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PslcologliIAosv1nte.equatrodiasdomesdenovembrodq?áno6e dºis mil e,dezo_onovee

W 2 quarenta minutos, _na sede doConselhoFederal de P51coIog1aCFP, Situado nosetor

P P de AdministraçaoFederal SuPI, quadrad6P-is, blooo. _ B'_', Edifício ViaOffice, térreo, sala

cento _e quatro, Brasília, Distrito Federal1n1c1ouse a vigésima quarta sessão plenaria

do décimosetimoplenario doConselho Federal de Psicologia Estavam presentes

fnessa61:5ão,:entre ConselheirasePConselheirosRegina Lúcia Sucupira Pedrosa,

_.FabiánJaVierMarin Rueda,lolete RibeirodáSilva, CéIiP5Zenaide Daniela ZaniniMarc1a

__ _ Badoro Júnia Maria CamposLara», JureUdaDuarte Guerra Pedro PauloGastalhode

Pr 9 Bicalho Sandra ElenaSpos1to Paulo Roberto Martins Maldos PauloJoséBarrosode .. _ _ _
10Agu1ar Pessoa e Norma cosmo. Pedro Pauloabre aPlenaria como 56. ,PPINF0RMEP

I ., Í_, ,PPj.P;11ALMOÇONATALINO DOSFUNCIONARIOSOsConselheirossãoaVisados sob__ a_, festaA * P
_ _ 'P.:P_-A-'_: ; P ;A'12-dos, funCIonariosdo; CFPnodia P06 de' : dezembro e conv1dadosa*partlclpar6,0

P! 2.13 = INFORME-ÇOMITÉ NACIONALDE PREVENÇAO ECOMBATE A- TORTURAMarc1a_

P P ' __ _'1_<4a'Badaróaproveita para falar-*- sobrea" eleiçaopara,o ComitêNacional, dePrevençaoe P

, 15Combate-àTortura onde haviadUas vagaspara Conselho§,Prof1ss1onalseo CFPfºi

,. 516eleito com33 vótos votaçaobastanteexpresswa 11!GTELEIÇOES PauloAguiar fala

- Í_l7.queoGT foi const1tu1do parafazero regimentodaseleiçoesea'APAF deliberouqueo

*__-«**18GT nãofossedesfeito paraque "se pudesse fazerum manualde recomendaçoespara oP;

\P19Pj processo detran5içao _Í jOmanualfoi feito e é apresentado/para aPlenariaAs

_ 2033sugestoespara _o texto são: trabalhar a apresentaçao do texto, tirar apalavra Diario

_ 21 Oficial dos Estados",tirarmembros da comissãoque est5 repetido no segundo

PPPPPPPPT;,_ 22paragrafoeconferirsenoitemV,permaneceTribunal,de Contas,- tantonívelFederal P

_ PA ;*»23 Pq'u-anto EStadUal. NºrmaCosmo pergunta porqueo' manual não é uPrn5 Resoluçao em

_ Í . 24,5 _vez. de umarecomendaçaoPablo AgPuia'r afirma que a recomendaçaofoiapontadana _, , _

P' '*-_,;25_,_,APAF, mas PeIe acredita quea recomendaçao devesim se transformar 'em uma PP P

26Resoluçao Cibele Tavares Coordenadora Adjunta do CFP; esclarece que, peloGT,a

P É 27ideia eradeque asrecomendaçoescompusessema propriaResoluçao eleitoralmas

28 qUeo proprio Plenário achou quedevia erum documento àpartepºishaVia

':*29questoes delicadas taiscomola fiscalizaçao e as penalidades no;; caso deuma

,_ 301i;ResoluçaoP28. EDITAL DE CHAMADAPÚBLICA Nº 001/2018 HOMOLOGAÇAO DO_

"31P RESULTADODA COMISSAODEAVALIAÇAO- 19 SEMESTRE(2019) lolete Ribeiro __

32informa quefoi feitaaanáliSe daspropostasdºs trêseixos, e que os criterios de, _

P 33 reprovaçaosaoibem ObjetIVOScomoanão indicaçao dovalorNo eixo ÍqUeteve um

34grande numero de propostas houve uma reduçao dovalor disponibilizado para cada

35 selec1onado jáquenão havia um criteriopara ranquearosaprovados Cibele Tavares

336remarca que nos casos em queum colaboradoré benef1c1ado _pe_l*_Edital este« ._

37 colaborador nãotem direito à diária; pois_o Pedital nao prevê estepagamentoPA

3851A;_'P-homologac;aodoresultado daspropostasbenefICiadas pelo Fdita!de chamadapublica

39 nº 001/2018éaprovada. Gi.INFORMEREVISTA DIALOGOSlolete Ribeiro comenta

__ ,40 sobrea importanCIa de publicar maisnúmeros daReVIsta Dialogos, ._.eque seria PP

;P,_;\ , 41 Iinteressante publicaruma revista sobreavaliaçao psmologica em funçãodamUdanç _ _

P 42 da. ResoluçãoO númeroSobre avaliaçaop51colog1ca/seria produ21do cornapºioPda P

f f.P P. 43-1 CCAP Outrostemas jápreVistos saoumareVista sobre pSicologia doesp-*; __te.e outra __

"i *.Í'f44- sobre gênero.Sandra propoe penSaroun5rP1tojessa rei/ista dialºga'Com5categoria.

