 Vanessa Jacqueline Monti Chaves (CRP-08/19849) 

XII- Instância Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família – 
IMCSPBF

1- Cascavel
Regina da Graça Consentino Cordeiro (CRP-08/14736) - até 10/2014
Fernando Bisinella (CRP-08/19541) – a partir de outubro.
Taiza Fernanda Ramalhais (CRP-08/17122)
 



Eventos – 2014

1. Qualificação para atuação em Psicologia Hospitalar (21/02/2014)
Evento realizado anualmente, com a finalidade de apresentar aos estudantes e profissionais 
recém formados, as possibilidades de formação, aprofundamento e qualificação em Psicologia 
Hospitalar, como cursos de extensão, pós-graduação (especialização) e residência em Psicologia 
Hospitalar.

Programação:
13h30 – Inscrições
14h15 – 14h30 Abertura - “A Psicologia Hospitalar na atualidade”
Coordenadora da Comissão de Psicologia Hospitalar: Raphaella Ropelato de Souza (CRP-
08/10276)
14h30 – 16h “As diferentes possibilidades de formação em Psicologia Hospitalar”
- Cursos de Extensão em Psicologia Hospitalar
Luciane Bozza Bertoncelo (CRP-08/09468) - Grupo Psicosaúde
- Especialização em Psicologia Hospitalar – Faculdades Pequeno Príncipe
Daniela Carla Prestes (CRP-08/04339) 
- Programas de Residência em Psicologia Hospitalar:
Hospital Erasto Gaertner – Aline Mariana Rodicz (CRP-08/10623) 
Hospital de Clínicas – Tânia Dalallana (CRP-08/02192) 
Hospital Santa Casa – Luciana Távora (CRP-08/05971) 
Hospital Pequeno Príncipe – Bruno Jardini Mader – (CRP-08/13323) 
-16h: Encerramento

Participação de 52 ouvintes, na maioria estudantes de Psicologia (45 estudantes e 7 profissionais). 
Participação de 7 psicólogas(os) palestrantes, representando suas respectivas instituições e 
programas de qualificação profissional.

2. Café da Manhã da Psicologia Hospitalar (03/04/2014)
A Comissão de Psicologia Hospitalar, diante da importância da ampliação de vínculos e redes, 
propõe a realização anual do Café da Manhã da Psicologia Hospitalar, proporcionando um 
espaço de encontro para o intercâmbio entre profissionais inseridos no contexto hospitalar. 
Na oportunidade também foi realizada a apresentação do trabalho, histórico e os objetivos da 
Comissão de Psicologia Hospitalar.

Programação:
9h - Abertura
- Coordenadora da Comissão de Psicologia Hospitalar: Psic. Juliane Gequelin Rosa (CRP 
08/10744)
- Conselheira Secretária do Conselho Regional de Psicologia – Psic. Liliane Ocalxuk (CRP-
08/15210)
9h15 – 9h30 - Atualizações da Comissão de Psicologia Hospitalar
Psic. Juliane Gequelin Rosa (CRP-08/10744)



9h30 – 10h – Palestra: Retrospectiva e Perspectivas da Psicologia Hospitalar 
Psic. Claire Terezinha Lazzaretti (CRP-08/02440)
10h-12h Café da Manhã

Participação de 62 profissionais, atuantes em 14 instituições hospitalares de Curitiba e região.

3. Quartas-feiras no CRP (março; abril; maio e junho)
Considerando a função de orientação deste CRP à categoria e à Sociedade, as “Quartas-feiras 
no CRP” trouxeram temas atuais, visando à capacitação contínua dos Psicólogos e a divulgação 
da Psicologia à Comunidade. Além de: - promover capacitação contínua dos Psicólogos e a 
divulgação da Psicologia à Comunidade; - debater temas atuais da Psicologia com a categoria 
e comunidade; - facilitar o intercâmbio técnico-científico dos temas do âmbito da Psicologia 
e das ciências afins; - proporcionar o acesso à informação sobre os temas da atualidade e da 
profissão ao maior número possível de pessoas, por meio da modalidade online.

Programação de Março/2014 – Construindo o Diálogo com as práticas integrativas 

12/03 – 19h 
Mesa Redonda: Como se produz o conhecimento em Psicologia e outras ciências? 
Fábio Eduardo da Silva (CRP-08/13866); Thereza Cristina de Arruda Salomé D’Espíndula 
(CRP-08/04776) e Juliano Del Gobo (CRP-08/13756). 
Coordenador: Bruno Jardini Mäder (CRP-08/13323). 

19/03 – 19h 
Palestra: Diversidade Epistemológica Não Hegemônica na Psicologia.
Luiz Eduardo Valiengo Berni (CRP-06/35863) – Phd em Psicologia – USP. 

26/03 - 19h 
Mesa Redonda: Acupuntura, PNL e Transpessoal: caminhos percorridos
André Luis Cyrillo (CRP-08/09184), Mário Sérgio Silveira (CRP-08/00151) e Vera Lucia 
Boeing (CRP-08/1099).
Coordenadora: Psic. Paula Matoski Butture (CRP-08/12879).



Quartas-Feiras Março 2014

Data Tema Participantes Cons. e Colab. 
Participantes

Cons. e Colab. na  
programação

12/mar Como se produz o 
conhecimento em 
Psicologia e outras 
ciências?

38 0 4

19/mar Diversidade 
epistemológica não 
hegemônica na 
Psicologia

13 2 0

26/mar Acupuntura; PNL 
e Transpessoal: 
Caminhos 
Percorridos

13 0 2

 
Números de participantes online:

Dia 12/03/2014 09

Dia 19/03/2014 15

Dia 26/03/2014 13

Programação de Abril/2014 – Como vai o Diálogo entre a  
Psicologia e a Educação?
 

02/04 – 19h
Palestra: Uma visão de qualidade no ensino: educação compartilhada e autoavaliação. 
Palestrante: Prof. Ms. Eliane Regina Wos, mestre em Engenharia da Produção do Conhecimento 
pela UFSC.

09/04 - 19h 
Mesa-redonda: O papel do psicólogo diante da medicalização da educação e o uso de álcool e 
outras drogas no ambiente escolar. 
Palestrantes: Andreia Moessa de Souza Coelho, Monica Prado Braz Staut.

16/04 – 19h 
Mesa-redonda: Os limites da escola: afinal, que instituição é essa? O “PROPSIE” pode ajudar?
Palestrantes: Mariita Bertassoni da Silva e Tálita Cristiane Rodacki.

23/04 – 19h



Mesa redonda: Atuação dos psicólogos nos Centros Municipais de Atendimento Especializado
Palestrantes: Melody Lynn Falco Raby, Maiara Calomeno Martini, Andréa Sperka

30/04 – 19h
Mesa redonda: Interface entre a escola e as novas configurações familiares. 
Palestrantes: Andressa Sperancetta e Márcia Dallagrana

Quartas-Feiras Abril 2014

Data Tema Participantes  
- Psicólogo  
- Estudante  
- Outros

Cons. e Colab. 
Participantes

Cons. e 
Colab. na 
programação

02/abr Uma visão 
de qualidade 
no ensino: 
educação 
compartilhada e 
autoavaliação

8                         
6                     
2

0 1

09/abr O papel do 
Psicólogo diante 
da medicalização 
da educação e o 
uso de álcool e 
outras drogas no 
ambiente escolar

9 
7                             
2

0 2

16/abr Os limites da 
escola: afinal, 
que instituição 
é essa? O 
PROPSIE pode 
ajudar?

36                          
6                          
24                          
5

0 2

23/abr Atuação dos 
Psicólogos 
nos Centros 
Municipais de 
Atendimento 
EspecialIzado

17                          
11                          
3                         
3 

1 4

30/abr A escola e 
as novas 
configurações 
familiares

8                          
5                            
0                          
3

0 2



Programação de Maio/2014 - Criança e Adolescente: reflexões sobre adoção e 
enfrentamento à violência.

14/05 – 19h 
ADOÇÃO 
Thais Zanolla (CRP-08/15861) - Psicóloga da Vara de Infância e Juventude de Curitiba. Paula 
Priscila Candeo Figueira – Juíza de Direito da Comarca de Campina Grande do Sul. Halia 
Pauliv de Souza – Presidente do Grupo de Apoio à Adoção Consciente (GAACO)
Coord. Cons. Luciana Moraes (CRP-08/14417) 

28/05 – 19h 
Violência contra Criança e Adolescente 
Marina De Pol Poniwas (CRP-08/13821) – Psicóloga do SUAS. Maria Cristina Silveira – Médica 
Pediatra do HPP. Murillo Digiácomo – Promotor de Justiça do CAOPCAE/MPPR.   
Coord. Cons. Maria Stella Ribeiro (CRP-08/05524)

Quartas-Feiras Maio 2014

Data Tema Participantes  
- Psicólogo      
- Estudante       
- Outros

Cons. e Colab.  
Participantes

Cons. e Colab.  
na programação

14/mai Adoção 16                             
11                         
2                             
3

1 4

28/mai Violência contra 
criança e ado-
lescente

14                          
6                          
3                          
5

0 4

Programação de Junho/2014 - A Psicologia e o Sagrado.

11/06 – 19h 
A Psicologia, enquanto ciência e profissão, é laica: como lidar com o sagrado e a espiritualidade 
sem ferir a Ética Profissional?
Guilherme Falcão (CRP-08/04130). Paula Matoski Butture (CRP-08/12879). Adriano 
Furtado Holanda (CRP-08/17857). Coord. Anita Castro Menezes Xavier (CRP-08/12770) 

25/06 – 19h 
Há lugar para o sagrado na Psicologia?
Silvia Baptista Ferraz (Sylvia Wya Poty) (CRP-08/08572). Tereza Christina S Fraga Brandão 
(CRP-08/00130). Coord. Nayanne Costa Freire (CRP-08/14350).



Quartas-Feiras Junho 2014

Data Tema Participantes  
- Psicólogo       
- Estudante       
- Outros

Cons. e Colab. 
Participantes

Cons. e  
Colab. na   
programação

11/
jun

A Psicologia, enquanto 
ciência e profissão, é laica: 
como lidar com o sagrado 
e a espiritualidade sem 
ferir a Ética Profissional?

28                            
12                        
14                            
2

2 4

25/
jun

Há lugar para o sagrado 
na Psicologia?

24                         
7                         
12                         
5

1 3

4. Dialogando no Paraná 
Com o objetivo de ouvir os(as) psicólogos(as) para conhecer a realidade da atuação profissional 
nos diversos municípios e diferentes áreas da psicologia, a gestão “É tempo de diálogo!” realizou 
o projeto “Dialogando no Paraná”. Por meio de uma metodologia dialógica foi possível iniciar 
a identificação de lacunas, desafios, expectativas, sonhos, que explicitem os temas geradores 
(que fazem sentido e têm significado para a base da categoria), a fim de fundamentar as ações 
do CRP.

Assim, possibilitar a ampliação da participação, mobilização da categoria, quebrar o isolamento, 
trocar experiência, estimular a produção teórica, qualificar as práticas, são alguns dos objetivos 
específicos desta gestão, como forma de concretizar o diálogo anunciado.



SÍNTESE DE AVALIAÇÃO DO EVENTO

1. EVENTO: Dialogando no Paraná

2. DATA: 20, 21, 22 e 28 e 29 de março de 2014.

3. LOCAL: Campos Gerais, Guarapuava, União da Vitória, Campo Mourão, Maringá, Pato 
Branco, Cascavel e Foz do Iguaçu

4. NÚMERO DE AVALIAÇÕES PREENCHIDAS: 61, sendo 58 quantitativa

Em sua opinião, o evento foi: três não preencheram a parte quantitativa (4,9%)
00 (0 %) péssimo        00 (0 %) ruim                      01 (0 %) regular     
05 (8,2 %) bom           28 (45,7 %) ótimo         24 (37,3%) excelente
83% avaliaram como ótimo ou excelente!

ASPECTOS POSITIVOS: Descreva os aspectos positivos mais pertinentes.
- Perceber mais participantes; o pensar problemas, soluções, expectativas.
- Oportunidade de falar, mostrar as dificuldades enfrentadas no dia a dia, dar sugestões.
- Abertura, disponibilidade.
- Humildade dos Conselheiros
- Espaço para pensar e com isso constituir a profissão.
- Diálogo aberto, troca de ideias.
- Poder falar o que pensa a respeito do nosso Conselho.
- A escuta das demandas regionais
- Construir o diálogo com a classe.
- Receptividade, o olhar atento da Cleia, transmissão de confiança dos trabalhos a serem 
realizados.
- Troca de ideias

ASPECTOS NEGATIVOS: Descreva os aspectos negativos mais pertinentes.
- Pouco tempo 
- Não tem
- Pequeno número de profissionais
- Falta de um quadro branco para anotações.

SUGESTÕES: Descreva as sugestões mais pertinentes.
- Ampliar as discussões; tempo maior para levantar e discutir as propostas e como realizá-las a 
partir de hoje, não apenas levantar expectativas e sugestões, mas iniciar as ações.
- Que isto ocorra com mais frequência, oportunizando que outros profissionais se façam 
presentes.
- Marcar novas datas para dialogar.
- Estipular horário de término das reuniões para que os participantes possam organizar 
eventuais compromissos pessoais.
- A elaboração das tarjetas poderia ser em grupo pois as críticas e sugestões na maioria 
são as mesmas.
- Aproximar as conversas, afinar e estimular a participação.
- Outras reuniões como esta, trazendo o feedback das nossas sugestões em reuniões mensais.
- Continuar com essas ações.
- Aquisição de materiais para exploração teórica na sala de eventos, pranchetas.



A partir do projeto “Dialogando no Paraná” foram construídos outros diálogos, por áreas 
de atuação, com maior demanda ao CRP de orientações e de necessidade em construir o 
conhecimento na área, em conjunto. Assim, foram realizados o “Dialogando no SUAS”; o 
“Dialogando na Socioeducação” e “Dialogando com o Sistema Penitenciário”.

5. Dialogando no SUAS – Cascavel; Paranaguá; Londrina e Ponta Grossa
Utilizando-se da mesma metodologia do “Dialogando no Paraná”, o “Dialogando no SUAS” 
foi realizado em cidades polos das diferentes regiões do Estado, para conhecer a realidade da 
Psicologia na política de Assistência Social e buscar em conjunto soluções para os impasses e 
demandas da área.

6. Dialogando na Socioeducação – Cascavel; Curitiba; Maringá
Articular as discussões das principais demandas dos profissionais que atuam no Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo - SINASE (em unidades de restrição e privação de 
liberdade).

7. Encontro de Colaboradores – 22/07 e 10/12 em Curitiba e 09/09 e 27/11 em 
Londrina; 
O Encontro de colaboradores teve como objetivo inicial a aproximação dos colaboradores 
do CRP e a troca de experiências quanto à participação nas atividades do Conselho e suas 
respectivas comissões. Foram realizados dois encontros em Curitiba e um encontro de 
colaboradores da sede de Londrina, abrindo novos espaços de diálogo para a construção 
de um novo modelo de gestão, a realização de encontros de integração entre conselheiros 
e colaboradores do CRPPR, no ano de 2014 culminou, em especial, com o significado da 
palavra ‘integração’, que é o estabelecer de formas, de aprendizagem e de trabalho. Significa ser 
participante, ser considerado, fazer parte de, ser levado a sério e ser encorajado.

8. I Roda de Conversa Psic. Escolar/Educacional. – 02/08 – Curitiba
A Comissão de Psicologia Escolar/Educacional observou, na condução de seus trabalhos, 
a necessidade de conhecer a realidade dos psicólogos paranaenses atuantes na área escolar/
educacional; de aproximação e promoção de diálogo entre esses profissionais; além de 
constatar a pouca oferta de eventos específicos, que reúnam psicólogos da área escolar/
educacional. Considerando que a formação do profissional passa pela troca de experiências 
e conscientização acerca dos contextos sociais que envolvem a prática profissional, propôs a 
realização de “Rodas de Conversa”.
Este evento contou com a participação de 39 profissionais da Psicologia, que atuam em Escolas 
e nas políticas públicas educacionais. A partir do sucesso da I Roda e interesse na realização de 
novos encontros foi realizada uma Roda de Conversa na sede de Londrina e programadas para 
o ano de 2015, mais encontros de intercâmbio técnico-científico e de experiências na área de 
Psicologia Escolar/Educacional, seguindo a modalidade proposta.

9. Roda de Conversa Psic. Escolar/Educacional – 25/10 – Londrina 
Na mesma perspectiva da I Roda de Conversa de Curitiba, foi realizada também em Londrina.



Data: 25/10/2014 (sábado) – das 9h às 12h
Mesa redonda: A atuação do Psicólogo Escolar e Educacional.
Coordenação da Mesa: Psic. Rosa Maria Cardoso (CRP-08/01987)
Convidados:
Psic. Mariita Bertassoni da Silva (CRP-08/00101) 
Psic. João Batista Martins (CRP-08/07111)
Psic. Carla Mancebo Esteves (CRP-08/10676)

10. Vigília do Movimento Nacional das Pessoas em Situação de Rua: MNPR 19 
e 20/08 – Curitiba e Londrina
Entre os dias 19 e 22 de agosto de 2004, quinze pessoas em situação de rua foram brutalmente 
atacadas enquanto dormiam, nas imediações da Praça da Sé, em São Paulo. Segundo notícias 
divulgadas sete pessoas morreram e oito ficaram feridas. Na época, as investigações apontaram 
para uma operação de extermínio executada por policiais. Até hoje os crimes não foram 
solucionados.
Este ano em memória aos 10 anos da “Chacina da Sé”, o Movimento Nacional da População 
de Rua – MNPR, em parceria com este CRP; CRESS; Prefeitura de Curitiba e de Londrina; 
Ministério Público e Fundação Cultural de Curitiba, realizou ações em diversos municípios do 
país e no estado do Paraná haverão atos em Curitiba, Londrina e Paranaguá.
Em Curitiba, a partir do dia 13/08, houve palestras em Universidades, Seminários Públicos, 
além de uma grande Vigília na Praça Rui Barbosa.
No dia 19 de Agosto, a partir das 14h houve:
– Prestação de serviço de corte de cabelo e manicure,
– Orientações e encaminhamentos de saúde;
– Orientações jurídicas;
– Torneio de Futebol;
– Atividades de lazer;
– Apresentações culturais
– Vigília Noturna
Ainda, na manhã do dia 20 foi entregue na Sede do Governo do Estado, uma manifestação 
escrita, com o objetivo de solicitar a implementação definitiva da Política Estadual para a 
População em Situação de Rua e de requisitar mais atenção e presteza da Justiça, quanto aos 
casos de violência contra estas pessoas.

