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1. INTRODUÇÃO 

Nos dias 08 e 09 de abril de 2011, representantes do Conselho Federal de Psicologia (CFP), dos 

Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs) e convidados reuniram-se na cidade de Brasília – DF, para realizar 

o planejamento unificado para o tema “Emergências e Desastres” do Sistema Conselhos. 

Este planejamento teve como objetivos qualificar o debate sobre Psicologia das Emergências e 

Desastres, formular uma agenda mínima de referência no tema para o Sistema Conselhos para o período 

2011-2013 e definir ações prioritárias do Sistema Conselhos na temática para 2011. 

Foi coordenado pelo Conselho Federal de Psicologia, a partir de uma decisão da Assembleia das 

Políticas, da Administração e das Finanças do Sistema Conselhos (APAF). Caberá à APAF de maio deliberar 

sobre a validade e alcance das sugestões formuladas durante o planejamento unificado. 

Estiveram presentes os seguintes representantes: CFP: Humberto Verona, Clara Goldman 

Ribemboim e Maria Ermínia Ciliberti; CRP-01 DF: Álvaro Pereira da Silva Júnior (somente no dia 08/04); CRP-

02 PE: Alessandra de Lima e Silva e Maria Clara Mendes de Sousa; CRP-03 BA: Manoelita Mora dos Santos e 

Alessandra Almeida; CRP-04 MG: Renata F. Jardim de Miranda e Tommy Akyra Goto; CRP-05 RJ: Alexandre 

Ferreira do Nascimento e Samira Younes Ibrahim; CRP-06 SP: Joari A. Soares de Carvalho e Gustavo de Lima 

B. Sales; CRP-07 RS: Sinara Cristiane Três e Rosana de Lima Bauer; CRP-08 PR: Tonio D. Luna e Marly 

Terezinha Perrelli; CRP-09 GO/TO: Elias Rodrigues de Souza e Kathia Nemeth Perez; CRP-11 CE/PI/MA: 

Liana Rosa Elias e Antonio Maia Olsen do Vale; CRP-12 SC: Maria Carolina da Silveira; CRP-13 PB: Angela 

Christina Souza Menezes e Railda Fernandes alves; CRP-14 MS: Renan da Cunha Soares Junior e Nanci 

Barba Lazcano Sbalchiero; CRP-15 AL: Silvia Teixeira de Lima e Denise Moreira de A. Barbosa; CRP-16 ES: 

Emília Barbarioli Gonçalves e Adriana Salezze Fraga; CRP-17 RN: Carlos Henrique Souza da Cruz e Clarisse 

Carneiro; CRP-18 MT: Marisa Helena Alvez e Luiz Guilherme Araújo Gomes; CRP-19 SE: Edelvaisse 

Mendonça Ferreira e André Luiz Mandarino Borges.  

Estiveram presentes ainda os seguintes convidados: Ângela Coelho, Alexis Lorenzo Ruiz, Cristina 

Silva, Marcos Ribeiro  Ferreira, Marcus Vinícius de Oliveira e Norma Felicidade Valêncio. 

 O processo de planejamento contou com moderação externa, formada pela equipe de Cassio 

França e Maria Lídia Romero. 
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2. RESUMO EXECUTIVO 

O planejamento teve início na manhã do dia 08 de abril,  com uma mesa redonda  para qualificar o 

debate sobre a psicologia das emergências e desastres. Os temas abordados e seus respectivos palestrantes 

foram: Aprendizajes y prioridades de la Psicología en emergencias y desastres para la América Latina en 

la actualidad, com Alexis Lorenzo Ruiz, psicólogo, especialista em Psicologia da Saúde e doutor em Ciências 

psicológicas, professor e psicólogo da saúde em Havana/Cuba; Grupos sociais severamente afetados nos 

desastres: subsídios da abordagem sociológica ao campo de atuação profissional do psicólogo, com 

Norma Valêncio, economista, Mestra em educação e doutora em Ciências Sociais, professora da 

Universidade Federal de São Carlos, onde coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas Sociais em Desastres 

(NEPED) e professora colaboradora da USP -  São Carlos e d; Perspectivas da Psicologia nas situações de 

emergências e desastres: Conquistas e Desafios, com Ângela Coelho, Psicóloga, Mestra e Doutora em 

Psicologia Social, professora do Centro Universitário de João Pessoa (UNIPÊ); Dimensões Institucionais da 

Defesa Civil, com Cristina Silva, psicóloga, especialista em Gênero, Mestra em Psicologia Social e professora 

da Universidade Federal de Santa Catarina; Intervenção da psicologia em emergências: como evitar um 

desastre, com Marcus Vinícius de Oliveira, psicólogo, Mestre em Saúde Pública e Doutor em Saúde 

Coletiva, professor adjunto da Universidade Federal da Bahia, coordenador do LEV - Laboratório de Estudos 

Vinculares e Saúde Mental e diretor do Instituto Silvia Lane - Psicologia e Compromisso Social. 