' ª 45,sobretudo no momentopolitico atual ._eponderaSe é ocaso de faPPzePPrfuma revistaij';

"ropoe que na _ _ _

dediscutir)f_-ª5 P ' P P
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. Í***,46_sobre generoSabendo que haverá muitos ataquesPedro Paulo

q 47Plenaria dasemana que vem,ondehaveraummomentoespeCific
   

     
  



     
Consclhor't", 7 7 77 . 77> _7; «' "7.77 . . I ». » » »

53115535 conjunturaeSta discussao pode serlevada pralá Pedro Paulo, InclusIve encaminha

" 'Vquetododia desábado"dapIOXIma Plenarlaseja reservado paradiscutir conjunturaO

, encaminhamentoéaprovado _5.GTDAAPAF PSICOLOGIA DOESPORTE. Pedro PaUlo

_ , - introduz A6 assunto,na ausência da Conselheira Elizabeth deLacerda O GT de esporte

está propondoa realização de Censoparamapear6perfil do profiSSional psicólogodo,,

7 *esporte no Brasil e realização de reuniaopresenCial Regina Pedrosa) indica que, 6

umb6In canaldeaprOXimaçaoPedroPauloacrescenta que esse censo pode começar

' como urnsenso do proprio sistema, para mapear que Regionais já trabalham corn

 

57DSIcoIogIa doesporteO encaminhamento é que?o delegadq defenda eSSesdºis
pontos elaboraçao Ade senso e reunião presenCialna APAF.6.ATIVIDADESDOGTDA 7 ,7 7 ,,

APAFSOBRE POLÍTICASDEALCOOL EOUTRASDROGAS.Paulo AgUiar explica que; ª

houveaencomenda de fazer. umaminutaderesoluçaosobre as questoesTdas_..1 77

comumdades terapeuticas Essadeliberaçao é, muitoampla,mas o GT achou quenão .

deveriaserfeito,»p6r ter, ficado confuso6encaminhamento P6Iém6 GT avançou na

questao do cadastro dascomunidadesterapeuticas eP5uI6AgUiar procede 5IeItura;_ 7

da- minutaApós a- leitura MarCIaBadaro perguntase oresponsavel-tecnico da__

comunidade terapeutica Sempreé urn pSIcologo Paulo AgUiar eXplica quequando6;_A7

 

',, 66g,"serViço cl,epSicologia é> ofertado nacomunidadeterapeuticad7A7eVe haver,um

 

_7Q._ ABRAMD.Paulo Aguiar comunica ',à plenaria quea Associaçao BraSileira

71 Multidisaplinar de Estudossobre Drogas- ABRAMDestá»,realizando 6. »sétimo

7752_? congressointernaCional emJunhode 27019. Eles encaminharam 56 CFP umofICIo

_7 "73perguntandose oCFPg6staIi5 deproporalgumaatiVIdade nesseCongresso, e» Paulo

. 74 Maldos acreditaImportante queo CFP o faça.8. REVISÃO DARESOLUCAO007/2003

' 775 Daniela Zaninni fala Sóbre 5 minutada resoluçao masestanão , élidapcis tem 20

* _Í 76paginas S6 disponibiliza para dirimir dúvidas. ,.Fala que aqueStãq mais polêmica é 6

* ª _ 77 laudomultiprofissmnale. anteCipa queestadeveser a questãomaisdebatidana APAF

 

7 1.22779 afirmaçao deqUe osdocumentostecnicos,naofsãodescriçoesliteraisde atendimentos

77 870;, umavez.que ela, Concorda comisso porémafirma que há documentos doCREPOP 7

dizendo6 Contrário. Pergunta se isso» foi discutidonoGTDaniela confirmaquees$a

analisexincorreem faita ética; poisexpõeoclientee 6 queéinteresse do outro saber

7 em termosdeum documentoé 5 opiniaodoprofissmnal quanto56que houveen56 6

,que aconteceuem si.JureudaDuarteperguntaemrelaçaoaolaudomultiprofissmnal

duascorrentes. F6i Separado laudo de» relatorio»e 6 questionamento é como Urn

laudo proveniente de avaliaçao p5icologica pode ser feito por uma eque

d5equipe..O problema é_ que neSse casoo psicólogo teriaquefazer dois documentos

unico,masa p57Ite7 daanálise do psicologo Seria um7 paragrafo individual. Daniela

Zaniniacreditaqueasduaspropostasseassemelham mas_chonão houveconsenso

  

ÇRPOi'já,temum grUpoconstitUido quetrata da pSicologia,doesporte, e que, esseseria _. 7

:,"L 67responsavel técnicop5icologoUrndetalheno texto éuma discrepanCia dedata, noi, .77 717 7

7 68 paragrafo úijíco,: do Art. 39ondeselê, 201177,»na realidade é 2001. Aminútade"
'"69' Resoluçaoé aprovada para» APAF. ,63. INFORMEÍVIICONGRESSOINTERNACIONAL DA», ;, »» ªº