11. Dialogando com Psi e estudantes – Curitiba (5 encontros temáticos)
Considerando a função de orientação deste CRP à categoria, e a necessidade de dialogar com os 
recém-formados e demais interessados sobre os desafios da profissão, aspectos legais e éticos 
o “Dialogando com recém-formados” traz temas atuais visando à capacitação contínua dos 
Psicólogos, bem como a aproximação com as IES, por intermédio dos Centros Acadêmicos, 
possibilitando a participação dos estudantes de Psicologia nos eventos.
Com os objetivos de: 1- aprimorar tecnicamente, aos psicólogos e psicólogas, tangendo 
assuntos referentes à legislação profissional e às questões éticas e 2- promover capacitação 
contínua dos Psicólogos, com abertura à participação dos futuros colegas, hoje, estudantes de 
Psicologia; foram realizados 5 encontros temáticos em Curitiba, em 2014, proporcionando o 



acesso à informação sobre os temas da atualidade e dos desafios da profissão do Psicólogo, 
especialmente aos recém-inscritos e futuros profissionais.
Participaram 70 pessoas, somando todas as etapas, mas as participações por etapa foram as 
seguintes: na primeira compareceram 34 estudantes; na segunda: 18, na terceira: 17, na quarta: 
16 e na quinta: 16. Apenas dois estudantes realizaram todas as etapas da proposta. Sendo 
assim, houve o entendimento que há diferentes interesses pelos temas abordados e estes serão 
mantidos em 2015, mas como propostas independentes, com inter-relação entre elas.

12. A internação socioeducativa e os Conselhos de Direitos – 22/08 – Maringá  
Este evento foi uma iniciativa do mestrado em Psicologia da UEM e realizado em parceria com 
este CRP, com objetivo de: discutir a internação socioeducativa, seus limites e possibilidades, 
bem como, debater a atuação dos conselhos de direitos no fortalecimento das políticas públicas, 
com vistas ao enfrentamento da violência.
Participaram deste evento aproximadamente 300 pessoas, entre estudantes e profissionais da 
Psicologia.

13. Aniversário da Psicologia – 27 de agosto 
Em 2014 o aniversário da Psicologia foi divulgado por meio de campanha nas redes sociais 
virtuais, mais especificamente no facebook. Contou também com palestras e confraternizações 
por adesão em diversas cidades do Estado.

14. Workshop de Psicologia Hospitalar – 28/08
O processo de certificação hospitalar que atualmente é empregado na gestão das instituições 
de saúde tem exigido dos psicólogos a descrição de seus processos de trabalho e a mensuração 
de indicadores de qualidade. No entanto, durante a formação do psicólogo, o profissional 
é preparado para lidar com a subjetividade do indivíduo, o que muitas vezes dificulta a 
apresentação de dados objetivos/indicadores sobre o resultado de seu trabalho. A realização 
deste workshop teve os seguintes objetivos: esclarecer os profissionais quanto à criação de 
indicadores; promover articulação, análise crítica e propostas de indicadores em Psicologia e 
possibilitar a troca de experiências entre os profissionais atuantes.

15. Oficinas Freireanas 
“O trabalho profissional do psicólogo deve ser definido em função das circunstâncias 
concretas da população a que deve atender”, diz Martin-Baró (1996, p. 1). Quando o autor faz 
tal afirmação, está conclamando os(as) psicólogos(as) a olharem para a realidade de seu país - 
que vive um quase estado de guerra total - El Salvador, nos anos 1980. Mas, se olharmos para 
a realidade brasileira hoje, o que vemos? “O Brasil vive um momento perturbador. Cenas de 
barbárie são gotejadas no noticiário e se repetem com frequência cada vez maior. Em menos de 
três meses o país se viu diante de um embrutecimento assustador. 2014 começa marcado pela 
bestialidade” (Análise de Conjuntura, IHU/UNISINOS, 06/03/2014). E voltamos a Baró: 
“Ainda que o psicólogo não seja chamado para resolver tais problemas, ele deve contribuir, 
a partir de sua especificidade, para buscar uma resposta”. Assim, o autor, propõe aos(às) 
psicólogos(as), “como horizonte do seu quefazer a conscientização, isto é, ele deve ajudar as 
pessoas a superarem sua identidade alienada, pessoal e social, ao transformar as condições 



opressivas do seu contexto” (MARTIN-BARÓ, 1996, p. 1). Mas, como trabalhar nesta 
perspectiva? Aqui inserimos as contribuições de Paulo Freire e seus princípios metodológicos, 
dos quais, o mais importante, é a “dialogicidade”. O “diálogo”, para Paulo Freire, é a matriz da 
democracia e a única forma de acesso ao sentido e significado que os sujeitos dão ao mundo 
que os rodeia. Seu ponto de partida é a realidade concreta, que não se explica apenas em dados 
objetivos, mas na forma como os sujeitos a interpretam (FREIRE, 1987). É nesta interpretação 
que se explicitam os limites e potencialidades do sujeito, que resultam em comportamentos 
e ações. Daí a importância da “escuta do outro”, que não pode ser visto apenas como um 
“aluno”, “paciente” ou “cliente”, mas um ser humano imerso numa rede complexa de relações. 
Independentemente do campo de atuação em psicologia, saber ouvir, é pois qualidade 
fundamental e expressão de profundo respeito ao outro. Num consultório, numa escola, num 
conselho tutelar ou consultório de rua, num CAPS ou instituições de medidas socioeducativas, 
num CRAS ou CREAS o estabelecimento de vínculos só é possível através de um diálogo 
autêntico, horizontal, de compromisso mútuo com a transformação da realidade que oprime, 
aliena, adoece. É nesta perspectiva que propomos as Oficinas de Metodologia Freireana, 
contribuindo com o saber psicológico e a qualificação da prática profissional, conforme 
deliberadas em Plenário.
08 e 09/08 – Jacarezinho
22 e 23/08 – Foz do Iguaçu
17 e 18/10 – Maringá
24 e 25/10 – Irati
28 e 29/11 – Curitiba

As oficinas de sensibilização à metodologia freireana capacitaram 95 pessoas. A grande maioria 
profissionais da Psicologia (87). A partir das oficinas, surgiram solicitações de capacitação 
para equipes multiprofissionais de prefeituras do Estado. Projeto a ser trabalhado em 2015, se 
possível. Houve solicitações de outros setores do Estado, para a realização da oficina em suas 
regiões. 

Oficina de sensibilização sobre metodologia Freireana 2014

Data Cidade Participantes 
- Psicólogo      
- Estudante      
- Outros

8 e 9/08 Norte Pioneiro 
(Jacarezinho)

9                            
8                        
0                           
1

22 e 23/08 Região Oeste                                   
(Foz do Iguaçu) 

25                         
24                         
0                         
1



17 e 18/10 Região Norte                                    
(Maringá)

17                          
16                        
0                         
1

24 e 25/10 Região Centro-Sul (Irati) 12                          
9                        
2                         
1

28 e 29/11 Região Metropolitana de Curitiba e Litoral   
(Curitiba)

32
30
2

TOTAL 95
87
2
6

16. Jornada de Avaliação Psicológica – 26 e 27/09 – Curitiba.
A Avaliação Psicológica é um tema de grande importância na prática do psicólogo (a), 
envolvendo diversas áreas de atuação e demandas sociais.

Atualizações e capacitações nesta área são necessárias uma vez que se entende que a Avaliação 
Psicológica é a atividade de base na prestação de qualquer serviço em Psicologia de qualidade, 
independente do seu campo de aplicação. Nesta jornada os principais temas abordados foram: 
O processo de Avaliação Psicológica; Avaliação em Altas Habilidades; Avaliação Psicológica 
em Concurso Público – do Edital ao Recurso; Questões Éticas em Avaliação Psicológica; 
Elaboração de Documentos Oficiais; Perícias no Contexto Jurídico e Novas áreas de atuação 
na Avaliação Psicológica (Fertilização, Avaliações pré-cirúrgicas, Transexualidade, Diabetes). A 
Jornada contou com transmissão online. 

O número de vagas preenchidas na Jornada foram: PRESENCIAIS: 99 inscritos e 75 presenças; 
ONLINE: 125 inscritos e 29 participantes (assistiram em grupo e informaram o CRP, para 
obtenção de certificados).

Quanto ao número de avaliações preenchidas foram: 67 (64,12%) do total de participantes: 104. 
Destes 104 participantes formalizados, 67 preencheram formulário de avaliação para obtenção 
de certificado. Cuja síntese é a seguinte: ASPECTOS POSITIVOS: Gratuidade; Competência 
e currículo das(os) palestrantes; Diversidade de temas; interação e intercâmbio profissionais; 
Transmissão online; Maneira como o tema foi explorado, logística, localização, espaço físico; 
Ter arquivo online acessível posteriormente; Expectativas superadas.

ASPECTOS NEGATIVOS: Nº de vagas, tempo, falhas na transmissão online, queda de 
conexão; Falta de aprofundamento em alguns assuntos; Contradições; Pouco prático.

As SUGESTÕES mais pertinentes foram: Ter feedback das avaliações; sincronizar com rede 



social; realizar cursos na modalidade de ensino à distância (sistema moodle); EVENTO COM 
A COF; Articular a Avaliação psicológica com outras áreas; Realizar cursos sobre testes; mais 
tempo; periodicidade; ter mini-cursos; melhor distribuição do tempo; Mesas com exposição de 
15minutos para cada; levar para o interior do Estado; fazer discussão com IES; mais práticas e 
protocolos; realizar em espaço mais amplo.

Quanto aos conceitos avaliativos obtivemos o seguinte:
Excelente 34,27%
Ótimo  53,64%
Bom  10,43%
Péssimo  1,49%
Obs.: O conceito “péssimo” foi dado por uma colega que na descrição sobre sua avaliação 
descreveu aspectos legislativos alheios à Psicologia e ao tema.

17. XIV Fórum de Psic. Hospitalar – 22/11 – Curitiba
Considerando que a “bioética” permeia as ações de todos que lidam com as questões da 
vida, em especial, na área da saúde, optou-se pela temática para discussão das práticas na área 
hospitalar, com profissionais de outras áreas do conhecimento, que enriqueçam a atuação dos 
profissionais em Psicologia Hospitalar, realizando uma reflexão sobre a bioética no dia a dia 
das instituições hospitalares.
O número de vagas preenchidas foram: 35 e o número de avaliações preenchidas foram: 28, 
com o seguinte resultado: 32,13% consideraram o Fórum excelente; 64,26% ótimo e 3,57% 
bom.     

Os ASPECTOS POSITIVOS elencados foram: Palestrantes qualificados; organização; 
pontualidade; multiprofissionalidade, Coffee break; debate após conferência.
Os ASPECTOS NEGATIVOS foram: Caneta ruim (falha); pouco tempo para debate.

As SUGESTÕES mais pertinentes foram: trabalhar mais o tema “Idosos institucionalizados”; 
Psicologia e terceira idade; dores e suas implicações; “Boa morte”; UTI geral e as exceções 
de visitas aos pacientes em fase terminal – filhos menores, etc – como lidar; Psicofármacos, 
Psicopatia, Conflitos no ambiente (hospitalar) de trabalho, Cuidadores; Dependência Química; 
Esclerose Lateral Amiotráfica; Eutanásia, distanásia e ortotanásia (aspectos conceituais, éticos 
e Jurídicos; O papel e os conflitos do Psicólogo hospitalar frente às exigências da multi-
profissionalidade; ABORTO; Depoimento sem dano; Psicologia nas organizações; Urgência 
e emergência; Acreditação Hospitalar; Interface entre Psicologia e Medicina; Realizar um 
CONGRESSO de PSICOLOGIA HOSPITALAR; Psicologia e equipes multidisciplinares; O 
brincar na prática hospitalar; A Psicologia na UTI neonatal; Psicologia hospitalar e especialidades 
médicas (cardio, hemato, onco, etc); Psicologia em hospital psiquiátrico; Pesquisa em Psicologia 
Hospitalar; Cuidados paliativos.

18. I e II Seminário do Laboratório de Pesquisa em Fenomenologia & 
Subjetividade da UFPR: perspectivas em Saúde Mental – parceria UFPR.
Considerando a proposta da gestão de ampliar o diálogo com as IES, buscando viabilizar o 



acesso à categoria de temas atuais, visando à capacitação contínua dos Psicólogos e Psicólogas, 
os “Seminários de Pesquisas do Laboratório de Fenomenologia & Subjetividade da UFPR: 
Perspectivas em Saúde Mental” foram idealizados em parceria com o Programa de Pós-
Graduação/Mestrado em Psicologia da UFPR e este CRP, nos quais foram apresentadas 
pesquisas de mestrandos em Psicologia na área da saúde mental, bem como uma mesa-redonda 
com temas atuais de renomados pesquisadores na área. O I Seminário foi realizado nos dias 
02 e 03 de junho de 2014 e o II Seminário foi realizado em 03 e 08 de outubro de 2014. 
A parceria propiciou que as defesas de tese dos mestrandos fossem realizadas em ambiente 
diverso da Universidade e de livre acesso ao público, propiciando aos profissionais e estudantes 
de Psicologia e áreas afins o acesso às mais novas pesquisas na área de saúde mental.

19. FORA DOS MUROS: a construção de outros lugares e modos de atenção 
à saúde mental. 
Este evento foi uma iniciativa do mestrado em Psicologia da UEM e realizado em parceria com 
este CRP, abordando: “Significados da loucura e sua inscrição no processo de medicalização 
na Atenção Psicossocial: impasses e desafios”, com a médica psiquiatra do Centro Integrado 
de Saúde Mental do município de Maringá, PR, Dra. Giovana Jorge Garcia e “Transtornos 
mentais e comportamentais na infância e o atendimento no CAPSi”, com o médico psiquiatra 
da infância e adolescência do Centro De Atenção Psicossocial Infantil do município de Maringá, 
PR, Dr. Felipe Pinheiro de Figueiredo. Os debate e discussões contaram com a mediação da 
Dra. Maria Lucia Boarini.

20. Satisfação e Sofrimento no trabalho 
Parceria entre Conselho Regional de Psicologia do Paraná, curso de Ciências Econômicas e a 
Pastoral Universitária da PUCPR, o Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores e o Instituto 
Humanitas da Unisinos e o Centro de Formação Milton Santos-Lorenzo Milani.
Considerando que o mundo do trabalho vem sofrendo mudanças acentuadas, especialmente a 
partir da década de 1970, onde as crises econômicas, que atingiram os países industrializados, 
iniciaram um novo ciclo de expansão do capitalismo, como modo de produção e processos 
civilizatórios mundiais. Constituindo-se aceleradamente uma sociedade global, abrangente, 
complexa e contraditória, onde as atividades produtivas, o consumo e a circulação, entre outros 
elementos, organizaram-se em escala mundial. 

A nova configuração do trabalho dentro de um modelo flexível, fez com que fossem alteradas 
as formas de organização do trabalho. Novos investimentos em métodos participativos 
e de qualidade passaram a objetivar uma maior adesão aos objetivos da empresa, e o apelo 
à subjetividade do (a) trabalhador (a) ganhou força no discurso gerencial. Novos desafios e 
responsabilidades foram transferidos para os trabalhadores e trabalhadoras, em um mundo 
do trabalho, onde também convivem vários modelos de produção, dos mais arcaicos aos mais 
avançados.

Nesse contexto, se fez necessário discutir e aprofundar a questão: qual é de fato o nível de 
satisfação e/ou de sofrimento gerados nos processos de trabalho? É essa a discussão que 
o Conselho Regional de Psicologia do Paraná, o curso de Ciências Econômicas e a Pastoral 
Universitária da PUCPR, o Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores e o Instituto 



Humanitas da Unisinos, o Centro de Formação Milton Santos-Lorenzo Milani propuseram-se 
a fazer com esse ciclo de cinema e debates sobre o trabalho.

Programação: 

29 de março de 2014 – 8h30 – 12h
Debatedor: Prof. Jelson de Oliveira
Coordenação: Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR).
Filme: Pão e Rosas
Título Original: Bread and Roses
Ano de Lançamento: 2000 
País de Origem: Reino Unido / França / Alemanha / Espanha / Itália / Suíça
Duração: 110 minutos
Direção: Ken Loach 
Motivada pelo sonho de vencer na América, a jovem mexicana Maya deixa para trás seu país 
para encontrar-se com sua irmã Rosa, que trabalha como faxineira em um prédio comercial 
de Los Angeles. Conseguindo um trabalho na mesma empresa da irmã, as duas fazem parte 
de uma legião de estrangeiros que são explorados pelos patrões e ignorados pela sociedade. 
Quando conhece o americano Sam, um apaixonado ativista sindical, Maya adquire consciência 
de classe e se engaja em uma campanha guerrilheira em defesa dos direitos trabalhistas. Os 
patrões, por seu lado, resistem às ameaças e cultivam o medo da extradição que impera entre 
os estrangeiros ilegais. Pão e Rosas conta a história da comunidade mais marginalizada dentre 
todas as outras de Los Angeles e sua ousadia de enfrentar o patronato em total condições de 
inferioridade.