Na tarde do dia 08 e no início do dia 09 elaborou-se a agenda mínima sobre o tema  “Emergências e 

Desastres” para o triênio 2011-2013. Inicialmente, os participantes trabalharam em subgrupos a seguinte 

questão: “Quais temas devem estar na agenda de Emergência e Desastre do Sistema Conselhos, nos 

próximos 3 anos?”. Redigiram sugestões que foram expostas, discutidas e sistematizadas em plenária. O 

grupo definiu assim cinco grandes temas para a agenda mínima trienal, que estão registrado no item  3 

deste relatório e em seu anexo. 

No dia 09, definiram-se as realizações prioritárias para 2011, considerando a agenda mínima 

desenvolvida, o contexto e as restrições deste primeiro planejamento unificado na temática. Novamente 

em subgrupos, os participantes elaboraram sugestões de ações que a plenária discutiu e sistematizou em 

oito realizações que estão descritas no item 4 e no anexo deste relatório. 

O planejamento unificado encerrou-se com a sistematização dos próximos passos necessários para  

a execução do planejamento e a avaliação do processo, descritos nos itens 5 e 6 respectivamente. 
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3. AGENDA 2011-2013 DO SISTEMA CONSELHOS PARA O TEMA “EMERGÊNCIAS E 

DESASTRES”. 

Abaixo, os temas que compõem a agenda: 

 

Obs.: Partilhando da mesma preocupação presente no tema 5 desta agenda, também foi proposta 

uma redação alternativa para este item, a saber, “Articulação com os atores sociais para garantia da 

segurança global de grupos vulneráveis no contexto de desastres”. No entanto, esta proposta de redação 

não foi suficientemente discutida em plenária. 

4. REALIZAÇÕES CONJUNTAS PARA 2011 

Na página seguinte, estão descritas as realizações conjuntas do Sistema Conselhos para o ano de 

2011, na temática “Emergências e Desastres”. Os participantes indicaram os responsáveis e prazos, assim 

como alguns comentários que contribuem para a futura execução destas ações.  Para as realizações 3) 

“Elaborar texto base que subsidie o debate nacional” e 4) “Elaborar minuta de resolução normativa para 

serviço voluntário”, a plenária também sugeriu etapas de execução. 
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Durante a oficina de planejamento, a redação “Promover espaços de discussão e maturação do 

tema no Sistema Conselhos” também foi proposta como possível realização para 2011. No entanto, tendo 

em vista a ausência de consenso na plenária em relação à exclusão ou manutenção desta proposta como 

ação prioritária do Sistema Conselhos em 2011, o moderador sugeriu que a decisão ocorresse por meio de 

votação. Ao final desse processo, a plenária votou pela exclusão da proposta. Foram vinte e nove votos pela 

exclusão, seis votos pela manutenção e uma abstenção. Dessa forma, a proposta citada não consta do 

conjunto de realizações para 2011 na temática “Emergências e Desastres”. 

 

5. PRÓXIMOS PASSOS 

Os encaminhamentos da reunião de planejamento foram: 

� Os moderadores enviarão para o CFP, no dia 11 de abril, os diagramas da Agenda 2011-2013 e das 

Realizações Conjuntas 2011. 

� O CFP enviará esses dois arquivos para os participantes do planejamento unificado; 

� Os moderadores enviarão para o CFP o relatório final do planejamento unificado até o dia 14 de abril; 

� Sugerir para a APAF a continuidade do processo de planejamento. 

6. AVALIAÇÃO DO PLANEJAMENTO UNIFICADO 

Alguns representantes regionais precisaram retornar a seus estados antes do término do 

planejamento e solicitaram a possibilidade de enviar sua avaliação por e-mail, o que foi aceito. 

Os representantes presentes ao final do planejamento avaliaram que a atividade foi produtiva e 

bem sucedida. Observaram que a metodologia adotada contribuiu para isso e destacaram o avanço dos 

Conselhos Regionais e do Conselho Federal na qualidade e no acúmulo a respeito do tema, o que foi 

refletido nos produtos do planejamento. Parabenizaram o Sistema Conselhos pela opção de realizar este 

planejamento de forma conjunta, que configura-se também uma forma de articulação do Sistema. 