 

preocupaçao esteVepresente,,eafirma quea transcriçao literal da 5.65556,emultima *_

quais são 6s p_bntosconvergentese divergentesDanielafala que, 5grande questãosão7

um laudo indiVidual e um I5ud6 conjuntoÃ'alternativa é manter, um I5Ud6conjunto
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Í 17787Aminuta agora esta no]urídico que6A está avaliando. sandra,sposito questiona sobre 57 77 ' " 7

-_multiprofiSSional uma proposta,,_éo_ laudo indiVidualdo psicólogo ,vir, anexo ao laudo *,' _ 7 **



   

  
  

 

  

      

  
  

   
  

  
   

 

   

  

   

     

   
  

  

  

  

  

 

que:issoé uma»falsaquestao eacrescenta quenão consegueentender pºr.queestao ª '
"ÍchamandoumaResoluçaodeManual. Danielaacredita que essa'Resoluçao temuma

_ caracteristica diferentede orientareensinar osprocedimentos tanto (que éuma

_ ,resoluçao longaPedro Paulo questiona tambemopranto dosprinCipiosda linguagem

-' l»-_tecnicaQdescriçaodosObjetIVOS__daavaliaçaop5icologicaquando'diz queitem_ como

'IQI

102estatutodeverdadeabsolutaao fazerdop5icologo Emboraentenda(ieSetrateda

103 _iveraCidadedaprocedenCIa*"sugerealteraçaoFQbiénRuedasugere 'quesealterepara

_ __ _ 104 registrarQprocedencnae ficQ ocompromissodelevar_'isSQ paraAPAFPedroPaulo

«' 105 z _,tambemSUgereunotermoquandoforsoIiCitadoseja alteradoparasempreque"

106 soliCItado Eaponta«tambemque depºisdo3.2, onde seleaestrutura da declaraçao

107 noítem ('.Badeclaraçao deveexporsubstitUir acompanhamentopõrmtervençao

__ ,,108._pSicologica bu,atendimentoprestado pois_acompanhamentoCircunscrev lmuito _a,
', :109,» _ . ,clinicae eªclúi outrasespeCIalidades Comentaainda sobreumitem naogendrado

l_lO "masDanielaafirma que,jáestá resolwdoPorultimo falade umapreocupaçao sobrea -
" »',Í_1*11"«_ alidadedo&,ídocumentosmoitem6, is"iSso podecriar ,um »problema parao *ª

112 - psncoiogoComo o psicologopode determinaravalidadede seupropriodo)cumento?_

1.131.» "PedroPaulo*questiona seisso,é Viavel_Daniela Zaniniexplicaquees, dis fissão.foi

_ _ 1143feitaho grupoe queessaquestao forlevantada sobre'comose.determinaa validade
115 dodocumento, _ mas que foi, avaliado que retirar seriapior-, poisbuso«de um

_ Í - ___1_16_»_»i__'_'_jdocumentosem data devalidade poderia_o usar mais problemas doqueafdificuldade

117 . 7 de estimar avalidade Pedro: Paulolêaresoluçaoantiganeste pontoemo ra como a
" 118;instruçaoé»menosengessada naResoluçaoanterior,poisabre para, opSicologoindicar ' "

"5.1119 . __a,_ dataçaoondefor posswel Nanova, 'staimaisimperativo o comandodeindicar a
' ' 1.20 validade MarCia *Badarosugereque sejamarcado como,-, neste momento estápost_ '

( 121 _:zdadacond_"ao », Daniela contra argumentaque se opSICOl0g0tambem seescúãarde

122 ;. Tamparar ,o eu laudodeformamais definitivaouduradourarecaiNno'problema deo

123; pSicologo se eXimir'dese posmona . ' edroPaulo sugere,queSemantenha,º textoda,

124 ; *_Resoluçao anterior*eque os delegados levempara APAF esta indicaçaoFiçá comõ

' .. __findicaçaooenVioda,Resoluçao comoelaestá;segumdono materialdé SUbSlledos '

' Conselheirosassugestoes discutidas9.,GT DANOVAClP. SandraSpOSitoapresenta a

minutade, resolução. Sandra »Spósito resgata algumasquestoes foram levantadas ria
APAFQuantoaaceSSIbilidade da carteirinha osetortécnicoavaliounãoserposswel __ __
Háaindaa idéiadefazeroe--CRP, aos moldesda CNH Virtual, mas que.issonão seria _ ' ' ,

Viaveljponhora OGTacabouentendendopºrbemtirar ologodo __CFPe manteve a
_ _ letrapsi generica para amenizar o embatepolitico .O Plenariomanifestaacordo .,.

'[Sandra ainda explica que o títulode espeCialistaficanocampoobservaçao"Sandra(&_

',_gSpós,1ito._-»tamb'_émekpõeáo problémafdnsciçaosecundariaque,em___-_'

   
  

 

 

     
 

     
 

 

    
 

 

     
    
       

   

 

    

 

    

      

  

  

 

 

  

   
 

  

  
    

  
  
     

_propondo continuarparadiscutir;oquefazer com a inscriçao secundaria inclu5ive .

pensandoapOSSibilidadede extinçaodainscriçaosecundária, maspensandotambemff
qual mecanismoseriautilizado em caso dedenúnciaética.SandraSpOSitoacreditaque
amaiorpendenCia agora paraaprovaçaoéacarteira secundaria e_.umaestrategia
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190**

CREPOPmasnapraticaeStasendo 100%para todosA Plenariadevedec1d|rsepassa

__reconhecndase respeitadasnoprocessode,desenvolvnmento identltarlo*Essetexto

rº'deVe _Serpresentado c6m6 sugestaoparáaAPAF; como contrlbUIçao do, fFP. A.