26 de abril de 2014 – 8h30 – 12h
Debatedor: Prof. Marciano Cunha de Almeida
Coordenação: Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores (CEPAT)
Filme: A grande virada
Título original: The Company Men
Diretor: John Wells
Atores: Bem Affleck, Chris Cooper, Tommy Lee Jones, etc.
Duração: 115 minutos
Produção: EUA, Inglaterra, 2010
O filme retrata como diferentes pessoas reagem a demissões em massa. Bobby Walker, um 
executivo de vendas, precisa se adaptar à vida de desempregado. Gene McClary é o gerente da 
área que quer evitar mais demissões. Ambos irão reavaliar as prioridades da vida para enfrentar 
os tempos difíceis.
O drama dirigido e escrito por John Wells, e que é estrelado por Bem Affleck, Chris Cooper, 
Kevin Costner, Maria Bello e Tommy Lee Jones. Na história, Bobby Walker (Bem Affleck) tem 
uma bela família, um bom emprego e um deslumbrante Porsche na garagem. O que ele não 
esperava era que, devido a uma política de redução de pessoal, fosse demitido. Phil Woodward 
(Chris Cooper) e Gene McClary (Tommy Lee Jones), seus colegas de trabalho, passam pela 
mesma situação. A mudança faz com que o trio tenha que redefinir suas vidas, como maridos 
e pais de família.



31 de maio de 2014 – 8h30 – 12h
Debatedora: Cleila Elvira Lyra 
Coordenação: Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRPPR)
Filme: Amor sem escalas
Título original: Up in the Air
Diretor – Jason Reitman
Baseado no livro de Walter Kirn
Produção: 2009 – USA.
A trama aborda o vazio das relações disfarçado de eficiência. 
Atores: George Cloney, Anna Kendrick e Vera Farmiga 
Ryan Bingham (George Clooney) tem por função demitir pessoas. Por estar acostumado com 
o desespero e a angústia alheios, ele mesmo se tornou uma pessoa fria. Além disto, Ryan adora 
seu trabalho. Ele sempre usa um terno de marca, tem cartões Vips de todas as companhias e 
carrega apenas uma maleta, viajando para diversos cantos do país. Até que seu chefe contrata 
a jovem Natalie Keener (Anna Kendrick), que desenvolveu um sistema de videoconferência 
onde as pessoas poderão ser demitidas sem que seja necessário deixar o escritório. Este sistema, 
caso seja implementado, põe em risco o emprego de Ryan. Ele passa então a tentar convencê-la 
do erro que é sua implementação, viajando com Anna para mostrar a realidade de seu trabalho.

28 de junho de 2014 – 8h30 – 12h
Debatedor: José Henrique de Faria 
Coordenador: Centro de Formação Milton Santos – Lourenzo Milani 
Filme: Cidade do Silêncio 
Título Original: Bordertown
Produção: EUA, 2006
Duração: 1h e 52 min  
Direção: Gregory Nava
Atores: Jennifer Lopez, Antonio Banderas, Sonia Braga, etc.
Graças ao Tratado de Livre Comércio empresas do mundo inteiro montaram fábricas no 
México, na fronteira com os Estados Unidos. Com mão-de-obra barata e isenção de impostos, 
estas companhias fabricam produtos a baixo custo, que são vendidos nos Estados Unidos. Nas 
mais de mil fábricas de Juarez um televisor é fabricado a cada três segundos e um computador 
a cada sete. As fábricas contratam mulheres, que aceitam salários menores e reclamam menos 
dos expedientes longos e condições ruins de trabalho. Muitas fábricas operam 24 horas por dia. 
Muitas mulheres são atacadas a caminho do trabalho ou de casa, tarde da noite ou no início das 
manhãs. As companhias não garantem a segurança dos funcionários e várias mulheres foram 
mortas em Juarez.

21. Dialogando com Sistema Penitenciário – Curitiba, 05/12/2014
Psicólogos e Psicólogas que participaram da reunião do “Dialogando com Sistema Penitenciário” 
entendem que o sistema penitenciário é de crucial importância à sociedade, vez que é um dos 
elementos integrantes das políticas públicas de segurança e cidadania. Solicitaram apoio do 
Conselho no sentido de reafirmar a importância e necessidade do trabalho do profissional de 
Psicologia nesse âmbito. Transpassando por inúmeras dificuldades, o Sistema Penitenciário 
carece de investimentos, materiais e humanos. Por este motivo, os profissionais da Psicologia 



atuantes diretamente no processo de execução penal solicitam que o Estado cumpra com o seu 
fim: o cumprimento integral do disposto na Lei de Execuções Penais – LEP, visando garantir 
a fiel execução do trabalho profissional e a garantia dos direitos fundamentais da pessoa presa.

22. Palestra sobre Psicologia Anomalística – Curitiba, 28/11. 
O Grupo de Estudos sobre Psicologia Anomalística, ligado à Comissão Científica, promoveu 
uma palestra sobre Psicologia Anomalística, na sede do CRP, aberta à comunidade.

23. Capacitação de funcionários. 
Como iniciativa da gerências técnica e administrativo-financeira foram realizadas atividades de 
capacitação contínuas, individuais e conjuntas (as capacitações em grupo foram realizadas na 
sede de Curitiba).

24. Dialogando com Psicologia Clínica – Maringá
Na sede de Maringá foram promovidos encontros com profissionais atuantes na área clínica 
para troca de experiências e discutir desafios à área. A partir destes diálogos foi criada a 
Comissão de Psicologia Clínica.

Mudanças realizadas em 2014 na organização de eventos no CRP

Depois de muita discussão e avaliação do projeto “Quartas-feiras no CRP”, a modalidade de 
eventos mudou na busca da ampliação do diálogo! Deixamos de realizar encontros semanais 
ou quinzenais, considerando o grande investimento e a pouca participação, por possível 
banalização do espaço. Passamos a realizar eventos no formato de Jornadas e Oficinas, além do 
“Dialogando...” que será uma constante construção coletiva.

Realizamos quatro eventos em parceria com IES em Curitiba e Maringá: Ciclo de Cinema – 
PUCPR e Seminário de Fenomenologia – UFPR; em Maringá, o Seminário sobre “a internação 
socioeducativa e os Conselhos de Direitos”, no dia 22/08 e O “Fora dos Muros”, em outubro.

A cada semestre teremos Jornadas temáticas, com duração de 8 a 12 horas, com transmissão 
online. A primeira foi realizada em setembro, cuja temática foi Avaliação Psicológica.
O primeiro dialogando com as Psicólogas e Psicólogos recém-inscritos e estudantes de 
Psicologia foi no dia 25/07. O evento é composto por cinco encontros (um a cada mês), com 
duração de 4 horas cada, possibilitando maior aproveitamento do tempo para o diálogo entre 
o CRP e as/os novas e futuros colegas. Em agosto, além do segundo encontro do Dialogando 
Psi, foram realizadas cinco oficinas de sensibilização sobre a metodologia Freireana, em 
diferentes regiões do Estado, possibilitando o acesso aos interessados que vivem longe da 
capital. Também foram realizadas as Rodas de Conversa da Psicologia Escolar/Educacional, 
em Curitiba e em Londrina. 
O desejo é aproximar e construir em conjunto uma Psicologia mais forte e uma categoria mais 
unida e aberta ao diálogo no Estado do Paraná.

Participação de Conselheiras (os) e colaboradoras (es) em eventos externos



Evento Onde Quando Atividade Quem

II Fórum de 
discussão 
sobre políticas 
públicas para a 
população em 
situação de rua

Londrina-PR 27/02/2014 Representação 
CRP

Paola Gisela 
Carvalho Santos

2º Prêmio 
Gestor Público 
Paraná IIPGP-PR

Curitiba-PR 11/03/14 Representação 
CRP

Paula Butture. 
Guilherme Ber-
tassoni da Silva

Mesa redonda: 
A profissão Psi-
cólogo FEPAR

Curitiba-PR 12/03/14 Palestrante André Luiz 
Vendel

Reunião COM-
PED

Secretaria de 
Defesa Social

04/04/14 Representação 
para acompa-
nhamento da 
reorganização

Célia Mazza de 
Souza

Votação do 
PL 30h – 1ª 
votação

Câmara Munici-
pal de Curitiba

16 e 
23/04/2014

Acompanha-
mento - obser-
vação

Bruno Jardini 
Mäder, Célia 
Mazza de Sou-
za, Guilherme 
Bertassoni da 
Silva

Lançamento 
da Campanha 
Estadual pela 
Jornada de 30h

CRP 29/04/2014 Composição de 
mesa

Cleia Oliveira 
Cunha

Assinatura da 
Lei municipal 
30h

Gabinete PMC 30/04/2014 Representação 
CRP na soleni-
dade

Guilherme 
Bertassoni da 
Silva, Rodrigo 
Medeiros

Audiência Públi-
ca sobre CTs

Câmara Munici-
pal de Curitiba

25/04/2014 Representação 
e fala em nome 
do CRP

André Luiz 
Vendel

Visita ao CRP-07 
– Rio Grande 
do Sul

25/04/2014 Representação Anita Xavier,
Luciana Moraes

Audiência Públi-
ca sobre Leitos 
Psiquiátricos em 
Curitiba

ALEP 29/04/2014 Representação 
e fala em nome 
do CRP

Célia Mazza de 
Souza



Reunião com 
Flávio Arns

CRP 15/04/2014 Apresentação 
PROPSIE

Mariita Bertas-
soni da Silva,
Charles Mo-
retto, Elaine 
Bernert, Cleia 
Oliveira Cunha,
Célia Mazza de 
Souza, Guilher-
me Bertassoni 
da Silva

Lançamento 
do Fórum 
Estadual de 
Enfrentamen-
to à Violência 
contra a Mulher 
do Campo e da 
Floresta

Associação 
do Ministério 
Público – Rua 
Mateus Leme, 

13/05/2014 Representação 
CRP

Célia Mazza de 
Souza

Posse da nova 
gestão do 
CRESS-PR

SENGE – PR – 
Edifício Comer-
cial Itália

15/05/2014 Representação 
CRP

Maria Stela de 
Aguiar Ribeiro,
Célia Mazza de 
souza, André 
Luiz Vendel, 
Luciana Moraes

Seminário 
de Políticas 
Públicas para 
Populações em 
Situação de Rua

Defensoria 
Pública – Grupo 
de Trabalho em 
Direitos  
Humanos 
(GTDH) da De-
fensoria Pública 
do Paraná

17/05/2014 Representando 
o CRP

Ana Inês Souza

Reunião com 
Claudia Foltran 
- SEDS

SEDS – Coor-
denação da 
Socioeducação

06/05/2014 Apresentação 
do “Dialogando 
com a Socioedu-
cação”

Cleia Oliveira 
Cunha, Maria 
Stella de Aguiar 
Ribeiro

A Psicologia e 
a importância 
dos estudantes 
participarem 
e conhecerem 
a atuação do 
CRP-PR

PUCPR -  
Londrina

15/05/2014 Palestrante Sandra Mara 
Flores, João 
Juliani



Evento sobre 
Direito de 
Família

OAB/PR 15/05/2014 Palestra Luciana de  
Almeida Mora-
es, Guilherme  
Bertassoni da 
Silva

As requisições 
emanadas do 
Poder Judiciário 
na elaboração 
de laudos psico-
lógicos CREAS.

Teixeira Soares 
- PR

30/05/14 Representação 
e diálogo

Juliano Del 
Gobo

Inauguração 
do Centro de 
Referência em 
Direitos Huma-
nos

Rua São Vicen-
te, 100

21/05/2014 Representação 
do CRP

Célia Mazza de 
Souza, Ana Inês 
Souza

Audiência Públi-
ca sobre Drogas 
e Saúde Mental

Câmara Munici-
pal de Curitiba

23/05/2014 Compor mesa e 
palestra
Representação 
do CRP

Guilherme Ber-
tassoni da Silva, 
André Luiz 
Vendel

Palestra Fa-
culdade UDC 
Anglo

Foz do Iguaçu 
- PR

23/05/2014 Palestrante Luiz Antonio, 
Mariotto Neto

Conversa com 
estudantes do  
CA de Psicolo-
gia da UFPR

Centro Acadê-
mico da UFPR

29/05/2014 Conversa com 
estudantes de 
Psicologia

Guilherme Ber-
tassoni da Silva

Palestra sobre 
Psicologia

UEL - Londrina 30/05/2014 Palestrante Sandra Mara 
Flores

Ciclo de Cinema 
da PUCPR e 
CRPPR

Curitiba - PR 31/05/2014 Coordenação
Palestra
Representação 
– apoio técnico

Carolina Wal-
ger, Cleila Elvira 
Lyra, Célia M. 
de Souza, Ana 
Inês Souza

5ª Conferência 
Estadual de 
Saúde do Tra-
balhador e da 
Trabalhadora

Federação Espí-
rita do Paraná 
- Curitiba - PR

5, 6 e 7 de ju-
nho de 2014

Delegado – 
representação 
CRP

André Luiz 
Vendel, Seloni, 
Luiz Antonio 
Mariotto

Conversa com 
estudantes do  
CA de Psicolo-
gia da UFPR

Centro Acadê-
mico da UFPR

29/05/2014 Conversa com 
estudantes de 
Psicologia

Guilherme Ber-
tassoni da Silva



Visita a Uni-
versidades de 
Maringá

UEM; CESUMAR 
e UNINGÁ

02/06/2014 Conversa com 
estudantes e 
Coord.

Rosangela 
Maria Martins, 
Maria Stella 
Aguiar Ribeiro, 
Renata Campos 
Mendonça

1ºAbraço pela 
Paz na Concha 
Dia de Luta da 
População em 
situação de Rua 
– MNPR

Concha Acústica 
- Londrina

19/08/2014 Representação 
do CRP

Nadya Pellizzari

Audiência Pú-
blica: Relatório 
sobre as condi-
ções de trabalho 
dos servidores 
e a qualidade 
do atendimen-
to oferecido à 
população pela 
rede pública 
municipal de 
saúde.

Câmara Munici-
pal de Londrina 

20/08/2014 Representação 
do CRP

Nadya Pellizzari

Dia de Luta da 
População em 
situação de Rua 
– MNPR

Praça Rui Bar-
bosa - Curitiba

20/08/2014 Representação 
do CRP

Célia Mazza de 
Souza

Oficina  
Freireana

Foz do Iguaçu 22 e 
23/08/2014

Coordenação e 
relatoria

Ana Inês Souza, 
Célia Mazza 
de Souza, Cleia 
Oliveira Cunha, 
Luiz Antonio 
Mariotto, Luiz 
Henrique Birk 
Jefferson

Congresso UEL UEL - Londrina 26/08/2014 Palestra Fernanda Ros-
setto Prizibela

V Congresso de 
Humanização

TUCA –PUCPR 
Curitiba

04 a 06/08 Representação 
do CRP

Bruno Jardini 
Mäder

Posse gestão 
Conselho Regio-
nal de Fisiote-
rapia e Terapia 
Ocupacional 8ª 
Região

Curitiba – PR 22/08/2014 Representação 
CRP

Guilherme Ber-
tassoni da Silva



Reunião com 
Claudia Foltran 
- SEDS

SEDS – Coor-
denação da 
Socioeducação

26/08/2014
10h30

Apresentação/
entrega do 
relatório do 
“Dialogando 
com a Socioedu-
cação”

Cleia Oliveira 
Cunha, Maria 
Stella de Aguiar 
Ribeiro

Revisão do 
Plano Diretor 
de Curitiba

Curitiba – MP 
CAOP habitação

02/09/2014 Representação Rodrigo Auffin-
ger (CONCITI-
BA)

I Forum Munici-
pal de Discussão 
das Políticas de 
Saúde do Traba-
lhador

Câmara dos 
Vereadores - 
Piraquara - PR

19/09/2014 Representação/
observação

Andressa Ro-
veda

25ª Jornada 
Paranaense de 
Psicodrama-Psi-
codrama: crise e 
oportunidade 

A ser definido 16/10/2014 Compor a mesa 
de abertura

Cleia Oliveira 
Cunha

Projeto CEFU-
RIA - Gerando 
Renda e Crian-
do Dignidade

Curitiba 21/10/2014 Representação 
CRP

Célia Mazza de 
Souza

Reunião sobre 
direito de 
Família 

OAB/PR - Curi-
tiba

11/11/2014 Representação Anita Xavier

I Simpósio Brasi-
leiro de Depen-
dência Química 
e Saúde Mental

Faculdade Cam-
po Real

13/11/2014 Palestra sobre 
tema da Depen-
dência Quími-
ca ou Saúde 
Mental

Manoel Pereira 
Santos

I Simpósio Brasi-
leiro de Depen-
dência Química 
e Saúde Mental

Faculdade Cam-
po Real

13/11/2014 Palestra sobre 
tema da Depen-
dência Quími-
ca ou Saúde 
Mental

Manoel Pereira 
Santos

45 anos curso 
de Psicologia 
PUCPR

PUCPR 17/11/14 Representação Renata Campos 
Mendonça

O Combate à 
Obesidade no 
Paraná – Pla-
no de Ação 
2015/2018

Plenarinho da 
ALEP

18/11/2014 Representação 
e composição 
de mesa

Ana Lucia 
Ivatiuk



Diálogo sobre 
SUAS e Judici-
ário

Ponta Grossa 20/11/14 Representação 
e palestra/con-
versa

Solange Leite, 
Raquel Santos

Congresso Ciên-
cia e Profissão

São Paulo 19 a 23/11/14 Representação 
e palestra

Juliano Del 
Gobo, Paula 
Matoski Butture

Linha Guia de 
Saúde Mental

SESA - Curitiba 20/11/2014 Representação Cleia Oliveira 
Cunha, Bruno 
Jardini Mäder

SMS – Saúde 
Mental

Curitiba 20/11/2014 Representação Guilherme Ber-
tassoni da Silva, 
Milena Poletto

OAB Curitiba – no 
CRP

21/11/2014 Parceria/
diálogo tema 
comum

Diretoria

XIV Fórum de 
Psicologia Hos-
pitalar

Curitiba 22/11/2014 Representação/
abertura

Bruno Jardini 
Mäder

Reunião com 
psis do Sistema 
Prisional

Curitiba - CRP 05/12/2014 Representação 
e coordenação

Maria Stella 
Aguiar Ribeiro, 
Renata Men-
donça

Reuniões do 
FETSUAS

Curitiba – PR – 
sede do CRP

Mensal em 
2014

Representação 
e Coordenação

Solange Leite

CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS 
PÚBLICAS - CREPOP

Técnica do CREPOP: Ana Inês Souza, socióloga e educadora popular
Principais atividades

Atividades âmbito CREPOP/CFP – Nacional
1.1. Divulgação Consulta Pública Pesquisa “Relações Raciais: Referências Técnicas para a 
Prática da(o) Psicóloga(o) – Janeiro-Fevereiro. Discussão coletiva do documento e envio de 
contribuições após debate com psicólogas militantes no área (Rede de Mulheres Negras). 
1.2. Elaboração de Plano de Trabalho para os meses de setembro a dezembro (após definição 
de Conselheiras e Técnica responsável pelo CREPOP na nova gestão do CFP).
1.3. Levantamento preliminar de contatos e serviços públicos no Paraná sobre o tema da 
nova pesquisa nacional do CREPOP “Atuação das(os) Psicólogas(os) em Políticas de Direitos 
Sexuais e Reprodutivos” (visita à SMS, conversas telefônicas com servidores da SESA, pesquisa 
aos sites, elaboração de quadro-sítese e envio ao CFP).
1.4. Contribuição ao debate (com envio de subsídios ao CREPOP Nacional) 



sobre a submissão das pesquisas ao CREPOP ao CNP/Plataforma Brasil. 
1.5. Participação da Reunião Nacional do CREPOP em Brasílita (8-9 de novembro).

