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H Aos vinte dias do mês de julho ano de dois mil e dezoito, às dezessete horas e quarenta e seis

minutos, na sede do Conselho Federal de Psicologia - CFP, situado no Setor de Administração
Federal Sul, quadra dois, bloco B", Edifício Via Office, térreo, sala cento e quatro, Bras ia,

Distrito Federal, iniciou se a vigésima sessão plenária do décimo sétimo plenário do Conselho
Federal de Psicologia. Estavam presentes nessa ocasião entre Conselheiras e Conselheiros:
Fabiana Itaci Corrêa de Araujo, Andréa Esmeraldo Câmara, Regina Lúcia Sucupira Pedrosa,

Fabián Javier Marin Rueda, Elizabeth de Lacerda Barbosa, Iolete Ribeiro da Silva, Célia

Zenaide da Silva, Cleia Oliveira Cunha, Marisa Helena Alves, Júnia Maria Campos Lara,
Jureuda Duarte Guerra, Rogério Giannini, Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega, Pedro

Paulo Gastalho de Bicalho, Norma Celiane Cosmo, Sandra Elena Sposito, Paulo Roberto

Martins Maldos, Paulo José Barroso de Aguiar Pessoa. Pedro Paulo abre a Plenária com os
pontos de informe. O primeiro é o 2. Informe VII Congresso da ALFEPSI. Pedro Paulo avisa
que Carolina Barbosa, da Gerência Técnica, está recebendo as propostas, e a submissão dos
resumos acontecerá até o dia 30 de julho. de modo que os Conselheiros devem enviar até essa
data os temas que desejarem. Em seguida, Marisa Helena retoma o 1. Informe CREPOP. O
objetivo é atualizar o Plenário sobre o Seminário de Políticas Públicas do CREPOP. Será feita a
última etapa na região nordeste no dia 09 de agosto. O produto do Seminário será uma
publicação. Marisa indica que será preciso repensar, daqui para frente, a estrutura, a
expressividade, a função e o que representa o CREPOP, com investidas mais arrojadas na
metodologia e temáticas, sobretudo diante da conjuntura de desmonte das Políticas Públicas. A
seguir, 3. Informe - Campanha de combate ao preconceito contra usuárias (os) do SUAS.
Andréia Esmeraldo comenta que está havendo o lançamento da campanha em diversos
Regionais. Informa que a campanha está sendo apresentada em todos os seminários do
CREPOP. Houve também a apresentação da campanha no Fórum Social Mundial. Andréia
defende que esta não deve ser uma campanhas apenas da CONPAS, mas de todo o Plenário. 4.
IPSYNET International Psychology Network for Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender
and Intersex Issues. Sandra Spósito indica que desde que este Plenário assumiu a gestão do
CFP, encaminharam ofício indicando os nomes, mas pararam de receber informações sobre a
Rede. Até que o psicólogo Henrique Araújo Aragusuku entrou em contato, pois apresentaria um
painel sobre o CFP em Congresso da IPsyNET que estava para acontecer no Canadá. A partir
de então, deu-se a retomadarde contato com a instituição, e há uma tentativa de articular novas
entidades para fazer parte da rede. As entidades da psicologia assinam uma carta de princípios
da IPsyNET. Esta carta foi encaminhada para o FENPB e mais cinco entidades da psicologia
assinaram. A propósito, Sandra Spósito reitera a importância de traduzir a Resolução 01/18
(Estabelece normas de atuação para as psicólogas e os psicólogos em relação às pessoas
transexuais e travestis) para o inglês e para o espanhol, e esta determinação fica como
encaminhamento. Pedro Paulo propõe que seja incluído, como ponto de pauta para a próxima
reunião do FENPB, a adesão de outras entidades da psicologia a essa carta. Adicionalmente,
ficou combinado que, além da tradução da resolução 01/2018, também deverão ser traduzidas
as resoluções: 09/2018 (Estabelece diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica no
exercício profissional da psicóloga e do psicólogo, regulamenta o Sistema de Avaliação de
Testes Psicológicos SATEPSI), 01/99 (Estabelece normas de atuação para os psicólogos em
relação à questão da Orientação Sexual) e 018/2002 (Estabelece normas de atuação para os
psicólogos em relação. ao preconceito e à discriminação racial) para inglês e espanhol, bem
como francês, se for o caso. Inclusive tendo em vista os congressos, ainda em 2018, da União
Latino americana de Entidades da Psicologia (ULAPSI) e da Asociación Latinoamericana para
1a Formación y Enseãanza de la Psicología (ALFEPSI). Fabián Rneda e Fab; Itaci defendem
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que é importante pensar em uma estratégia permanente de tradução de Resoluções que tenham
temas prioritários e pautas que exijam diálogos internacionais. 5. Comitê Nacional de
Educação em Direitos Humanos Informe. Regina Pedrosa informa que o CFP foi
selecionado no edital para compor o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos para
o biênio 2018/2019. Regina Pedrosa é a titular da representação e Paulo Maldos o suplente.
Regina Pedrosa foi na reunião nos dias 12 e 13 de julho. Na reunião foi ressaltado que é a
primeira vez que um Conselho Federal de Fiscalização participa desse comitê, o que foi visto

como algo muito positivo. Regina explica que é possível para o CFP propor ações para as

comissões que compõem o Comitê. E informa que saiu um primeiro parecer do GT de ensino
religioso, e a orientação do Comitê é dc que esse documento seja o mais amplamente divulgado
quanto possível, considerando importante divulgar na página do CFP. A prévia do documento é
exibida. Norma Cosmo acrescenta que seria importante encaminhar junto com a GCOM, o
destaque sobre a participação inédita de um Conselho Federal no Comitê. 1. Atas da 19

Plenária. A ata é aprovada por unanimidade, com as modificações solicitadas previamente 2.
Designação de Relatoria para Processos Éticos do Mês de Setembro de 2018.0 PDE n.