*INFORMESOBREAS ATIVIDADESDOGTDE REVISAO DAPOLÍTICA DE ORIENTAÇAO E __
223,FISCALIZAÇAO A seguir, a Plenária aprec1a a.novaproposta redigida pºrFabian[Rueda__íª*'_.* *

*___ªi227* f

_ _ '__ aos Regionaise comoos Regionais não tem ouv1dor|a_ijcaum *fluxo muito complexo

   

   
  
   

 

  

   

  

  

  

    
  

      
   
  

  

      
  

  

  

  

   

  

   

  
  
  

  

   

      
      
  

      

 

RegionaisHavrasido dec1d|doem"APAFsanterioresqueorepassepárao_sÇRPsflqarlaf*** ** *

em50%para68médios e 100%para os pequenospara pagamentode tecnicos do

enterropactuado Acreditaqueorecursodefmancramento parainteriorizaçaoéque

deveser- discutido cjfompcriterioPedro Pauloconcorda com ,ela, mas acreditaque há ,

uma questaodefundoqueconSIdera 'que6crlterlo paraadistinçaode pequenomedlo

*e_grande temque_Se alinharcorn,otamanhodoSistema hoje;, esugereum_eStudopar8 * * '

rever.. essasffaixas Paulo Agurare*Jureuda Duarte lembramquerediscutir esses *
criterios vai impactar nonumerodedelegadosencammhadofazerum»estudo do

tamanhodos CR8 e de umnovoCritério"de tamanhodo CR. SandraSposutoacredita _, _ _,
que énaturalque*a APAF cresçacadavez máis, e setorneumgrandeforumlegislador, * *

_.dacategoriaCom relaçãoao ponto do CREPOP*o encaminhamento é nãolevaressa *

questao paraAPAFagora ,» e posteriormente levarcom mais subsídios.. 65.CREPOP- __

CHAMAMENTOPUBLICOMiraci Mendes soIICItaquea Plenariadellbere{288a

contrataçãodepesqu15adores doCREPOP deve serfeitapor» chamamento pubjlco em, _ _

IUgár de?Ilcrtaçao Uma_vezque? o setor de compras e 5 aSsesSoriaJuridicasmalrzaram, _

queestamodalidade seria mais adequadaOPlenarioaprov313,0,CREPOPPLANODE _

TRABALHO 291,9 L5ri8s5Dantascomenta que houve» uma reúnião do Conselho f***,

Consultivo do CREPOPemoutubroealgumasdefinlçoesf0r5mtiradasf N aohaverá _

ciclos de,pesqu1saem2019por contado atraso das pesqu1sas nas RAPS_Porem,será; ,*

lançado 'olivrodoseminariode politicas publicas Essepontodepauta éaprovadopela _,

Plenaria paraSer pautadonà APAF. 6.4.*INFORME GT MULHERESSandraSposrto___'Í'Í-__»,jr-

«ln-forma que_ela e PauloMaldoselaboraram 6 paragrafo contemplando a infanCIa e,;

adolescenc1a_*'ara sugerirpara Inclusaona resoluçao *_do GT;-mulheres conformeíª , , __ _

combinado antes doalmoçoRegina Pedrosasugere queNSe, retirea partedoperloddª 'É; *

fundamental_e sUgereincluir-__ no processo do desenvolvnmentoidentltarlo AredaÇã'o'

aprovada para-o*ultimoconsrderandoé: ConSIderandoque as expressoesdegêneros,-_» * '

_nãobinárias São comuns no,decorrer dàmfancra eadolescencnaedevem Serª '

 

para a. Resoluçao do, coaching JúniaLara procedeà IeitúraApos 5leitura Daniela*'_'_:,,;_ ª

Zaninixpergunta Semencnonarespecnflcamente álgUnsartigosdo*Código deEtica nãoª_*_ ,

Vincularlaa qúestaoeimpediria que outrosartigos», do CodigodeÉtica fossemusados, *_* ? __ _ ,

em_çaso derepresentaçaocontra profiss10nal queuse coacJ'rJunlaLarafic3 delevar a»!

questão para 6 _GTDanielaZaninisugereque'se "alterano inícioparaprmcupiosj

fundamentals emVezdepreceitos Fica oencaminhamentosderodu2|rumf

paragrafo falando sobre _o _zelbquese deve,ter-, tal Cºrno anotaçaodosdocumentos ª _

escritos sigilo entreoutros ª 1.3. PONTODAOUVIDORIAPARA _*A APAF.-Mirac1*ª_*'-*

Mendes explica que, tem-chegadomurtasquestoes 115 ouvndorlaquedizemrespeito

  

-_'p_ois a ouvudorlado.CFPtem queencaminharpjrb Regional e'depºisa questao volta * *

proCF,.PConsnderandoque _o* CFPéumamstancna recursaleconsnder_'__



 

%âíêiªhº» * * - * * - * - _ , .. ..
Páginª houvemuitosaprimoramentos dalegislaçaoda 0uv4d03745 ,a ideiaé haveruma:,
* :*,23'7,» **desvmculaçao dasouwdorias e"q34é os Regionais respondam pºr suas próprias ' " *