2. Atividades âmbito REGIONAL CREPOP/CRP-PR 
2.1. Debate com a gestão “É tempo de Diálogo” sobre a Pesquisa em Avaliação Psicológica 
(correções e complementações ao Projeto; submissão ao CNP via Plataforma Brasil e posterior 
retirada do mesmo do CEP-UP).
2.2. Ciclo de Cinema “Satisfação ou Sofrimento no Trabalho?” (articulação com entidades 
parceiras: PUCPR, CEPAT, Centro Milton Santos - Lorenzo Milani; pesquisa de filmes; 
contato com comentadores/assessores; avaliação do material de divulgação; acompanhamento 
de todos os encontros – março a julho).
2.3. Participação no Planejamento Estratégico da nova gestão e contribuições pontuais com o 
processo de sistematização do mesmo (abril).
2.3. Dialogando no Paraná – elaboração de metodologia e subsídios; debate com Conselheiros; 
elaboração de relatórios e sínteses.  
2.3. Oficinas de Sensibilização em Metodologia Freireana para Psicólogas(os): preparação, 
mobilização, assessoria, divulgação, elaboração de relatórios e sínteses (agosto a novembro).
2.4. Comissão de Direitos Humanos: preparação, articulação, divulgação, acompanhamento 
(julho a dezembro).
2.5. Elaboração de matérias para a Revista Contato.
2.6. Outras contribuições internas: Comissão de Psicologia Social (fevereiro a maio); Reuniões 
de Diretoria (quando chamada à contribuir com alguma das áreas onde atuo); Quartas-Feiras 
no CRP (maio e junho); Encontro com colaboradores (julho); Treinamento COF (julho); 
Reunião COF/CRP-PR/CRESS sobre Sistema Prisional (novembro).

3. Outras paricipações: 
3.1. Seminários sobre o acesso aos Direitos da População em Situação de Rua (Defensoria 
Pública, maio; APP-Sindicato, outubro)
3.2. Inauguração Centro de Defesa em Direitos Humanos Dom Helder Camara (maio). 





COMISSÕES

COMISSÕES PERMANENTES

COE – COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E ÉTICA

• Presidente: Paula Matoski Butture (CRP-08/12879)
• Colaboradores: 
Luciana de Almeida Moares (CRP-08/14417)
Nayanne Costa Freire (CRP-08/14350)
Renata Campos Mendonça (CRP-08/09371)

A Comissão de Orientação e Ética (COE), no ano de 2014, realizou as seguintes atividades: 
i) participações em reuniões; ii) recebimento de denúncias; iii) elaboração e apresentação de 
Relatórios Preliminares; iv) realização de Oitivas de Instrução e Oitivas para Esclarecimentos 
Prévios; v) aplicação de Penalidades; vi) julgamento de Processos Disciplinares Éticos; vii) 
publicação de Artigos na Revista Contato; viii) realização de Orientações; ix) atualização 
de dados relativos a Procedimentos Preliminares e Processos Disciplinares Éticos; e x) 
apresentação de palestras em eventos e universidades.
As reuniões foram realizadas todas as segundas-feiras do mês, no horário das 09h às 12h00, 
totalizando 45 reuniões; a partir de novembro as reuniões contaram com a presença de 
um orientador fiscal. Além disso, participou-se de reuniões da Comissão de Orientação e 
Fiscalização (COF) em 12 ocasiões.
Foram recebidas 31 denúncias – as quais se encontram em fase de esclarecimentos prévios, 
de elaboração de Relatórios Preliminar e de Reconsideração. Dos 45 Relatórios Preliminares 
elaborados e apresentados em reunião Plenária, 25 Processos Éticos foram instaurados e 
20 Procedimentos Preliminares foram arquivados. Foram realizadas 10 sínteses de Relatório 
Preliminar pela Assessoria Técnica de outubro a dezembro de 2014.
Realizou-se 12 Oitivas de Instrução – incluindo o cumprimento de 02 Cartas Precatórias 
(CRP-04 e CRP-06) –, e 03 Oitivas para Esclarecimentos Prévios. Nos últimos meses de 2014 
foi implementada uma ajuda de custo aos membros de Comissões de Instrução e, com essa 
medida, houve um aumento na frequência de realizações de oitivas (a média mensal subiu de 
0,875 para 2,5).

Foram aplicadas 11 penalidades: 08 de Advertência e 03 de Censura Pública, das quais 06 
penalidades referem-se a processos advindos de anos anteriores em que houve pedido de 
recurso ao CFP diante da decisão do CRP-08 (05 penalidades de Advertências e 01 de Censura 
Pública).

Em 2014 foram julgados 09 processos, que resultaram em: 
o 02 Advertências; 
o 02 Censuras Públicas; 
o 04 Arquivamentos;
o 01 Cassação do Exercício Profissional (que se encontra em recurso no CFP).



Ainda, a COE escreveu 06 artigos para a publicação na Coluna Ética da Revista Contato.
A partir do mês de outubro, com a contratação da Assessora Técnica, foram realizadas 
139 Orientações, que contemplaram o atendimento às partes denunciante e denunciada de 
Procedimentos Preliminares (PP) e Processos Disciplinares Éticos (PDE), além de orientações 
para formalização de denúncias. Antes da contratação de uma nova funcionária, as orientações 
eram realizadas pelas conselheiras da COE. Com a contratação, a média mensal de orientações 
às partes envolvidas em PP e PDE aumentou de 1,8 para 21,6. Ademais, foram realizadas 
122 Atualizações de Dados de PPs e PDEs (Cadastro físico e no Sistema COE). Com a 
preocupação em manter acessíveis os dados referentes a processos éticos, o Sistema COE foi 
criado e implementado em 2014. Ainda, tal recurso cumpre a função de sistematizar os dados 
para a continuidade de Pesquisa de Processos Éticos do CRP-08 em 2015.
Por fim, foram realizadas palestras pelas conselheiras nas instituições PUC-PR e Uniandrade. 
Além disso, o evento Dialogando com Psicólogas, Psicólogos e estudantes de Psicologia, 
promovido pelo CRP-08, contou com a palestra e a participação de conselheiras da COE.

COF – COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

• Presidente:
Fernanda Rossetto (CRP08/12857)

• Conselheiras: 
Denise Ribas Jamus (CRP08/11462)

• Gerente Técnica:
Elaine Bernert (CRP08/14475)

• Orientadores Fiscais: Elisandra Mirandola Krause (CRP08/10853); Jefferson Simomura 
(CRP08/11521); Luana Oshiyama Barros (CRP08/18380); Milena L. Poletto (CRP08/13828), 
Rafael Gimenes Lopes (CRP08/11542)

Fiscalização de Rotina

• Atividade: Vistoria nos serviços de psicologia, conforme planejamento e demanda  (Ex.: 
SUAS, saúde, clínicas privadas, clínicas credenciadas ao Detran, Sistema Prisional, Serviço-
escola). 
• Produtividade Total: 53  Produtividade média: 4,41/mês. 

Orientação de rotina

• Atividades: Orientações aos profissionais e comunidade
Orientações por telefone (registros)
Produtividade  Total: 2.113   Produtividade média: 176,08/mês 
– Orientações por email 
     Produtividade total: 2.136    Produtividade média: 178/mês. 



– Orientações pessoais 
     Produtividade total: 185    Produtividade média: 15,41/mês 

– Orientações por convocação
      Produtividade total: 16     Produtividade média: 1,33/mês

– Orientação por ofício 
     Produtividade total: 27    Produtividade média: 2,25/mês 

Vistoria de Pessoa Jurídica
• Atividade: Visita de vistoria mediante solicitação de inscrição/cadastro e/ou alteração de 
endereço, contrato social e Responsável Técnico. 
• Produtividade total: 118    Produtividade Média: 9,83/mês 

Entrega De Carteiras De Identidade Profissional
• Atividade: Orientação preventiva aos novos inscritos. 
• Produtividade total: 562    Produtividade média: 46,83/mês 

Cancelamento
• Atividade: Analisar os pedidos de cancelamento e elaborar parecer de deferimento ou 
indeferimento. 
• Produtividade: 
  Cancelamento de Pessoa Física - Produtividade total: 456   Produtividade média: 38/mês 
  Cancelamento de Pessoa Jurídica - Produtividade total: 21   Produtividade média: 1,75/mês 

Divulgações
• Atividade: Analisar os pedidos de divulgação: site, mala direta, mailing, folder, cartaz. 
• Produtividade total: 476    Produtividade média: 39,66/mês. 

Produção De Documentos
• Atividade: Discussão, análise da COF, juntada de documentos para fundamentar respostas, 
produção de memorandos e ofícios. 
• Produtividade total: 233    Produtividade média: 19,41/mês 

Lacre/Retirada De Lacre
• Atividade: Orientações aos profissionais de como proceder com o lacre/retirada de lacre na 
guarda de documentos sigilosos e/ou acompanhar o processo de lacre/ retirada de lacre de 
acordo com a demanda. 
• Produtividade total: 30    Produtividade média: 2,5/mês 

Colaborar Com Outras Comissões
• Atividade: Elaborar pareceres, prestar esclarecimentos, participar em eventos e reuniões, 



acolher queixas e denúncias, realizar diligências.
• Produtividade média: de acordo com a demanda.

Participações Em Plenária
• Atividade: Integração com o CRP-08 (julgamentos, apresentações e discussões). 
• Participação em todas as plenárias. 

Ações Nas Universidades
• Atividade: Reunião com temas definidos a partir de demandas das instituições de ensino. 
Visitas aos Serviços Escola de Curitiba e interior conforme demanda. 
• Total: 12 palestras nas seguintes IES:  
        
- DOM BOSCO – Curitiba
- UNICAMPO – Campo Mourão
- PUC – Curitiba
- Faculdade Pequeno Príncipe – Curitiba
- UNIPAR – Cascavel
- TUIUTI – Curitiba
- FACEL – Curitiba

Participação Em Ação Conjunta Com Outros Órgãos
• Atividade: Orientações e fiscalizações em conjunto. 

Outras Atividades 
Reuniões com DIMP-DETRAN
Organização dos arquivos físicos da COF incluindo o arquivo morto
Revisão Protocolo de Divulgação. 
Revisão de Texto de Perguntas e Respostas do CFP
Treinamento COF. Acompanhamento dos novos Fiscais. 
Dialogando na Socioeducação – Maringá, Cascavel 
Dialogando no SUAS – Cascavel, Campo Largo
Dialogando com a COF
Produção Fluxograma da COF
Participação na Oficia Freireana – Foz do Iguaçu, Jacarezinho, Maringá, Irati e Curitiba
Jornada de Avaliação de Psicologia
Oficina Nacional de Conciliação CFP
Jornada de Capacitação dos Psicólogos do Trânsito. 
Reunião com Comissão de Psicologia Jurídica.

• Atividade: Elaboração de artigos e informativos para a Revista Contato. 
• Atividade: Analisar os pedidos de selo para sites. Total: 7 sites. 



COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Conselheiro: Bruno Jardini Mäder (CRP-08/13323)
Jornalista responsável: Ellen Nemitz (17.589/RS)
Estagiário: José Ribeiro
Assessor de Tecnologia da Informação: Samuel Castro

O ano de 2014 marcou uma transição importante na Comissão de Comunicação Social. 
Acompanhado o ritmo de mudanças na forma com que as pessoas interagem na internet e nas 
redes sociais, o CRP-PR viu a necessidade de atualizar seus canais de comunicação, dando mais 
leveza e agilidade ao site e à página do Facebook e melhorando a qualidade da revista Contato. 
Abaixo estão descritas as principais ações desenvolvidas pela comissão durante o ano de 2014. 

Revista Contato
A Revista Contato, publicação bimestral do CRP-PR, passou por uma grande reformulação, 
tendo sido alterada a diagramação para garantir mais leveza. Assim, a leitura da revista de 
tornou mais atrativa e fácil. Esta alteração se deu a partir da edição 93 (maio/junho), ou seja, 
foram quatro edições no novo formato. 
Os temas abordados nas seis edições de 2014 foram:

Ed. 91
• Psicologia e educação (matéria de capa); 
• Avaliação Psicológica no Contexto do Trânsito – resolução CFP 008/2013 (COF Orienta); 
• Fluxograma de um processo ético (Coluna ética);
• Panorama sobre a atuação da Psicologia Organizacional e do Trabalho (Coluna POT);
• Psicologia e Direito (entrevista com Sidney Shine);
• Seminário Sistema de Justiça e Direitos Humanos no Paraná e IV Encontro dos profissionais 
especializados do Judiciário do Paraná (artigo);
• Sistematização do trabalho em Psicologia Hospitalar (artigo);
• Políticas públicas de álcool e drogas (artigo);
• 5ª Conferência Nacional de Saúde Indígena (artigo).

Ed. 92
• Redes de Atenção Psicossocial (matéria de capa); 
• Atuação do Psicólogo Organizacional e do Trabalho: Interface com a administração (COF 
Orienta); 
• Equipe da COE (Coluna ética);
• Atuação do Psicólogo Organizacional e do Trabalho: segurança do trabalho (Coluna POT);
• Psicologia e Direito (entrevista com Esther Maria de Magalhães);
• Enade (matéria);
• O rejuvenescer do prazer afetivo aos 83 anos com Alzheimer: um olhar de dentro para fora 
(artigo).

Ed. 93



• FETSUAS-PR: os trabalhadores do SUAS e a situação da Psicologia neste sistema (matéria de capa);
• Cancelamento de registro profissional (COF Orienta);
• Práticas não convencionais em Psicologia (Coluna Ética);
• A vivência única do treinamento comportamental (Coluna POT);
• Processos de construção do conhecimento, relações entre as teorias e as práticas alternativas 
(entrevista com Luiz Eduardo Berni (CRP-06/35863));
• Dialogar é preciso (artigo);
• Controle Social: que caminhos? (artigo). 

Ed. 94
• Orientações aos candidatos (matéria de capa);
• Acupuntura (COF Orienta);
• Reflexões sobre teoria e prática (Coluna Ética);
• Psicologia Organizacional e do Trabalho oferece diversas oportunidades de trabalho (Coluna 
POT);
• Sugestões de compromissos no âmbito das políticas de assistência social aos candidatos em 
disputa na esfera estadual (artigo);
• Psicologia Escolar/Educacional (artigo);
• Psicologia e Saúde (artigo);
• Dialogar é preciso (artigo).

Ed. 95 
• Psicologia e o sagrado (matéria de capa);
• Entrevista com Cleila Elvira Lyra (Coluna POT);
• Provimento nº 36 CNJ (COF Orienta);
• COE convida: conheça e contribua com as comissões de instrução (Coluna Ética);
• Escolha profissional, trabalho e empreendedorismo (artigo);
• Psicologia e empreendedorismo (matéria);
• Um modo diferente de olhar a profissão: o planejamento estratégico da gestão “É tempo de 
diálogo” (artigo);
• O sistema conselhos na relação da Psicologia com as práticas emergentes (artigo).