,» _,,238 ** oUvidOrias. A propostaédeque 0S Regionaiscriem-suas próprias Ouvidorias, ou pelo 5 _3 _
2393 amenosdeSIgnem 4'477433 responsavei para reSpOnder pelo atendimento externo. A

« 240 _,apresentaçao qúe será levadapara*APAF é eXibida. Entre assugestõesestá a de;-' _ ***ª*

* 241._,*__-**_*comp*ra_r um software de acompanhamento das demandasdo público pela conta , . _, ,

242 divulgaçaoparathQQ Sistema Definição de Conselheiro responsavelpQIa ouvidoria. ,,_1: *

* 243 _,iiPublicaçaodenQva Resºluçãocom as obrigaçoes da ouvidoria.MarciaBadaró sugere,-*:*, *

_ ff L244," ,»*uma alteraçao de redação, na apresentaçao pºis dá_a entenderquejéhá'OuVido'ria nos?

245» Regionais Júnia LaraSénte a falta de dadospara SubSidiar_o argumentonaAPAF. .Avt_,}j,3

24,6 Cibele Taiº/ares pondera qUe nãoéexatamenteuma questão qUantítativa, poisum f *
_ ,*'**24*-,7,, *,únicoquestionamento queº CFP responda; vincula a institUIçao Q3 prejudica a'ª'*»__, _,

ª_2_-*48 ** legitimidade e neutralidade d5 4nstanc4a recursal. Fic5 encaminhadºqueOpºnto.- Vai*»*_« _ *

2497 para discussaoemAPAFInclumdocasos» concretºs que cheguem ao CFP que _,

,_ * 25,0 :***;exemplifiquemQtipode qUeStãºquechega para O CFPe que 7450deveriachegar 14. *** .. , * ,
-.251- ªi PSICOLOGIA ORGANIZACIONALEDO TRABALHO.Os encaminhamentospara APAPJ j'? '

** 252; **jª'sãoretºmar asteses do CNP e propor 5APAF a Comissão Nacional de P5icologia ** * , ,_

«2533 4 * OrganizaCIonalAPIQ7457i5 se pergl34<3ntaSe QSS5comissaoseria do CFP,ou da APAF, eSQ? " , . ,_

254+ __ há realmentepertinenCIa dQ Submeter essa, discussao 5 APAF. F5bi574 Rueda acredita-;*** , , "* ª'

3 ,_*2_55 ,fqu'e _Oque está em jºgo, é a cºmissão nacional de POT, Q vê cºmo 447745 legitimaçao», , * 3 ,,

V 256 f*fdessemOVImentO É a favorde não pautar. sandra SpóSitoreafirma a posiçãode,;" ,' "

** *2-57 * FabiánRUeda; Márcia Badaró*fICOunadúvidaserealmente *criar a comissãonacional
258 «fid e POT *seria uma tese do CNP,.Nºrma Cºsmo*preocupa-Se com 5S reuniões daPOT

322593, quecorremparalelamenteaoSistema.NormaCosmo encaminhaque Oponto nãºseja ,

_ *_*260/ f * levado para APAF, mas que se5Igu774CR pautar; que Seja esclareCIdo quea cºmissão,**'»' **

* _*261- $7,450 6 Criada pela APAF, e queSugira que a APAF crie o GT daPCT:,Cominicio 774eiQ e ,._ *

3 f: 262 fimeuma questão espeCIfica Pedro Paulo lembraque naúltima. APAF»0CRP09"

_, * 7 ,_* 263 _antouesse tema. Fabián Rueda da o retºrnº que a criação desSa comissão 73450 está' _ ,, _. __

"iª »,». 26,4 * - noCNP. Norma» Cosmo»encaminha que também se leve essa propºsta para o FENPB ***»
52,65 ' *15. MINUTAS DE PAUTAS- PRESIDENTES E TESOUREIRQS. Pedro Paulopergunta*se- _
266 :, algumConselheiro tem prºpºstasde minutadepautapara as,reuniões,dep7e54dentesff3 3 , _

267 e tesoureiros. Fabián R44e3d5 sugere a Resolução 07/2009 sºbre, a Carteirademotorista. _ » ** *__.

268 *. NºrmaCosmoaproveita paraprºpºr uma divulgaçaoe umaVISIbilidade maior para ; -j;3

*, 269 sze StaResolução. SandraSpQSitQpondera se éinteressante levarpara a reUnião dºs ?

** 270A presidentes a )questão do lançamento do livrodacura gay e ,osvinte 57405745 resoluçao . 3

271 01/99, Ievando a questao decomo proceder740 atualmomento pºliticº para aquela * ' * »:

272 ;reunião16. PROPOSTADE- PAUTA APARA REUNIAO ENTRE PRESIDENTES DEZ/2018 _ <
, WB_MAPA,DE INCIDÉNCIA POLITICAE SOCIAL DOSISTEMACGNSELHOSDE PSICOLOGIA)

., 274 (MIPS). PedroPaulo explica que seria um mapeamento de quais CQnSeIhQs th7 44ij _

/Wi* 127,5 representaçaoem quais espaços pºlíticose. oque seria preciso que Cadaregional _,

L27A36,j"preencha para compilarestas infOrmações _e construir um infografico para dar

;*277] visib*ilida*de* à inSerção do* Sistema Conselhos de, Psicologia nas instâncias*de *

,, _ _ * 278 monitoramento e coritrole social. Eaprovadaa proposta de pautar* para a,, Reuniãoº '

j - 279, entre PreSIdentes dedezembro/2018 o pºnto Mapa,de Inc4denc4aPolítica e Socialdºg

* **-* ; 280:* Sistema Conselhos de Psicologia (MiPs)".22. LIsTA DECONVIDADOS PARAO109 CNP. _*
_ _ 2831453 Cibele Tavares diz» queéprecisopautar q4 4em Serão os conVIdadosalemdos;,é',,

' " 282%delegados 0Indicativo para a»APAF não. ser-lalevar 740sz, mas indicar n"dades que º
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Ps1col » _, o Plenario gostaria deindicar.Algumassugestoessão prºjetadas Além disso5idei5é. ' __ ' ** '

___" 2847~ "apr57Se7ht5r n5 APAF o' site doCNP5 o Sistema de'inscriçao Jureuda; Du5rt5propoeqUe _ _
V ., 385 V :as vagas disponibilizadassejam6mesmo númeropara todos Paulo Aguiar Sug5r5queí ,_ _

, 286flquemquatro para 6FENPB5 três para 65 mov1mentosSOCIaISNorma Cosmoacredita V V V
28791-un cleVamSercincopara 6 FENPBSandraSpéSito acha que d5V-e aumentar67numero V,7 _ _, _ .

V 288,77 *f de Vagas dosmOVImentossociais,aindamaisconSIderando qUeno FENPBJá são todos ' ; » /
;.Ã 389? pSIcologose 5S pessoas podem participarComopSIcologosNorma Cosmo reSumé que * _ , '; V º" '

;_;_í390ª__ _fa propostaé aumentarpara cinco 5SvagasdoFENPBe cincoas Vagas,paraasp,.

f V291 jmov1mentossociais. J0r5u77c|a Duartearremata com 5 pr6p6St5 final, quefica sendo seis

,.393 _ . Vaga; para o FENPB e cinco para movimentos sociais, três Vagas paraentidades de » __

_ 293V », usªgeStão publicaum número aberto para outros C6nSeIh6S Prof15510na1s e: tresvagasx '
». .» '__ª_394 paraentidades internaCIonais ]ureuda Duarte pede quetodos divulguemosite' do ' 77.7

_2__95 CNP 23 DESIGNAÇAO DE RELATORPARAPROCESSOADMINISTRATIVO CRP07 I

X 77< 29_6V .7'PROCESSO7744/18F6i7 d551gnada arelatoraRegina PedrVV'V6za para6 processogiV-E Q _,

*, ' 297 _' 576600020.002434/2018-14. OproceSSQ de7v5r757 seVVrqugadC em janeiro24.PROCESSO 7 " '

_, 298 º ADMINISTRATIVO PARA DELIBERAÇAO PLENARIA NOVEMBRO.Foi designada ª ;
V 299 relatora Sandra sposito parao proceSso 576600020.002387/201817. Oprocesso)-**?» , , ;

, _ *300 déverá' sér julgado emjan5ir76.z'5.PROCESSOADMINISTRATIVOPARADELIBERAÇAO ' I
* já. 301X;'_*,_-_;;PLENARIA 23.E24 NOVEMBRO Foi designada a relatora Regina PedroZa para ofi'. = 7, ; «_

V ' Í 302'_', 'Jprocesso576600020.002542/201897OprocessodeVVeréser júlgadoemjaneiro 26 ;_;-» ,;
, 303 V íDESIGNAÇAODE,RELATOR(A) PARA SOLICITAÇAODEALTERACAODEREGIMENTO lw :

304 V f INTERNODOCRP 22.,F6idesrgnada a relatora ]ureudaDuarte para o: processo,
» » «30531; ' 576600020000963/201883 (alteraçao de'Regimento Interno doCRP--22)».7

V V~V7._v'/T': >.3O67 7'AVALIACAODE TESTES PSICOLÓGICOS. Daniela apresenta o teste CPVS7 Escala De
307; * [Personalidade De ComreV Atualizaçao de Normas0094584 A.CCAP sugeriu5não __

; 308,3 "aprovaçãodo teste de ComreV, e7,5 Plenária aprovºu o_ parecer daCCAP. Fabián deixa . V" " " VV _
_ . {309 ;,ªregis'tradó qu5 esse é» o primeiroteste que não é aproVado em decorrenc1a da

, . ' _ _ 31_0' Íresoluçao09/2018Q próximotesteéoInventariode Sintomas de Stress para Adultos)?- . '

1:*,(_Í___ª7**,3_,1/1;'7ª_,ª_c|e Lipp Revisado (ISSL-R)Teste P5icologico 0094528A CCAP conSIdera o teste_i._;;*'_
(*, 7 V312 desfavoravelpara oxuso na pratica profissmnalA Plenária»aprºva o parecerCIaVCCAPO7 . _. I

V' 313 próximoteste é oTestede Memoria d5 Reconhec1ment6 V(TEI\/I-R) Plataforma"- ' " "

jjj31f4l' Informatizada 0094570. A CCAP é favorável para ousona prática profissmnal C7IaVVfV'V,_

73157. VV versão equwalentedoteSte.Aplenária aprova o teste.- 31_.ACOMPANHAMENTODAS fj

.V _," 316 __COMIS_SõESDASREFERENCIAS _DO CREPOPLarissa Dantas apresenta a tabela de.
7ª _; 317 7 * acompanhamento d5S comissões». Neste momentoademanda é estipular prazos*_para V.