Ed. 96
• Supersimples: as vantagens e desvantagens do novo regime de tributação (matéria de capa);
• Emissão de documentos na Psicologia Clínica (COF Orienta);
• Que regras? Que leis? O que sigo? (Coluna Ética);
• Psicologia Organizacional (Coluna POT);
• Cobertura da Jornada de Avaliação Psicológica (matéria);
• Perícia psicológica (entrevista com Roberto Moraes Cruz);
• Atuação do serviço-escola é orientada em manual (matéria);
• Comissão de Direitos Humanos se renova e aborda temas atuais (artigo);
• A Psicologia Hospitalar e o amadurecimento na construção de indicadores (artigo);
• Dialogando na Socioeducação (matéria).   



Eventos
Ao longo de 2014 o CRP-PR alterou também a forma de promover eventos. Até junho, ainda 
prevalecia o modelo das “Quartas-feiras no CRP”, que traziam temas de relevância para a 
Psicologia em palestras e mesas-redondas. Os temas tratados em 2014 foram:

• Construindo o diálogo com as práticas integrativas (março);
• Como vai o diálogo entre a Psicologia e a educação? (abril);
• Criança e Adolescente: reflexões sobre a adoção e enfrentamento à violência (maio);
• A Psicologia e o Sagrado (junho).

Já no segundo semestre, foi apresentado às(os) Psicólogas(os) o evento “Jornada de Avaliação 
Psicológica”, que durou dois dias (26 e 27 de setembro) e contou com a participação de 
palestrantes do Paraná e Santa Catarina. A comissão atuou diretamente na divulgação do 
evento com bastante antecedência e fez a cobertura durante todo o evento (como resultado, 
foram divulgadas notas e também uma matéria na revista Contato).
Além disso, houve a divulgação de outros eventos realizados em Curitiba e também no interior, 
como as “Oficinas Freireanas” e o “Dialogando com Psicólogas, Psicólogos e estudantes de 
Psicologia”. 
Nestes eventos, a comissão de comunicação social atuou tanto na divulgação como na 
cobertura, publicando notas e imagens. Além disso, o assessor de tecnologia da informação 
esteve presente nas etapas de transmissão e gravação. 

Site
O site oficial do CRP-PR também passou por uma reformulação importante. Com o avanço 
no número de usuários de dispositivos móveis – como celulares e tablets –, o assessor de 
tecnologia da informação reformulou o site para que ele fosse acessível também por estes 
meios. Assim, além de mais acessível, o novo site ficou com um layout mais leve e fácil de 
navegar a partir do novo menu.  
Outra alteração foi a criação de um sistema de cadastro das divulgações de cursos e eventos, 
vagas de trabalho e locação de salas. Com este sistema, a(o) Psicóloga(o) ou empresa cadastra 
as informações, que serão analisadas e posteriormente disponibilizadas gratuitamente no site. 
Uma forma de tornar a divulgação mais ágil e acessível para todas(os).  

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 e Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho são fixas, sendo que as 
demais comissões também contribuem com artigos eventuais).  



Plenárias
As jornalistas responsáveis pela comunicação – Priscilla Cesar até o mês de agosto e Ellen 
Nemitz a partir de então – realizaram o acompanhamento das plenárias e da Assembleia 
Orçamentária. 

 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS
Coordenada pela Psic. Cleia Oliveira Cunha (CRP-08/00477), com apoio da Socióloga Ana Inês 
Souza (Técnica do CREPOP) e da Psic. Célia Mazza de Souza (CRP-08/02052) (Coordenadora 
Técnica de Políticas Públicas e Eventos), a Comissão de Direitos Humanos (CDH) de Curitiba 
teve seu caráter renovado na Gestão É tempo de Diálogo do Conselho Regional de Psicologia 
(CRP-PR), abrindo-se para a participação de profissionais de outras áreas, em função da 
complexidade dos temas em discussão. 

Apresentamos a seguir uma síntese da construção coletiva até este momento, nos nove 
encontros quinzenais já realizados.

Na 1ª reunião (18 de julho de 2014) foi feita uma discussão coletiva sobre a importância de 
uma Comissão Interdisciplinar ligada ao CRPPR – um desejo de diálogo desta nova gestão e 
a compreensão de que Psicólogas(os) não atuam sozinhas(os). Fez-se um resgate da história 
desta Comissão no CRP-PR e apresentou-se um vídeo da ANDHEP (Associação Nacional de 
Direitos Humanos, Pesquisa e Pós-Graduação) sobre as diversas gerações de DH na história da 
humanidade. Levantaram-se diversas questões sobre o caráter da CDH, atribuindo-se ao CPR-
PR, como anfitrião, uma explicitação maior a ser apresentada na reunião seguinte (inclusive 
sobre relação com Regimento Interno do Conselho).

Na 2ª reunião (15 de agosto de 2014) deu-se a socialização sobre as ações em DH realizadas 
por parte das(os) participantes e pelas instituições a que estão ligadas(os). Em seguida, foi 
explicada a possibilidade de uma Comissão com tal caráter a partir do regimento do CRP-
PR, podendo ser composta por um núcleo de Psicólogas(os) que responderiam questões 
específicas e outros(as) profissionais, que funcionariam como consultores das demais áreas de 
conhecimento. Os objetivos da CDH é “compor juntos uma contribuição coletiva à sociedade, 
a partir dos diferentes conhecimentos, cujo objetivo é produzir subsídios à área e apoiar 
segmentos específicos da sociedade em diferentes lutas, sem confundir-se com um centro de 
atendimento”. A partir disso, fez-se uma dinâmica para construir e discutir coletivamente uma 
compreensão comum sobre direitos humanos.

Na 3ª reunião (1º de setembro de 2014), foi apresentado um mapeamento sobre as instituições 
(públicas e da sociedade civil) que desenvolvem ações em DH. Em seguida, fez-se uma conversa 
em grupos para levantar temas urgentes a serem contemplados pela CDH, com a seguinte 
priorização: 1. Imigrantes e refugiados; 2. Populações em situação de rua; 3. Saúde mental; 4. 
Sistema prisional; 5. Violência contra a mulher; 6. Atendimento em saúde (universalização e 
humanização); 7. Criminalização dos movimentos sociais. A ideia é realizar sessões temáticas 
para conhecer a realidade de cada um dos temas elencados e aprofundar a compreensão, para 



só então encaminhar questões concretas, como produção de subsídios, apoio e qualificação à 
atuação dos profissionais na área, construção de posicionamentos, etc. Daí a proposta da roda 
de conversa sobre imigrantes e refugiados para a reunião seguinte.
Então, na 4ª reunião (16 de setembro de 2014), foi realizada a Roda de Conversa sobre 
Imigrantes e Refugiados com as pessoas indicadas pelos integrantes da Comissão. 

Importantes depoimentos foram dados sobre os desafios enfrentados e as ações já em 
andamento. Falou-se da importância de fortalecimento de uma rede de apoio aos imigrantes e 
refugiados e do compartilhamento de subsídios relativos ao tema para que a CDH se aproprie 
do conhecimento já sistematizado e, se necessário, encaminhe elaboração de novos subsídios 
de orientação.

Na 5ª reunião (1º de outubro de 2014), deu-se continuidade à discussão do tema, fazendo-se 
um resgate coletivo sobre as ideias e momentos fortes da reunião anterior. O destaque foi 
para o depoimento do médico Feras Al-Lahham, siriano, refugiado com sua família no Brasil 
há oito meses, cuja situação explicita a burocracia e o desrespeito aos Direitos Humanos de 
pessoas que são obrigadas a deixar seus países de origem para buscarem possibilidade de vida 
em outros lugares. Relatos de imigrantes de outras nacionalidades foram lembrados, mostrando 
que o preconceito, a exploração no trabalho, o não reconhecimento profissional fazem parte 
do cotidiano dessas pessoas, ainda que o Brasil seja um país “legalmente” acolhedor. Por conta 
disso, a CDH decidiu chamar para a próxima reunião outras organizações da sociedade civil – 
sindicatos, ONGs, movimentos sociais – para discutir ações conjuntas que contribuam com a 
quebra de preconceito, discriminação e maus tratos e avance para a construção da solidariedade 
e da visibilidade deste segmento populacional que cresce a cada dia em nosso país.

Na 6ª reunião (23 de outubro de 2014) foi apresentado aos participantes o texto publicado no 
site e facebook do CRP, com o posicionamento da CDH/CRP sobre a proposta do casamento 
coletivo em Curitiba, extensivo aos casais homoafetivos, que havia sido criticado por vereadores 
conservadores, fazendo com que a prefeitura recuasse em relação à publicação original. Além 
do repasse de informações sobre atividades/ações de outras entidades (Comitê Estadual para 
Refugiados e Migrantes, CEPAT, etc) foi realizado um resgate das discussões realizadas pela 
CDH/CRP até então, com apresentação e debates sobre o vídeo “De braços nem tão abertos”. 
Por fim, foi criada uma Comissão Interna para discussão de nota da CDH sobre Imigrantes 
e Refugiados, cujo texto serviria como base para um possível folder a ser impresso, dirigido à 
sociedade. Discutiu-se que a nota poderia partir do próprio Código de Ética dos Psicólogos 
e da Declaração Universal dos DH; e novamente fez-se a reflexão de porque os serviços de 
imigrantes são ligados à Polícia Federal. Por que não uma Secretaria de Imigração?

Dando continuidade ao aprofundamento das discussões sobre o tema, a metodologia da 7ª 
reunião (17 de novembro) foi uma Roda de Conversa sobre populações em situação de rua 
(PSR), que contou com profissionais e representantes do Ministério Público, Movimento 
Nacional da População em Situação de Rua, Movimento LGBT, Programa Consultório de 
Rua, Centro POP, FAS, entre outros participantes da CDH. Cada representante pôde falar 
um pouco sobre o que desenvolve, dificuldades e avanços, bem como fazer apontamentos a 
respeito do que poderia ser melhorado. Posteriormente a isso, abriu-se o espaço para debate 



entre os 23 participantes.

A 8ª reunião (02 de dezembro) trouxe debates sobre Política de Assistência Social x 
assistencialismo, com relatos de experiências exitosas em equipamentos do SUAS. O grupo 
sugere pensar formas de instrumentos de denúncia de direitos violados institucionalmente. A 
Política prevê construção de autonomia. Há um grande desafio que é superar o isolamento de 
técnicos(as) que estão acuados por gestores assistencialistas que não conhecem a Política. É 
preciso que a CDH crie instrumentos e canais de denúncia. É preciso que os equipamentos 
construam uma nova história; serviços mais humanizados. Deve-se trabalhar as denúncias 
como demanda para outras entidades de defesa de direitos (CMS; CMAS; COPEDH – SEJU; 
MP).

A 9ª reunião (17 de dezembro), como pauta única e dando continuidade ao tema tratado nas 
duas reuniões anteriores, contou com a participação e exposição dos trabalhos da equipe do 
Condomínio Social para Populações em Situação de Rua. Após, deu-se seguimento ao debate. 
Para 2015, a proposta é convidar os promotores responsáveis pela área da Pop Rua no MP para 
se fazerem presentes na reunião da CDH e planejar uma ação conjunta, com participação do 
CRESS e MNPR. 

Por sua vez, em Londrina, a CDH também realizou reuniões durante 2014. Inicialmente 
coordenada pela Psic. Paola Gisela Carvalho Santos (CRP-08/19196) e posteriormente pelo 
Psic. Moyses Martins Tosta Storti (CRP-08/17702), o grupo promoveu discussões sobre o 
papel do(a) psicólogo nas políticas públicas, resgate da cultura de grupos étnicos-comunitários, 
e contou com apresentações de experiências exitosas, como o projeto Ciranda, que promove o 
desenvolvimento social e pessoal de mulheres através da dança do ventre. A CDH em Londrina 
também realizou discussões sobre saúde mental e oferta de leitos psiquiátricos no município 
e esteve representada na Audiência Pública “Genocídio da Juventude Afrodescendente”, 
realizada no mês de novembro. Além dos dois membros já citados acima, também fazem parte 
da CDH em Londrina: Jéssica de Oliveira Cabrera (CRP-08/17395), Lisa Mitiko Koga Kuriki 
(CRP-08/08162) e Nadya Christiane Silveira Pellizzari (CRP-08/06926).





COMISSÕES TEMÁTICAS/ESPECIAIS

Comissão Científica

Em 2014 a Comissão Científica passou por um processo de reestruturação interna. Seus 
objetivos iniciais foram revistos e classificados de acordo com o tempo para alcance de cada 
um (a curto, médio e longo prazo). Definiu-se como objetivo geral, que a Comissão trabalhará a 
partir de 2015 para o aprimoramento do debate, da produção e da divulgação do conhecimento 
científico sobre as práticas reconhecidas e emergentes, em Psicologia, buscando auxiliar na 
conexão entre ciência e profissão e na visão crítica/ética na área.

No mês de março, a Comissão Científica esteve diretamente ligada à realização das “Quartas-
feiras no CRP”, com o tema “Construindo o Diálogo com as Práticas Integrativas”. Na 
ocasião, os(as) colaboradores(as) puderam expor em mesa-redonda como se dá a produção de 
conhecimento na Psicologia e outras ciências. Também contribuiu com o Grupo de Trabalho 
sobre Práticas Não-Reconhecidas, Integrativas e Complementares instituído pelo plenário do 
Conselho.

Coordenada pelo Psic. Fábio Eduardo da Silva (CRP-08/13866), atualmente o grupo conta 
com a participação de 04 (quatro) colaboradores(as), que encerraram o ano com a produção 
do artigo “Pesquisas com seres humanos e a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 
Saúde”, publicado na edição 97 da Revista Contato. Também integram o grupo: Célia Regina 
Cordeiro Sampaio (CRP-08/00712), Juliano Del Gobo (CRP-08/13756) e Thereza Cristina de 
Arruda S. D’Espíndula (CRP-08/04776). 

Comissão de Avaliação Psicológica

Pode-se dizer que a avaliação psicológica e temas correlatos à área foram discutidos pela 
Comissão em algumas frentes principais. No contexto do trânsito, por exemplo, o tempo 
de retorno do(a) candidato(a) para reteste em processos de primeira habilitação, renovação 
de CNH e credenciamento de psicólogos(as) para serem intérpretes de LIBRAS durante o 
processo de avaliação psicológica foram pautas de algumas das reuniões do grupo. Dentro 
deste contexto, a Comissão subsidiou posicionamentos públicos da gestão do CRP-PR frente 
a matérias veiculadas na mídia sobre as “reprovações” nos processos de avaliação psicológica 
de candidatos a condutores perante o Departamento de Trânsito do Paraná – DETRAN/
PR, que distorciam o trabalho do(a) psicólogo(a) e faziam críticas infundadas ao processo 
de avaliação psicológica no contexto odo trânsito. Na oportunidade, foi possível trazer à luz 
não somente questões técnicas relacionadas à legislação do Conselho Federal de Psicologia - 
CFP e Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, que respaldavam a atuação profissional 
do(a) psicólogo(a), como também questões administrativas do próprio DETRAN/PR, que se 
diferenciavam de orientações e exigências impostas por outros Estados do país. 

De forma conjunta, as Comissões de Avaliação Psicológica das sedes do CRP-PR retomaram 
a pesquisa com professores de disciplinas relacionas à avaliação psicológica das faculdades 



do Paraná que possuem o curso de Psicologia. Os dados coletados, e que descreviam as 
disciplinas lecionadas, conteúdos, metodologias e instrumentos utilizados, entre outros, 
subsidiaram a construção da programação da “Jornada de Avaliação Psicológica” realizada no 
mês de setembro, e que abordou temas como: a formação do(a) profissional, instrumentos e 
técnicas, avaliação psicológica em concursos públicos, novas áreas de atuação, elaboração de 
documentos oficiais, neuropsicologia, altas habilidades, perícia, entre outros. Realizado na sede 
do CRP em Curitiba, o evento contou com a participação de inúmeros(as) psicólogos(as) e 
estudantes interessados na área, bem como profissionais experientes e expositores renomados 
nesse campo de atuação. 

Além disso, a Comissão se posicionou favorável a determinação do Conselho Federal de 
Psicologia – CFP no que diz respeito à não comercialização de testes psicológicos entre 
psicólogos(as) e profissionais/instituições não registrados(as) nos Conselhos Regionais de 
Psicologia, ressaltando, ainda, sua preocupação com a disponibilização de diversos testes 
psicológicos em sites sem nenhum tipo de controle adequado, participou do Grupo de 
Trabalho sobre a Resolução CFP 007/2003, instituído no CRP-PR, contribuiu com sugestões 
de alterações de texto para a revisão da Resolução CFP 001/2002, encaminhadas como 
pauta para a Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças – APAF do Sistema 
Conselhos de Psicologia, e auxiliou a Comissão de Orientação e Fiscalização em questões 
sobre instrumentos e técnicas trazidas pela categoria ao Conselho. Fruto deste trabalho é a 
conquista de um espaço fixo de orientação na Revista Contato destinado à Coluna de Avaliação 
Psicológica para o ano de 2015.

Reunindo-se mensalmente em todas as sedes do CRP, em Curitiba a Comissão é coordenada 
pela Conselheira Denise Ribas Jamus (CRP-08/11462), totalizando 12 (doze) colaboradoras(es): 
Adriane Picchetto Machado (CRP-08/02571), Ana Lúcia Teixeira Fedalto (CRP-08/07831), 
Camila Maia de Oliveira Borges Paraná (CRP-08/11213), Cássia Aparecida Rodrigues (CRP-
08/12944), Felícia Pretto (CRP-08/IS-284), Laertes Antônio dos Reis (CRP-08/19784), Jane 
Carmen da Silva Machado (CRP-08/11896), Lilian Caron (CRP-08/08743), Mariana Salvadori 
Sartor (CRP-08/10020), Mari Angela Calderari Oliveira (CRP-08/01374) e Vera Regina 
Miranda (CRP-08/01386). Em Londrina, quem coordena os trabalhos é a Psic. Ana Elisa 
Salomão Bosquê (CRP-08/04365), juntamente com a colaboração de outras(os) 11 (onze) 
profissionais: Aline Cristina Monteiro Ferreira (CRP-08/20257), Angélica Polvani Trassi (CRP-
08/18733), Cibely Francine Pacífico (CRP-08/17607), Eliane Subtil Marçal (CRP-08/05774), 
Fabiano Koich Miguel (CRP-08/17977), Francislaine Famia Inácio (CRP-08/IS-342), Jéssica 
Pedrosa Mandelli (CRP-08/20546), Karina Batista Silva (CRP-08/19508), Katya Luciane de 
Oliveira (CRP-08/IS-196), Patrícia Silva Lúcio (CRP-08/19227) e Rosinei Correa Guedes 
(CRP-08/19236). A partir de novembro de 2014, a sede de Maringá também passou a contar 
com a composição de uma Comissão: Cristina Di Benedetto (Coordenadora) (CRP-08/04609), 
Gislaine Ferreira Silva (CRP-08/18668), Jhainieiry Cordeiro Famelli (CRP-08/05607), Keila 
Mary Gabriel (CRP-08/05786), Natália Favaretto Battel (CRP-08/17811) e Rosemary Parras 
Menegatti (CRP-08/03524). Em Cascavel, a Comissão teve suas atividades encerradas também 
no mês de novembro. 



Comissão de Estudantes

Em atividade na sede de Londrina, a Comissão de Estudantes realizou em 2014 reuniões 
mensais e contou, ao todo, com a participação de aproximadamente 20 (vinte) acadêmicos em 
suas atividades.
Coordenada pelo Psic. João Juliani, da PUC/PR de Londrina, a Comissão tem por objetivo 
aproximar os estudantes das temáticas que são discutidas pela profissão, apresentando as 
funções do Conselho de Psicologia de forma relacionada com a prática profissional. Com 
isso, a expectativa é que desde sua formação os acadêmicos já se sintam parte da profissão que 
escolheram seguir.

Comissão de Psicologia do Esporte

Com frequência de reuniões quinzenais, a Comissão de Psicologia do Esporte teve 
aproximadamente 14 (quatorze) encontros no ano de 2014. Por se tratar de um ano importante 
para o cenário esportivo mundial, sobretudo pela realização da Copa do Mundo de Futebol 
no Brasil, as discussões do grupo estiveram grande parte do tempo relacionadas com este 
tema, focadas especialmente no trabalho do(a) profissional de Psicologia na preparação e 
acompanhamento de atletas de alto rendimento. Com a polêmica causada sobre a suposta 
“fragilidade” emocional dos jogadores da seleção brasileira após a eliminação da competição, 
a Comissão se posicionou publicamente, informando à sociedade que a relação psicologia e 
futebol vai além do aspecto emocional e envolve inúmeras outras variáveis alheias a vontade 
dos atletas, e que interferem diretamente em seu comportamento. Tal texto foi publicado no 
site do CRP-PR e repercutiu de maneira bastante positiva nas redes sociais e entre os próprios 
profissionais.  

Formada atualmente pelas(os) psicólogas(os) Márcia Regina Walter (CRP-08/02054) 
(Coordenadora), Chayane Simioni Godoy (CRP-08/12575) e Eugênio Pereira de Paula Junior 
(CRP-08/06099), a Comissão em Curitiba conta, ainda, com a colaboração de participantes ad 
hoc residentes em outras cidades e também de outras áreas de atuação, como a Educação Física 
por exemplo. Embora residindo em outro país para finalização do Doutorado, os profissionais 
Leonardo Pestillo de Oliveira e João Ricardo Nickenig Vissoci (CRP-08/12469) acompanharam 
as reuniões por meio eletrônico virtual. Com a constituição da Comissão na sede de Londrina, 
em setembro de 2014, formada pelas psicólogas Erica Antunes Carlos (CRP-08/17262) e Aline 
Dias dos Santos (CRP-08/17610), o objetivo do grupo é que os trabalhos passem a ser mais 
bem integrados a partir de 2015, principalmente no que diz respeito a realização de eventos.

As(os) colaboradoras(es) também realizaram orientações sobre a Psicologia do Esporte para 
acadêmicos(as) de algumas das Instituições de Ensino: em Londrina, através da participação 
em encontros da Comissão de Estudantes do CRP-PR, e em Curitiba, participando de mesas-
redondas e ministrando palestras na PUC/PR, Faculdade Evangélica do Paraná e Faculdade 
Dom Bosco, durante as Semanas Acadêmicas de cada curso.



Comissão de Psicologia Escolar/Educacional

Em Curitiba, composta pelas colaboradoras Mariita Bertassoni da Silva (CRP-08/00101) 
(Coordenadora), Alayde Maria Pinto Digiovanni (CRP-08/08/01490), Andressa Sperancetta 
CRP-08/08868, Kelly Helena Correia Klein (CRP-08/17175), Marcia Dallagrana (CRP-
08/13797), Maiara Calomeno Martini (CRP-08/19291), Melody Lynn Falco Raby (CRP-
08/12336), Mônica Prado Braz Staut (CRP-08/09767), Tálita Cristiane Rodacki (CRP-
08/17561), a Comissão teve 03 (três) artigos publicados em 2014: “Psicologia e Educação: 
O psicólogo dentro da escola” (edição 91, de janeiro/fevereiro); “Considerações aos gestores 
e candidatos às eleições sobre as possibilidades de intervenção nos processos de ensino/
aprendizagem para uma escola democrática” (edição 94, de julho/agosto); e “Escolha 
profissional, trabalho e empreendedorismo” (edição 95, de setembro/outubro). Com foco no 
trabalho de orientação, o grupo acolheu profissionais da Psicologia que trabalham em CMAEs 
– Centros Municipais de Atendimento Especializado e, a partir de fevereiro, foram realizadas 
orientações a tais profissionais sobre questões que envolvem avaliação, medicalização, 
orientações para pais e educadores, sendo sugeridas referências e possíveis encaminhamentos.

Representando o CRP no Fórum de Medicalização da Sociedade, o grupo firmou parceria do 
Núcleo de Curitiba e Região Metropolitana do Fórum com o CRP-PR no evento “Quartas 
no CRP - Como vai o diálogo entre a Psicologia e a Educação?”, com a mesa-redonda “O 
papel do Psicólogo diante da medicalização da educação e o uso de álcool e outras drogas no 
ambiente escolar”, no mês de abril; firmou parceria com o CRP-PR na divulgação do evento 
do Núcleo de Curitiba e Região Metropolitana do Fórum “Encontro temático aberto - Dislexia 
em questão”, realizado no mês de maio; trouxe informações sobre atividades do Núcleo nas 
reuniões plenárias; fez repasses sobre temas discutidos no Fórum, como: reflexões acerca dos 
diagnósticos do TDAH e “Dislexia”, Projetos de Lei “medicalizantes”, articulação do papel 
do psicólogo escolar/educacional com a medicalização da educação; e realizou a divulgação 
do “II Seminário interno do fórum sobre medicalização da educação e da sociedade”, com 
transmissão online oferecida na sede do CRP-PR.

Além de trazer para o debate sobre o papel do psicólogo diante da medicalização da educação e 
o uso de álcool e outras drogas no ambiente escolar durante as “Quartas no CRP - Como vai o 
diálogo entre a Psicologia e a Educação?”, conforme já mencionado, a Comissão trouxe, ainda, 
reflexões sobre a visão da qualidade do ensino (educação compartilhada e auto-avaliação), 
os limites da escola ( instituição é essa? O PROPSIE pode ajudar?), atuação dos psicólogos 
nos Centros Municipais de Atendimento Especializado e a relação entre a escola e as novas 
configurações familiares.

A Comissão também deu continuidade à tabulação e análise dos dados da pesquisa on-line 
realizada nos anos de 2011 e 2012, sobre o perfil e a atuação do(a) Psicólogo(a) Escolar/
Educacional no Paraná. Os resultados referiam-se à localização geográfica dos profissionais no 
Estado; à área de atuação profissional (ensino/escola pública municipal, autônomo, ensino/
escola particular, terceiro setor e ensino/escola pública estadual); à descrição das atividades 
desenvolvidas pelos próprios profissionais. Esses resultados foram divulgados na Revista 
Contato no artigo “Considerações aos gestores e candidatos às eleições sobre as possibilidades 



de intervenção nos processos de ensino/aprendizagem para uma escola democrática”, 
conforme já mencionado anteriormente. Nesta mesma perspectiva, o grupo realizou em agosto 
a “Roda de conversa: A prática do(a) Psicólogo(a) Escolar/Educacional”, no intento de abrir 
espaço de debate sobre a prática do(a) psicólogo(a) no ambiente escolar e proporcionar a troca 
de experiências e conhecimentos acerca do dia-a-dia do profissional que atua na área escolar/
educacional. Posteriormente ao evento, foi elaborada uma síntese das atividades, compartilhada 
com todos os participantes. A partir das temáticas levantadas neste encontro, identificaram-se 
as demandas que serão discutidas em dois novos encontros previstos para ocorrerem em 2015, 
nas possivelmente nos meses de março e agosto.

Em paralelo, a Comissão continuou em constante diálogo com a Superintendência de Educação 
do Estado do Paraná - SEED e Sindicato dos Psicólogos do Paraná - Sindypsi, visando a 
implementação do Projeto de Inserção do Psicólogo(a) Escolar/Educacional na rede pública 
de ensino - PROPSIE. No primeiro o GT formado pelo CRP-PR e SindyPsi se proeucupou 
principalmente em acelerar as negociações com a Secretaria de Estado da Educação que 
sinalizava interesse e possibilidades de financiamento do projeto através da Fundação Araucária 
no formato de pesquisa. Os esforços foram concentrados na formatação e elaboração do 
projeto de pesquisa, porém, houve um recuo da Secretaria, deixando em aberto a proposta. Este 
processo durou 04 (quatro) meses, o que acarretou em uma pausa no cronograma inicialmente 
estabelecido para 2014, exigindo uma readequação do mesmo na sua continuidade. 

Concomitantemente aos encontros na SEED, outras ações foram realizadas, tais como 
apresentação do PROPSIE nas “Quartas no CRP”, divulgação das atividades do GT na mídia do 
CRP-PR, participação na construção de artigo para a Revista Contato, assim como participação 
dos membros em eventos onde os objetivos do PROPSIE foram mencionados. A partir destas 
ações o GT recebeu solicitações via e-mail de profissionais de alguns municípios interessados 
em colaborar com o projeto. Esses fatos abrem novas perspectivas quanto à função do GT, de 
forma à ampliar o conceito do PROPSIE. Pretende-se que não mais seja apenas o nome de 
um projeto, mas sim que represente um conjunto de ações que viabilizem e instrumentalizem 
agentes locais que queiram inserir o(a) Psicólogo(a) Escolar/Educacional em seus municípios, 
tornando-se uma referência e suporte quanto a implementação de leis, do projeto e de pesquisa. 
Assim, para início de 2015, o objetivo é que o GT do PROPSIE apresente seu novo plano de 
trabalho.

Ressaltam-se também as discussões realizadas pela Comissão sobre o PLC 31/2010, que 
culminaram no posicionamento contrário do CRP-PR à regulamentação da Psicopedagogia 
como profissão, contribuições com a Comissão de Orientação e Fiscalização sobre 
“atendimentos clínicos” em ambiente escolar, participação ativa no GT sobre a Resolução 
CFP 007/2003, instituído no CRP-PR, e acompanhamento da discussão a nível nacional 
sobre o marco regulatório dos cursos de pós-graduação/especialização, que foi elaborado pelo 
Conselho Nacional de Educação, bem como dos desdobramentos da ação civil pública 5994-
36.2013.4.01.2800, a qual impede que o CFP conceda títulos de especialistas. 

Cita-se, ainda, outras atividades da Comissão: apresentação de pôster sobre o Grupo de Estudo 
em Orientação Profissional do CRP-PR, na II Jornada Paranaense de Orientação Profissional na 



UTFPR em Curitiba, em maio; palestra sobre Orientação Profissional no Colégio Martinus em 
Curitiba, em julho; participação na ação “Dialogando com psicólogas, psicólogos e estudantes 
de Psicologia”, em julho;  realização de minicurso sobre “Orientação profissional na escola” 
no “V Encontro de Psicologia Escolar e Educacional na UNIOESTE e UNIAMÉRICA”, em 
Foz do Iguaçu no mês de agosto; realização de palestra sobre “A atuação do(a) psicólogo(a) 
escolar/educacional” para acadêmicos de Psicologia na UFPR e FACEL, e de Pedagogia na 
FAE, em outubro e novembro, respectivamente; realização de aula sobre “O papel da escola 
no encaminhamento da criança para o atendimento clínico” para acadêmicos de Psicologia 
da Universidade Tuiutí do Paraná, em novembro; participação na Conferência “Psicologia e 
políticas públicas: Uma questão de gosto?” no IV Encontro Mineiro de Psicologia Escolar 
e Educacional das Gerais na UFU em Uberlândia/MG, em novembro, e participação no 
Simpósio “A psicologia na Educação Básica: Novos desafios” no IV Congresso Brasileiro de 
Psicologia Ciência e Profissão na UNINOVE em São Paulo, também no mês de novembro.  

Destacam-se também: constituição da Comissão de Psicologia Escolar/Educacional na sede 
de Londrina e Maringá, ambas aprovadas pelo plenário do Conselho, com apoio da Comissão 
em Curitiba. Em Londrina, o grupo com composto por Rosa Maria Cardoso (CRP-08/01987) 
(Coordenadora), Aline Cristina Monteiro Ferreira (CRP-08/20257), Andréia de Aguiar Sampaio 
(CRP-08/17391), Débora Letícia Dias Pinto (CRP-08/16407), Fernanda Barutta Pierri (CRP-
08/09497) e João Batista Martins (CRP-08/07111) encerra 2014 com a realização da mesa-
redonda a “Atuação do Psicólogo Escolar/Educacional”, em outubro. Por sua vez, Maringá 
tem em sua composição: Maria Júlia Lemes (CRP-08/01139) (Coordenadora), Amanda Garcia 
de Avila Campos (CRP-08/20225), Edna Salete Radigonda Delalibera (CRP-08/01211), Marcia 
Regina Marangoni Bellei (CRP-08/11625) e Marilda Gonçalves Dias Facci (CRP-08/02619).

Comissão de Psicologia Hospitalar

Coordenada pela Psic. Juliane Gequelin Rosa (CRP-08/10744), que atua no Hospital Infantil 
Waldemar Monastier, a Comissão de Psicologia Hospitalar encerra o ano de 2014 com 13 (treze) 
colaboradoras(es) que, em sua grande maioria, atuam em Instituições Hospitais de Curitiba e 
Região Metropolitana: André Gugelmin Valente (CRP-08/15609) (residente do Hospital de 
Clínicas da UFPR), Aline Pinto Guedes (CRP-08/10219) (Hospital Colônia Adalto Botelho), 
Bianca Louise Lemes (CRP-08/12093) (Hospital do Trabalhador), Caroline Rangel Rossetim 
(CRP-08/11652) (Hospital do Trabalhador), Daniela Carla Prestes (CRP-08/04339) (Hospital 
Pequeno Príncipe), Diego da Silva (CRP-08/20229) (pesquisador no Hospital de Clínicas 
da UFPR), Esther de Matos (CRP-08/10082) (Hospital Colônia Adalto Botelho), Giovana 
Cristina Angioletti (CRP-08/09620) (Hospital do Trabalhador), Giovana Fonseca Madrucci 
(CRP-08/18874) (residente do Hospital de Clínicas da UFPR), Mariana Pinheiro Hofmann 
(CRP-08/16505), Martina Garcia Fumagalli (CRP-08/15203) (Hospital do Trabalhador), 
Micheli Soecki (CRP-08/18747) (residente do Hospital das Clínicas da UFPR) e Raphaella 
Ropelato (CRP-08/10276) (Hospital Vita). Também colabora com o grupo a Psic. Alexandra 
Ardivino Ferreira Leite (CRP-08/09897), da sede do CRP em Londrina.
           
Com um calendário reuniões mensais, a Comissão de Psicologia Hospitalar tem em seu 
cronograma de atividades eventos que viraram tradição para profissionais que atuam na área 



hospitalar e estudantes interessados em conhecer ou se capacitar um pouco mais nesse campo 
de atuação. Destacam-se: o “Encontro sobre qualificação em Psicologia Hospitalar”, que 
teve sua oitava edição realizada no mês de fevereiro e trouxe aos participantes explanações 
sobre algumas possibilidades de formação em Psicologia Hospitalar; o “Café da Psicologia 
Hospitalar”, que teve sua décima edição realizada no mês de abril. Neste ano no café houve a 
realização de palestra intitulada “Retrospectiva e Perspectivas da Psicologia Hospitalar” com a 
participação da psicóloga Claire Terezinha Lazaretti. Outra atividade importante realizada pela 
Comissão é o “Fórum de Psicologia Hospitalar” que, em 2014, teve sua décima quarta edição 
realizada no mês de novembro e trouxe reflexões sobre bioética. Destaca-se, ainda, a realização 
do “II Workshop sobre Acreditação Hospitalar e Indicadores em Psicologia”, promovido no 
mês de agosto, com o objetivo de aprofundar a discussão e construir propostas de indicadores 
em Psicologia. Para 2015, uma das ações previstas é a finalização da transcrição dos materiais 
de áudio do I e II Workshops para publicação impressa.