V V 318 ª osContatos»c6m6SVm5mbr65das comissoesNorma afirma que já_fezosseuscontatos ' __ '_
' ' 1:77.aind5queesteja pendentená tabelaPedro sugere q1715757SS5 atribuição deContatos 7

_ iseja feito peloCREPOP nac16naI enãopelosConselheiros O7 encammhamentoé

7 _ * aprovado 32. FORMAÇAODE COMISSAO AD'-IV-7IOC CREPOP. Larissaâantas expõeque:-ªf], __,

V 11333; precisam.d5 mais indicações paraas comissões hospitalar deatençõesba5icasde * V

f "323 povos indigenas e substitUIçaoda comissão de segurança pública. Para 5 referênciade; _ _

, _ 32417,.»".7 P51colog15 Hospitalar_foramindicadoS: Josélia 'Qumtas, Silvana Fontoura é um V _

V ' --_335 4V representanteda SBPH.Para areferênCia de Atenção Basica5 Saúde,foram Indicados ,
X; 336 ; ;77Cr15taIArag56 (UFRJ)e Vagner Caldeiras. Para a» referencia de Povos Tradicionais,-fj , *]

;_;;337 V,,Ind1genas eQUIIomboIas Vf6r5m indicados: I) Povos Tradicionais Abrahao(UFF), _, TV
' "328V _»GuaraCV(de,MG)ll) Indigenas.J7656 Irineu (ex-alunodoAluísio BritoPB)"; Eunice , , ,

' .339f',; Guedes(doPara) III) Qu1|ombo|as Eliane CoSta,Daniele Limau rep sentanteda" V' V ;
.}V,.
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_ _ _ 'LetIC|a Gonçalves(Dlre|tosReprodutlvos)eCristianeKondu (RedeParto/do PI'IITClpI __

_._* 333,33 fmais RoSângela Calibi,DanielaPedrºso ,e Larissa comoposswe|salternat|vas Para aff; (
'*'*ºcom|ssao deSegurança Publlcaforam|nd|cadas JulianaFerreiradaSilva(UCB),-_;*-_f*__ ._ *

__ Antonlo Britto (Pollaa CivildeSanta Catarina) eAnaCnstlna ÁviláBatista(ps1cologaj'y .* * ' _

Í; ___,_,reformada da FebemMilitar,de Mmas Gerais), alemª de um pSIcologoque trabajhana *

PolíciaCivilde'SantaCatarmac6rh6 alternat , LAdemaisforamdeS|gnadasàg_ _

, segumtesconselhelras para coordenarem aComissaodeD|re|tosSexU5is395.

«Reprodutwos Sandra SpOSIto (responsavel)eJureuda Duarte(suporte) ,.g ..__rw

_,,SOLICITAÇAODE POSICIONAMENTOMATERIASOBREFOTODOPRESIDENTEDO _tCFPQ__

_ COM MADUROEmqUe pese aPlenarla ter con5|derado postergares*se ponto paraa,

5"_ _.pr0X|mareunião_1,quar|do havera aranallse deconjunturadeC|d|ram que 5 Imhad _

*_ Í'Íxw-ªresposta deveseradefesa, 55 ins_t|t 56,; en56dapessoa doPreS|dente Urha nót'ajá,

_ . _ __ ___foi-immadaedeveraserapresentada naprOXImaplenanaQ pont-_otambemdeve se

- 345.565 ; p5ut5d6para a Reumaoentre PreSIdentes chamando todo oSistema5$5envolvern*o_ ._
. 346', __ffassuntoé. mcluswequerem apresentar anota nafAPAF buscandoapºio56s CRPs. 40. Í_ ['Í'__í

* ' 'jS 3147.__* «*_ÍESTATUTO DQNASCITUROJureuda Duarteexpllcaquese tratadopr6jet6 deIei Ç
. ' 1,31478/2007qqe dispõe sobre o eStatuto,do nasc1turoefoi aprovadoempr|me|ra_._-,l;,j já,

_ í'___._*Í _|nstanCIa sedef|n|t|vamente,aproVadotornará llega|sosabortos hojelegallzados ' _

__,Íº'iibemcomo odescartedeembrloes Jureuda Duarte propõeque seja cr|adoúm'i;'*=__; *

__ documento de-posmonamento SandraSpOSItOacrescentaqueestá jsendo proposta,, ,,

__ -_'-'-_=_.íªpeID deputado Diégo, Garcia,UmáCPI do 5b6rt o, dé cunho evangellco Jureuda Duarte; ,__f"' ' ' ' '_
~ ,,própõe, doisencammhamentq ,,ÇPrlmeIro'cobrar da GETEC a pnonzaçao deSSa thaÍ __