No que diz respeito à produção escrita, a Comissão contribuiu para a publicação do artigo 
“Psicologia e Saúde - Contribuições da Psicologia na Saúde: sugestões aos candidatos às 
eleições de 2014 para implantação em seus planos de governo”, publicado na edição 94 da 
Revista Contato nos meses de julho/agosto, em parceria com a Comissão de Psicologia e 
Saúde, e produziu o artigo “A Psicologia Hospitalar e o amadurecimento na construção de 
Indicadores”, também publicado na Revista Contato na edição 96 (novembro/dezembro). 
A Comissão também fez considerações a respeito da Resolução CFP 007/2003 ao Grupo de 
Trabalho instituído pelo CRP-PR, participou de reuniões plenárias e esteve representada nos 
Encontros de Colaboradores do Conselho.
Além disso, os profissionais que participam da Comissão constantemente discutem questões 
concernentes a prática profissional na realidade hospitalar e da saúde.
 
Comissão de Psicologia Jurídica 
     
O trabalho da Comissão de Psicologia Jurídica em 2014 se deu em algumas frentes principais. 
São elas: socioeducação, escuta de crianças e adolescentes e demandas do Poder Judiciário e 
Ministério Público as(os) psicólogos(as) que atuam nas políticas de assistência social. 

Na área da Socioeducação, a Comissão colocou em prática o projeto “Dialogando na 
Socioeducação”, que teve por objetivos conhecer e articular as principais demandas dos 
profissionais que atuam no Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo – SINASE, 
aproximando o CRP da categoria. Para tanto, entre os meses de abril e agosto, encontros 
foram realizados nas cidades de Cascavel, Londrina, Maringá e Curitiba, com a participação 
de 41 (quarenta e um) profissionais dos Centros de Socioeducação – CENSE e Casas 
de Semiliberdade da região de cada cidade. O relatório da ação com as principais questões 
levantadas pelas(os) psicólogos(as) durante as reuniões foram encaminhados à Secretaria de 
Estado da Família e Desenvolvimento Social (SEDS), com o compromisso de Coordenação de 
Medidas Socioeducativas do Estado fosse alimentada pelo CRP-PR quanto às orientações éticas, 
necessidades acerca de capacitação profissional e reflexões sobre as práticas socioeducativas. 
Além disso, a Comissão também é membro do Grupo de Trabalho sobre Socioeducação, 
instituído pelo plenário do CRP-PR em dezembro, juntamente com a Comissão de Psicologia 



Social e Comunitária e Comissão de Orientação e Fiscalização.

No que diz respeito à escuta de crianças e adolescentes vítimas de violência, a Comissão iniciou 
uma pesquisa na Vara de Infrações Penais Contra Crianças, Adolescentes e Idosos e Infância 
e Juventude de Curitiba e no Núcleo de Proteção à Criança e ao Adolescente (NUCRIA) para 
entender os processos ligados a crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. A pesquisa 
com os documentos referentes aos anos de 2013 e 2014 pretende obter mais subsídios para 
fundamentar a proposta de construção de um Centro de Proteção Especializado, elaborada pelo 
grupo em 2014, que visa garantir a proteção integral das crianças e adolescentes, principalmente 
as que foram vítimas de abuso sexual. O projeto está em fase de revisão. Como desdobramento 
desta ação, colaboradoras(es) da Comissão também auxiliaram outros profissionais do interior 
do Paraná sobre a melhor metodologia de escuta, respeitando sempre os preceitos éticos da 
profissão.

O grupo de colaboradoras(es) também esteve representando em reuniões de orientação 
com profissionais da Política de Assistência Social que estão sendo requisitados para atender 
demandas do Poder Judiciário e Ministério Público, em parceria com a Comissão de Psicologia 
Social e Comunitária e Comissão de Orientação Fiscalização. A proposta é que tal tensão 
existente entre o Sistema de Justiça e Sistema Único de Assistência Social, bem como outras 
políticas, também seja discutida no “II Seminário SUAS/Sistemas de Justiça” que, em parceria 
com o Tribunal de Justiça do Paraná e Conselho Regional de Serviço Social da 11ª Região – 
CRESS/PR, teve sua organização iniciada em 2014, com previsão de realização no primeiro 
semestre de 2015.

Além disso, citam-se algumas outras atividades: participação nas “Quartas no CRP” do mês 
de maio, com o tema “Criança e Adolescente: reflexões sobre adoção e enfrentamento a 
violência”, participação no Grupo de Trabalho sobre Resolução CFP 007/2003, participação 
no Grupo de Trabalho sobre Sistema Prisional, participação em reuniões plenárias e Encontros 
de Colaboradores, contribuições para posicionamentos do CRP-PR na APAF, apresentação 
dos trabalhos da Comissão para acadêmicos(as) da Universidade Positivo (três encontros) e 
Faculdade Espírita, entre outras.

Reunindo-se mensalmente e com algumas reuniões extraordinárias, a Comissão de Psicologia 
Jurídica do Paraná encerra 2014 com a seguinte composição em Curitiba: Maria Teresa de 
Moraes e Silva (CRP-08/01207) (Coordenadora), Beatriz Gomes Vaz (CRP-08/19090), 
Dariacy Helena Oliveira Moreira (CRP-08/04378), Denise Azevedo de Lima (CRP-08/03258), 
Janine Luiz Gonçalves Salvador (CRP-08/14410), Lilian Mara Gheno (CRP-08/03792), 
Luciana de Almeida Moraes (CRP-08/14417), Natália de Lara Miranda (CRP-08/20623), 
Maria Stella de Aguiar Ribeiro (CRP-08/05524), Maristela Sobral Cortinhas (CRP-08/04273), 
Sergio Artur M. Ferreira Filho (CRP-08/09308), Terezinha Kulka (CRP-08/06694) e Thais 
Nunes (CRP-08/13646). Nos meses de novembro e dezembro o plenário do CRP-PR aprovou, 
ainda, a constituição da Comissão de Psicologia Jurídica na sede de Londrina e na região dos 
Campos Gerais, respectivamente, que passam a ser integradas pelas(os) seguintes profissionais: 
Londrina) Renata Maioli Rodrigues Gastaldi (CRP-08/18213) (Coordenadora), Cintia Helena 
dos Santos (CRP-08/05858), Fávia Fernandes de Carvalhaes (CRP-08/10051) e Josani 



Campos da Silva (CRP-08/11085) e; Campos Gerais) Diego Sgarbossa Adur (CRP-08/13468) 
(Coordenador), Ana Lígia Bragueto (CRP-08/08334), Luciana Vieitas Valente Rovere (CRP-
08/16584), Tamires Cristina Zimmermann Maia (CRP-08/15200), Renata da Rocha Frota 
(CRP-08/13080) e Luciana Reusing (OAB-PR/67388).

Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho 

Inicialmente coordenada pela Psic. Carolina de Souza Walger de Almeida (CRP-08/11381), 
a Comissão representou o CRP-PR na etapa macrorregional da 5ª Conferência Estadual de 
Saúde do Trabalhador, realizada no mês de abril na cidade de Curitiba, contribuindo para 
conquista de vaga pelo CRP para a etapa estadual. No mesmo semestre, precisamente no mês 
de maio, a Comissão também auxiliou na coordenação de uma das etapas do “Ciclo de Cinema 
- Satisfação ou Sofrimento no Trabalho?”, especialmente no debate sobre o filme “Amor sem 
escalas”. O Ciclo de Cinema foi uma promoção do curso de Ciências Econômicas da PUC/PR, 
em parceria com Pastoral Universitária, CRP-PR; Centro de Formação Milton Santos-Lorenzo 
Milani, CEPAT e Instituto Humanitas Unisinos.

A partir do segundo semestre de 2014 o grupo passou por uma reformulação interna. 
Novos(as) colaboradores se aproximaram das discussões e os objetivos foram revistos a partir 
da elaboração do planejamento estratégico da Comissão. Mesmo assim, continuou ativa a 
Coluna POT na Revista Contato, de responsabilidade do grupo e com publicações bimestrais. 

Com reuniões quinzenais, a CPOT fecha 2014 com a coordenação da Psic. Andressa Roveda 
(CRP-08/08990) e colaboração da Psic. Celina Pires Duran Andrade (CRP-08/12509).
 
Comissão de Psicologia e Saúde

A Comissão iniciou 2014 contribuindo para a publicação do artigo “Rede de Atenção 
Psicossocial – Interdisciplinaridade no atendimento a pessoas com sofrimento ou transtorno 
mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas”, publicado na 
edição 92 da Revista Contato, nos meses de março/abril. 

Contando com a participação de colaboradores(as) ligados aos Conselhos de Controle Social, 
a Comissão representou o CRP em etapas regionais, macrorregionais e estaduais de algumas 
Conferências de Políticas Públicas, como, por exemplo, da 5ª Conferência Estadual de Saúde 
do Trabalhador. O grupo ainda manteve interlocução com discussões realizadas pelo Conselho 
Municipal de Saúde de Curitiba, de Londrina, Cascavel e outras cidades, Conselho Estadual 
de Políticas Públicas sobre Drogas – CONESD e também foi procurada para auxiliar na 
reorganização do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Curitiba – COMPED.
Voltada para a atuação profissional no âmbito das políticas públicas de saúde, a Comissão 
inicialmente chamada de “Comissão de Saúde” passou a se chamar “Comissão de Psicologia 
e Saúde”, de forma a ressaltar a importância da relação existente entre a ciência psicológica 
e esse campo de atuação, sem restringir suas ações apenas à área de saúde mental. Assim, de 
forma ampliada, apoiou e representou o CRP-PR em movimento sociais como Frente Estadual 
de Drogas e Direitos Humanos – FEDDH e Fórum dos Trabalhadores do SUS – FOPSUS.



Nos meses de julho/agosto, em parceria com a Comissão de Psicologia Hospitalar, a Comissão 
de Psicologia e Saúde publicou o artigo “Psicologia e Saúde - Contribuições da Psicologia 
na Saúde: sugestões aos candidatos às eleições de 2014 para implantação em seus planos 
de governo” na edição 94 da Revista Contato. O texto foi resultado de uma proposta do 
plenário de aproximação com o poder público, a fim de demonstrar como a Psicologia, com 
seu arcabouço técnico-científico, poderia contribuir para o bom andamento das políticas 
sociais. Temas como redução de danos, financiamento publico de Comunidades Terapêuticas, 
internações compulsórias e involuntárias, demandas da saúde mental no SUS e nos serviços 
suplementares, psicoterapias e suas especificidades, Política Nacional de Saúde Mental, entre 
outros, também foram pautas presentes nas reuniões realizadas pelo grupo, com frequência 
quinzenal. Com a reconstituição da Comissão na sede de Maringá, em novembro o CRP-PR 
realizou o evento “Fora dos Muros: a construção de outros lugares e modos de atenção à saúde 
mental”, organizado pelo grupo em parceria com a Universidade Estadual de Maringá – UEM. 

A Comissão ainda esteve presente nas reuniões plenárias da gestão, em Encontros de 
Colaboradores das sedes e subsidiou posicionamentos do Conselho sobre a política de RH da 
Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba e pautas de interface com a área da saúde que foram 
discutidas na APAF, como a resolução que cria a especialidade em “Psicologia em Saúde”. 
Finaliza 2014 com os(as) seguintes colaboradores(as): Curitiba: André Luiz Vendel (CRP-
08/14073) (Coordenador), Benedito Guilherme Falcão Farias (CRP-08/04130), Diego da Silva 
(CRP-08/20229), Frederico Nogueira Ronconi (CRP-08/16224), Marcel Cesar Julião Pereira 
(CRP-08/20665) e Márcia Terezinha Guedes dos Santos (CRP-08/17238); Londrina: Nadya 
Christiane Silveira Pellizzari (CRP-08/06926) (Coordenadora), Ana Paula Banhetti Barbosa 
(CRP08/18635), Bruna Maria de Souza (CRP-08/20232), Paola Gisela Carvalho Santos (CRP-
08/19196); Maringá: Renata Rosolem (CRP-08/14118) (Coordenadora), Renata Cristina 
Marques Bolonheis (CRP-08/10869) e Roselania Francisconi Borges (CRP-08/06008).

Comissão de Psicologia Social e Comunitária

Composta pelas(os) psicólogas(os) Solange Maria Rodrigues Leite (CRP-08/09294) 
(Coordenadora), Melina Gomes Madureira (CRP-08/13174), Michele Leite de Farias (CRP-
08/06231), Nayanne Costa Freire (CRP-08/14350), Pedro Braga Carneiro (CRP-08/13363) 
e Raquel dos Santos (CRP-08/09312), a Comissão em 2014 procurou trabalhar de maneira 
descentralizada, realizando ações não apenas em Curitiba mas também como em outras cidades 
do interior do Paraná. 
Para tanto, a Comissão colocou em prática o projeto “Dialogando no SUAS” que, entre outros 
objetivos, teve a intenção de conhecer e articular as principais demandas dos profissionais 
que atuam no Sistema Único de Assistência Social – SUAS, aproximando o CRP para com a 
categoria. Assim, entre os meses de maio e agosto, colaboradoras(es) do grupo se dirigiram até 
as cidades de Cascavel, Londrina e Paranaguá, afim de ouvir os profissionais de cada região 
e auxiliá-los com orientações técnicas, éticas e sobre a legislação pertinente a esse campo de 
atuação. Mais tarde, como resultado desta primeira ação, formar-se-ia a Comissão na sede de 
Cascavel, composta por Carla Patrícia Radtke (CRP-08/18895) (Coordenadora), Ana Carolina 
dos Santos Felippe (CRP-08/14432), Gisiele Zierhut (CRP-08/15741) e Luiz Antônio Mariotto 
Neto (CRP-08/17526), tendo sido formalizada na reunião plenária 692 em 06 de dezembro de 



2014. Organizando-se através de encontros mensais na sede do CRP de Cascavel, teve como 
sua primeira atividade a elaboração da proposta de ações/eventos para 2015, e também se 
coloca como um espaço de interface com o grupo de psicólogas(os) organizado em Toledo.

Cita-se, também, a participação de colaboradoras(es) da Comissão como representantes do 
CRP-PR no Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS – FETSUAS/PR, auto-organização 
política dos/as diversos/as profissionais de níveis fundamental, médio e superior, que atuam na 
política de Assistência Social no território do Estado do Paraná, seja na rede socioassistencial 
governamental (Estado e Municípios), seja não governamental (entidades com vínculo SUAS). 
Desta forma, temas como: carga horária de trabalho mensal, PL das 30h para psicólogas e 
psicólogos, mesa nacional de negociação, gestão do trabalho no SUAS, etc., foram temas 
presentes nos encontros mensais realizados pelo grupo. Além disso, a Comissão esteve presente 
em reuniões com trabalhadores da região metropolitana de Curitiba, como em Campo Largo, 
por exemplo. 

Devido ao aumento das demandas do Poder Judiciário aos profissionais da Política de 
Assistência Social, o que sobrecarrega o trabalho, prejudica o(a) usuário(a) dos serviços e 
ainda coloca o(a) profissional frente a dilemas éticos da profissão, colaboradoras(es) do grupo 
representaram o CRP-PR no “Seminário Regional do SUAS e Sistema de Justiça: especificidades, 
interfaces e fluxos operacionais”, realizado pela Fundação de Ação Social de Curitiba, no mês 
de setembro, e também estiveram presente no Seminário “As relações entre o Sistema de Justiça 
e da Assistência Social”, promovido através do Projeto “Pensando o Direito”, do Ministério 
da Justiça/IPEA e Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, realizado em 
Porto Alegre no mês de outubro. Com o acúmulo de discussões sobre o tema, em parceria 
com a Comissão de Orientação e Fiscalização, a Comissão de Psicologia Social e Comunitária 
realizou orientações por escrito e presenciais a profissionais que procuraram o Conselho em 
algumas cidades do Paraná, destacando-se os encontros em Ponta Grossa (com a presença 
de psicólogos(as), assistentes sociais, representantes do Poder Executivo e Promotora de 
Justiça) e Pontal do Paraná, também com a participação de psicólogos(as), assistentes sociais, 
Juíza, representantes do Conselho Regional de Serviço Social e colaboradoras da Comissão de 
Psicologia Jurídica do CRP-PR, ambas nos meses de novembro e dezembro, respectivamente. 

Frisa-se ainda a participação da Comissão no Grupo de Trabalho sobre a Resolução CFP 
007/2003, em reuniões plenárias, Encontros de Colaboradores, Comissões de Instrução da 
Comissão de Orientação e Ética, ingresso no Grupo de Trabalho sobre Socioeducação, entre 
outros(as). Para 2015, o grupo já prepara a segunda edição da ação Dialogando no SUAS.

GRUPOS DE ESTUDOS

Além do Grupo de Estudos em Orientação Profissional - GEOP, atrelado à Comissão 
de Psicologia Escolar/Educacional e em atividade desde 2013 (conforme mencionado 
anteriormente), em meados de 2014 o plenário do CRP-PR aprovou a constituição do Grupo 
Interdisciplinar de Estudos em Psicologia Anomalística – GIEPA, que tem entre outros 
objetivos a função de explorar a literatura sobre esta área e desenvolver discussões e sínteses 
sobre tópicos escolhidos, sempre que possível correlacionando-os com outros ramos da 



psicologia ou áreas acadêmicas, de forma interdisciplinar. 
O grupo iniciado em julho tem encontros presenciais mensais na sede de Curitiba, abertos 
à participação de psicólogos, estudantes e profissionais de outras áreas do saber. Em média, 
08 (oito) colaboradores participam do GIEPA mensalmente, já inclusos os participantes que 
acompanham as discussões de outras cidades, via participação online. No mês de novembro, 
o GIEPA promoveu uma palestra aberta à categoria, com a participação do Professor Doutor 
Wellington Zangari e da Professora Doutora Fátima Regina Machado (ambos fazem parte do 
GT Psicologia e Religião da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia - 
ANPEPP e podem ser considerados os precursores da Psicologia Anomalística no Brasil, bem 
como as maiores autoridades nacionais no assunto).

COMISSÕES SETORIAIS

Com o objetivo de ampliar a participação da categoria nas deliberações do CRP-PR, bem como 
aproximá-lo dos profissionais numa perspectiva horizontal, a gestão “É Tempo de Diálogo!” 
mudou a perspectiva de “representações setoriais” para “Comissões Setoriais”. Assim, a partir 
de 2014, ao invés das representações de cada setor ficar centralizadas em uma ou duas pessoas, 
as regiões que possuíam grupos de profissionais dispostos a colaborar com o CRP passaram a 
compor a estrutura do Conselho com Comissões Setoriais, instituídas e aprovadas pelo plenário. 

De início, foi instituída a Comissão Setorial da região Extremo-Oeste, composta pelas(os) 
colaboradoras(es) Cibele Lessa Alves (CRP-08/20213), Daniele Cristina Pontes Higashi (CRP-
08/18760), Frank da Silva Veiga (CRP-08/18493), Jessica Alcimari Pelle (CRP-08/18477), 
Karine Belmont Chaves (CRP-08/09262), Mara Julci de Freitas Kamaroski (CRP-08/02832), 
Pricilla Machado de Alcântara Barbosa (CRP-08/06786) e Vanessa Jacqueline Monti Chavez 
(CRP-08/19849) e, também, da região Oeste, com a seguinte composição: Camila Valéria 
Minzon (CRP-08/16244), Cláudia Lopes Perpetuo (CRP-08/06142), Debora Piffer (CRP-
08/11750) e Elaine Cristina Rosa Simões (CRP-08/09251).

Para 2015, o objetivo é que sejam constituídas Comissões Setoriais nas demais regiões do 
Estado, como Litoral, Campos Gerais, Centro-Oeste, Centro-Ocidental, Sudeste, Sudoeste, 
Norte Pioneiro e Noroeste. 





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO

Pessoa Física: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Insc. Principal Provisória - 259 197 62 53 10 28 39 42 19 16 27 752

Insc. Principal Definitiva - 70 82 26 28 91 16 48 33 17 14 8 433

Alteração CIP Provisória / Definitiva - 88 118 41 82 41 51 47 62 40 40 56 666

2ª Via - 16 20 14 15 9 10 5 14 6 15 13 137

Reativação - 15 24 24 21 15 10 21 23 9 17 10 189

Reativação por Transf. - 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 2 36

Insc. por Transferência - 4 17 6 7 14 9 10 9 9 10 10 105

Inscrição Secundária - 1 4 6 8 2 5 6 10 5 4 2 53

Especialista - 1 11 1 5 1 24 14 12 5 10 8 92

Cancelamento de IS - 1 2 - 3 -- 3 -- 6 2 1 2 20

Isenção Anuidades - 2 1 12 5 1 2 4 6 -- 46 6 85

Cancelamentos - 68 33 37 46 -- 5 6 19 3 15 37 269

Cancelamento com Renegociação - 4 - 3 3 -- -- 1 3 -- 1 1 16

Cancelamento com Débito - 11 4 8 15 -- 10 15 19 5 11 13 111

Cancelamento Indeferido - 12 2 6 17 -- 3 3 6 -- 4 3 56

Cancelamento Ex-Officio sem diploma -- -- -- - 5 -- -- -- 37 -- -- -- 42

Pessoa Jurídica: Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez TOTAL

Registro - 7 4 6 5 8 5 5 13 2 6 3 64

Cadastro - 2 3 5 3 4 5 10 8 5 5 6 56

Renovação de Certificado - 6 10 8 10 6 10 12 12 11 7 24 116

Cancelamentos - 4 1 1 2 -- 2 -- 5 1 2 2 20

Cancelamentos com Débito - - - -- - -- -- -- -- -- -- --  

2ª Via Certificado PJ - - - -- - -- -- -- 1 1 1 5 8



LICITAÇÕES

Primando pelo processo ético e transparente, reduzindo custos, sem perder qualidade 
de produtos e serviços contratados pela autarquia, foram realizados 07 (sete) processos 
licitatórios e 01 (uma) dispensa de licitação no exercício no exercício de 2014. A saber:

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2014 - Unidade Solicitante: Comissão 
Permanente de Licitação - Objeto: Contratação de Prestação de Serviços de e - licitações. 
- Contratada: Banco do Brasil - CNPJ: n.º 00.000.000/0857-58. FUNDAMENTAÇÃO 
LEGAL: A contração do banco do Brasil sem a realização de processo licitatório está 
amparada pela Lei 8.666/93. Essa lei, que institui as normas para licitações e contratos 
da administração pública, em seu Art. 24, inciso VIII faculta aos Órgãos Públicos a 
contratação de outro órgão ou entidade pública com dispensa do processo Licitatório: 
ART. 24. É dispensável a licitação: VIII – para a aquisição, por pessoa jurídica de direito 
público interno, de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade que 
integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico em 
data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com 
o praticado no mercado; O Banco do Brasil preenche todos os requisitos exigidos 
pelo citado dispositivo legal, porquanto integra a administração pública, foi criado em 
data anterior àquela Lei e dentre suas finalidades específicas consta o fortalecimento 
do mercado financeiro, mediante a prestação de serviços bancários, de intermediação e 
suprimento financeiro sob múltiplas formas. Adicionalmente, é de se ressaltar a exigência 
constitucional de que os recursos dos Municípios e dos órgãos, entidades e empresas por 
eles controladas deverão ser depositadas em instituições financeiras oficiais, conforme 
o artigo 164 da Constituição Federal: ART. 164. A Competência da União para emitir 
moeda exercida exclusivamente pelo banco central. § 3º - As disponibilidades de caixa 
da União serão depositadas no banco central; as dos Estados, do Distrito Federal, 
dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder Público e das empresas por ele 
controladas, em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. 
Amparado no Art. 24, da Lei 8.666/93 acima citado, o CONSELHO REGIONAL DE 
PSICOLOGIA 8ª REGIÃO autoriza a contratação do Banco do Brasil para prestação 
de serviços de e – licitações.

Processo n.º 001/2014 – TOMADA DE PREÇOS 
Tipo Técnica e Preço n.º 001-2014
Objeto: contratação de empresa gráfica para serviços especiais, conforme especificações 
do Edital.
Resultado: Apresentou-se para o certame somente a empresa: Primagraf  Indústria 
Gráfica e Editora Ltda. Devido ao número restrito de concorrentes, a sessão foi 
suspensa. Foi agendada nova sessão para o dia 17 de abril de 2013 às 10h00. 



Novação do Processo n.º 001/2014 – TOMADA DE PREÇOS
Tipo Técnica e Preço n.º 001-2014
Objeto: contratação de empresa gráfica para serviços especiais, conforme especificações 
do Edital.
Resultado: Compareceram ao certame as empresas: Gráfica e Editora Lider, Primagraf  
Indústria Gráfica e Editora Ltda, LiseGraff  Gráfica e Editora Ltda – EPP e Lunagraf  
Gráfica e Editora Ltda. A empresa Lider encaminhou o envelope via correio, 
devidamente lacrado o qual foi verificado pelos presentes. Iniciado o certame com 
abertura dos Envelopes: 1 -Documentação para Habilitação - Gráfica e Editora Lider 
habilitada, Primagraf  Indústria Gráfica e Editora Ltda habilitada, LiseGraff  Gráfica 
e Editora Ltda – EPP habilitada e Lunagraf  Gráfica e Editora Ltda habilitada. 2 – 
Proposta Técnica – Gráfica e Editora Lider totalizou 22 pontos, Primagraf  Indústria 
Gráfica e Editora Ltda totalizou 24 pontos, LiseGraff  Gráfica e Editora Ltda – EPP 
totalizou 8 pontos, apresentando apenas atestados de capacidade técnica e nenhuma 
nota fiscal e Lunagraf  Gráfica e Editora Ltda totalizou 24 pontos. 3 – Proposta Preço 
- Gráfica e Editora Lider R$47.724,00, Primagraf  Indústria Gráfica e Editora Ltda 
R$32.559,70, LiseGraff  Gráfica e Editora Ltda – EPP R$46.330,00 e Lunagraf  Gráfica 
e Editora Ltda R$29.652,00. Após cálculos devidamente informados nas planilhas, foi 
proclamada vencedora do certame a empresa Lunagraf  Gráfica e Editora Ltda. Os 
licitantes declaram não terem interesse em recorrer neste certame.

Processo n.º 002/2014 – PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2014
 Tipo Menor Preço n.º 001-2014
Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços de limpeza, 
conservação e serviço de copa para a sede do CRP-PR
Resultado: Apresentaram-se as empresas: Orbenk – Administração e Serviços Ltda 
representada por Roberto Affonso da Silva Leite; GDS Serviços Terceirizados Ltda 
ME representada por Eliane Afonso; PH Recursos Humanos Ltda representada por 
Adriana Aparecida Sartori; Higi Serv Limpeza e Conservação SA representada por 
Bruno Torelli dos Santos. Dos envelopes 1 e 2. Aberto o envelope 1 - preço, verificou-
se que empresa Orbenk – Administração e Serviços Ltda ofertou R$46.105,20; GDS 
Serviços Terceirizados Ltda ME ofertou R$51.600,00; PH Recursos Humanos Ltda 
ofertou R$49.553,14 e Higi Serv Limpeza e Conservação SA ofertou R$48.944,76. 
Segundo expõe o capítulo VII do Edital - da Competitividade, a empresa GDS 
Serviços Terceirizados Ltda ME não participará dos lances, já que a proposta é mais 
de 10% superior a melhor proposta. Iniciada a fase de lances. A empresa Orbenk 
não apresentou lance, mantendo o preço inicial apresentado no envelope preço 
R$46.105,20. As empresas PH Recursos Humanos Ltda e Higi Serv Limpeza e 
Conservação SA ofereceram seus lances até a 22ª rodada onde a empresa PH Recursos 
Humanos Ltda encerrou seus lances com R$44.400,00 e a empresa Higi Serv Limpeza 
e Conservação SA R$44.100,00 sendo a vencedora da fase lance, lances informados 



em planilha anexa. Aberto envelope 2 - documentação, analisada a Documentação 
de Habilitação foi constatado o atendimento ao solicitado no edital. Foi aclamada 
vencedora a empresa Higi Serv Limpeza e Conservação SA, respeitando o contido no 
item 3 do Capítulo XI do Edital, já que a proposta atendeu a todas as condições nele 
contidas e observou-se o valor solicitado compatível com o praticado no mercado.

Processo n.º 003/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 002/2014 
Tipo MENOR VALOR GLOBAL - Número da licitação no sistema e - 
licitações: 545669 
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de 
impressão departamentalizada e centralizada (sistema outsourcing), incluindo a gestão 
informatizada de recursos de impressão e cópia de documentos, disponibilização, 
instalação e configuração de equipamentos multifuncionais (impressoras a laser), e que 
também ofereçam as funções de cópia, digitalização e fax, bem como o gerenciamento 
dessas unidades, o provimento dos suprimentos, e ainda insumos e acessórios de 
impressão, o treinamento de usuários, os sistemas para gestão informatizada da 
solução, a logística para a troca de suprimentos, bem como a manutenção preventiva 
e corretiva, com suporte técnico local nas dependências do prédio do CRP-PR em 
conformidade com as condições e especificações constantes no Edital e seus Anexos.
Resultado: Não tiveram empresas interessadas, status do certame: deserto

Processo n.º 004/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2014 
Tipo MENOR PREÇO POR ITEM (LOTE) - Número da licitação no sistema 
e - licitações: 547113
Objeto: aquisição de material de escritório para o CRP-PR, conforme as condições e 
especificações constantes no Edital e seus Anexos.
Resultado: Proponentes: 09.116.900/0001-73 D. Spontan lopes - ME, 13.078.759/0001-39 
Deliv Comercio Atacadista LTDA; 05.014.638/0001-03 Dirox Distribuidor Xerografico 
Ltda-ME, 17.128.444/0001-00 Imprimi Ltda - ME, 06.213.366/0001-25 Lelis & CIA 
LTDA, 20.353.726/0001-15 N. S. Alves - Informatica - ME, 02.869.926/0001-43 Sindici 
do Brasil Metalurgica e Grafica Ltda ME, 08.899.849/0004-01 Space Minas Distribuidora 
Ltda, 05.417.733/0001-40 Sueli A. Bourscheidt & CIA. Ltda. ME., 08.106.231/0001-
96 T.R.O. Comercio de Suprimentos de Informatica Ltda, 17.992.794/0001-10 TV 
Naziazeno Materiais de Informatica, 07.630.001/0001-69 Unisupri Officer-Com. de 
Equipamentos de Informati, 10.628.191/0001-94 UNO Comercio de Material Eletrico 
Ltda EPP. Após etapa de lances, foram declaradas vencedoras para contratação as 
empresas D. SPONTAN LOPES - ME, CNPJ 09.116.900/0001-73, a empresa será 
contratada por ter oferecido o menor preço por item para os lotes 01 e 02, perfazendo 
um total de R$ 6.809,70 e a empresa NS ALVES INFORMÁTICA - ME, CNPJ 
20.353.726/0001-15, a empresa será contratada por ter oferecido o menor preço por 
item para o lote 03, perfazendo um total de R$ 1.845,00. 



Processo n.º 005/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO N.º 004/2014 
Tipo MENOR PREÇO GLOBAL - Número da licitação no sistema e - 
licitações: 553508
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços especializados de impressão 
departamentalizada e centralizada (sistema outsourcing), disponibilização, instalação e 
configuração de equipamentos multifuncionais (impressoras a laser), e que também 
ofereçam as funções de cópia, digitalização e fax, o provimento dos suprimentos, e 
ainda insumos e acessórios de impressão, o treinamento de usuários, a logística para a 
troca de suprimentos, bem como a manutenção preventiva e corretiva, com suporte 
técnico local nas dependências do prédio do CRP-PR em conformidade com as 
condições e especificações constantes no Edital e seus Anexos.
Resultado: Proponentes: 84.968.874/0001-27 Almaq Equipamentos para Escritório 
Ltda, 02.711.156/0001-06 Concept Tecnologia Digital Ltda - EPP - EPP, 
13.216.294/0001-35 Copyfax Store Comercio e Locacao de Artigos de Inf. Após 
a etapa de lances, foi declarada vencedora a empresa CONCEPT TECNOLOGIA 
DIGITAL LTDA EPP, CNPJ 02.711.156/0001-06, a empresa será contratada por ter 
oferecido o menor preço global para o lote único, perfazendo um total de R$12600,00.

Processo n.º 006/2014 – TOMADA DE PREÇOS 
Tipo Técnica e Preço n.º 002-2014
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria de 
comunicação e imprensa.
Resultado: Apresentaram-se para o certame as seguintes empresas: Roth Design 
Office SS Ltda representada por Leandro Osvaldo Roth e Gabriela Roussenq 
Sguarizi e PW Cupola Comunicação Ltda representada por Rodrigo Werneck Seixas. 
Iniciado o certame o presidente da comissão apresenta os integrantes e declara 
aberto o certame. Abertura do envelope 1 Habilitação. O representante da empresa 
PW Cupola Comunicação Ltda questiona sobre a empresa Roth Design Office SS 
Ltda estar apta a exercer o objeto da licitação, já que consta como objeto em seu 
contrato social serviços correspondentes a publicidade e propaganda. Consultada a 
legislação aplicável à espécie, Lei nº 12.232/2010, mais precisamente o que consta 
no parágrafo 2º, do artigo segundo, no qual especifica “Os contratos de serviços de 
publicidade terão por objeto somente as atividades previstas no caput e no §1º deste 
artigo, vedada a inclusão de quaisquer outras atividades, em especial as de assessoria 
de imprensa, comunicação e relações públicas ou as que tenham por finalidade a 
realização de eventos festivos de qualquer natureza, as quais serão contratadas por 
meio de procedimentos licitatórios próprios, respeitado o disposto na legislação em 
vigor”. A empresa Roth Design Office SS Ltda foi declarada inabilitada. Por haver 
apenas um habilitado e estar afastada a concorrência no tocante a técnica e preço o 
certame será anulado, renovando-se o edital, ficando registrado novo certame com o 
mesmo objeto para o dia 11 de fevereiro de 2015, às 14:00 horas, momento que será 



dado seguimento ao procedimento licitatório com qualquer número de participantes.

Processo n.º 007/2014 – TOMADA DE PREÇOS 
Tipo Técnica e Preço n.º 003-2014
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de agência de publicidade 
e propaganda.
Resultado: Fica anulada a licitação, referente ao Processo Licitatório CRP-08 N.º 
007/2014 - Tomada de Preço N.º 003/2014. Objeto: contratação de empresa para 
prestação de serviços de Agência de Publicidade e Propaganda. Tal anulação se deu 
pela Impugnação do Edital formulada pelo SINDICATO DAS AGÊNCIAS DE 
PROPAGANDA DO ESTADO DO PARANÁ e o apontamento do instrumento 
licitatório estar em desacordo com o que determina a Lei 12.232/2010, desta forma 
esta Autarquia entende por anular o certame.
 
Processo n.º 008/2014 – TOMADA DE PREÇOS 
Tipo Técnica e Preço n.º 004-2014
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria de 
comunicação e imprensa.
Resultado: a ser realizado no dia 11 de  fevereiro de 2015 às 14h00, conforme Edital

Curitiba, 31 de dezembro de 2014.

Psic. Bruno Jardini Mader   Psic. Cleia Oliveira Cunha
CRP-08/13323     CRP-08/00477
Conselheiro Tesoureiro    Conselheira Presidente