5tecn|cae queas conselhelrasjureudaeSandra acompanhem AassessoraCleonlce

_ Dornelesda GRI,fara oacompanhamento da CPI 565b6rto na_* 'fmara Etambemf;
._/"_-f'_.._chamarUma reumaocom algumas deputadascomoErikacha .,41 NOTA SOBREEQ' __ _,

* "fÉ-*jINSERÇAO DA PSICOLOGIANAsCONFERENCIAS DDSDIREITOS6A CRIANÇAE.;]
j __AADOLESCENTE Havi5oencammhamentode constrwr uma nDtae,f6ifeita a minuta . A * *

& __:,Í*.:*,*fdan6ta.Célia Zena|delêaminuta.Após a Ie|tura, Jureuda Duarteindica,no segundo-! -
__ ** paragrafoqueondese lê Fundoda Cr|ançaedoAdolescentepode estar faltando a

,.]jégpalavraNaClonalEstadual eMun|C|paIAnota éaprovada\pelo PlenarioJureuda

__.Duarteencammhaqueseja feita,; Uma artepara publicar Junto5n6t5. Í._-.67

_ :'EMPRESTIMOÃOCRP13: Sollataçaodo CRP13 deemprest|mode R$60.OQO,OQ e.__O,'* -_

CFP avaliaque esse emprestlmo_épertmente O Plenario aprpva6emprestlmo59.11? ,

_;INFORMEVISITA AS CONSELHEIRASCLElAEBETH. Em funçaodo estadoesaudeÇt

_elibadqdas Conselhelras CIe|a Cunhae Ellzabethde Lacerda 6 Plenarioacºrdouqu*'__e_-

_Rósane Granzotto Vl5|taraapr|me|rae JumaLara 5segunda x66MUDANÇADE", 1

_, ATITULARIDADEDO CFP NOCNPCT Cencammhamento _éque Célia Zenaideflque,.fçí,*z* .*

__ _'_r__;-;,_com'otitulare CIe|a Cunha passe5 suplenteCPlenarioaprOVa. «42. RELATORIODE!

t. ._ AÇÃODEFISCALIZACAO DOS ORGAOS PÚBLICOS DOESTADO'DESCPARAMETROS

'* __Ç'ÇMINIMOSPARA o EXERCICIOPROFISS/ONAL DAPSICOLOGIA '_N__osUsESUAS.og] '
I *, f.";relatonoéapresentadoMiraciMendes explicaqueé6 relatorlo deumamspeçaoem º"

"» Santa Catarinae _q: elsealgUémdD Plenariocon5|derarimportante cómD metodologi

_,i*_'_ª:estaàdlsp05|çaoO. encammhamentoé queDs Conselhe|rosIe|amedeemposswe|sj_, _ _º

ª sugestoes 44.PE7683/2017ASSISTENCIAPSICOLÓGICACONTINUADA ADS,ATLETAS- _ L *
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' _Psiçbl . _,

378'.-,'*fparagrafos5partindo paragrafoque. , tadasdrogas ASsugestoesforamrevera .

379 _expressãoterceira forçaerewsarotexto conSIderandoaextensãodotexto, jáque», : »Í :, _. ' '

17,380,ium ofícionão deve ser..IQngQ, f525r Urna defesamenos exagerada do papel do

_ 13,381psncologo navid5do atleta, retirarasexpressoes esporte;é s511dfe"5 ansnedade

A , , 382 porta-,»d"entradapara 5S drogasbemchQA retirar atravessamentosmorals Marcna

Í_'383-'_»,-_Íí Badaroencammha queReginaPedrosaauxilie na elaboraçaodoOflCIO 45PL,

384 __ 7081/2010 - DIAGNOSTICOE Q TRATAMENTO DA DISLEXIA EDQTDAHNA , ;

($385 EDUCAÇAO BASICARegina explica queésobre5 questaodo tratamentodadisIeXIa5 ? fª ª ' A A

 

   
   [AI-386;TDAHn5 atençao básica O CFP se posnaonou contraoprºjetoOencaminhamentodQfis; ;1

_ ., __ 387 PlenarlÍ endossar Q posmonamentoemcontrário.CéliaZenaideacr/scentaqueé f,.

C ';"??? * i_:f_'3- 88ª_» ImportanteQ CFP ficaratento 5 bossuvelsmudançasno protocolodedispensaçaodá ' A

 

33891: medicaçao paraTDAH. 29.REALIZAÇAO DO XII CONCURSO DEPROVAS E.TÍTULOS

A ., " :390Í'; PA RAOBTENÇAO DOTITULOPROFISSIONAL DE ESPECIALISTAEMPSICOLOGIAA

A __" ' 391demanda é queQ Plenárioaprove 5realizaçaodo 129concurso nos primeiros mesesde

" _"392;2019.OxPlenarlo autorizaoi_n|'_ciQ de processo decontrataçaoda empresaFabian

__ , _, "=, :'393 if RUeda sugeriu apresentaresseponto na» reunião doFENPB e queasentidadessejam

A f- ;394consultadas paraSugerir nomes AéIeexpertsque 'poderãocontribu1r na elaboraçaodaAS" __ _. _ , _,

A "AA .39A557provasAPIenanaé,5nce_' . , ._ »_zenoVehoras5 tres minutosEsta ata»foi lavrada A' '

397
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