576600020.000639/2018 65 oriundo do CRP 07 foi atribuído a Paulo Maldos. O PDE
n.576600020.000713/2018 43, oriundo do CRP 04 ficou com Sandra Sposito. O PDE n.
576600020.000759/2018-62, oriundo do CRP 06 para Marisa Helena. PDE n.
576600020.000854/2018-66, oriundo do CRP 06 com Regina Pedroza. PDE n.
576600020000895/2018-52, oriundo do CRP 06 para Márcia Badaró. 3. Sei! Novidades e
Principais Funções de Conselheiras/os. Daniel Arruda informa que este é um ponto prático,
que objetiva que os Conselheiros instalem o aplicativo do SEI! no celular, e todos o fazem na

hora. A seguir testam algumas funcionalidades, como assinar processos pelo celular, e como

pautar para a Plenária. 4. Conselho Nacional de Saúde - Processo Eleitoral - Gestão
2018/2021. Marisa Helena informa que a última Sessão Plenária do Conselho Nacional de

Saúde deu início ao processo eleitoral para recomposição do CNS que vai acontecer no dia 13

de dezembro. Hoje o CFP ocupa a primeira suplência cujo titular é o Conselho Federal de
Veterinária. A intenção é concorrer para pegar a titularidade, que funciona em um sistema de
rodízio. São permitidas duas representações por categoria, e a Federação Nacional dos
Psicólogos (FENAPSI) compõe com o CFP, também sem titularidade. Rogério Giannini propõe
uma conversa com a FENAPSI, o que tem funcionado como estratégia. Marisa Helena propõe
que o encaminhamento seja aprovar a candidatura a uma vaga de titular no Conselho Nacional
de Saúde, e é aprovado. Paulo Maldos lembra que seria importante verificar quais outros
colegiados passarão por renovação semelhante, tendo em vista que vários deles o estão %*
fazendo. 5. CREPOP - formação de Comissões ad-hoc. Marisa Helena informa que foi feita a
distribuição dos temas entre os conselheiros e foram coletadas as indicações de especialistas. '
Os conselheiros atualizam o andamento de seus respectivos temas. Quanto às referências do
tema de atenção básica, Pedro Paulo indica os nomes de João Leite Ferreira Neto, professor da
PUC de Minas Gerais, e Junia indica o nome de Luciana Kind do Nascimento, também da
PUC-Minas. Jureuda Duarte traz a demanda de chamar colaboradores para contribuir na
revisão das referências dos temas de psicologia hospitalar e violência contra a mulher, uma vez
que houve casos em que os autores originais já haviam falecido e não serão produzidos novos
textos. Porém o Plenário entende que essas novas pessoas podem ser especialistas ad hac

propriamente ditos. 6. Avaliação de Teste Psicológico - TAVIS 4. Fabián Rueda informa que
há apenas um teste para ser apreciado, o Teste de Atenção Visual (TAVIS-4). O Parecer da
Comissão Consultiva de Avaliação Psicológica (CCAP) foi : A CCAP, verificando que o
instrumento atende aos critérios mínimos constantes na Resolução 002/2003tjrivwigããte na época
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de sua submissão) e Resolução CFP 09/2018, considera o mesmo favorável para uso na prática
profissional. O parecer foi aprovado por unanimidade pela Plenária. 10. V Congresso
Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão. Fabián Rueda informa que o Congresso Brasileiro
de Psicologia já está com onze mil setecentos e setenta e oito (11.778) inscritos, e nunca havia

se alcançado a marca de dez mil. Já tem também cinco mil duzentos e setenta e seis 5276
trabalhos aprovados. Ainda considera que há poucos trabalhos de mesa redonda e simpósio,
pedindo um esforço de mobilização nesse sentido. Rogério Giannini ressalta o fato de esse CBP
estar se configurando no maior CBP já realizado, e questiona se estão prevendo alguma leitura

política do por que dessa participação recorde. Fabián Rueda menciona que estão programando
uma avaliação que possa desvelar () que motivou a participação das pessoas ao Congresso.
Informa ainda que foi comprado um aplicativo para o CBP, que pode veicular notícias e
atualizações do Congresso. Este aplicativo dependerá do pessoal da informática e da
comunicação para alimenta lo. 30. 40 Anos da Revista Psicologia: Ciência e Profissão. Pedro
Paulo informa que em 2019 a revista Ciência e Profissão completará quarenta anos, e a ideia é
fazer comemorações, além de edições especiais. Comenta que foi uma estratégia da gestão criar
os números especiais, que inaugurou com 0 Psicologia e Democracia", e que contará esse ano
com mais três números especiais em 2018, tendo sido uma estratégia exitosa. Dos especiais
para esse ano, um está pronto que é em comemoração aos 15 anos do SATEPSI, sobre
avaliação psicológica. Outro número sobre psicologia, sistema prisional e segurança pública,
que recebe artigos até 31 de julho, e o terceiro, que será disparado na ULAPSI, que será sobre

psicologia na América Latina. Acrescenta que a revista teve, em toda a sua história, três
números especiais, e essa gestão encerrará 2018 com quatro. A intenção é a de que em 2019
haja mais números especiais. O mote da comemoração dos 40 anos será a acessibilidade do
conhecimento, e a revista se tornará acessível para todas e todos. A revista passará por uma
transformação, se tornando totalmente acessível para pessoas cegas e surdas. Pedro Paulo fala
que a Comissão Editorial já tem a proposta de dois números especiais para 2019 e gostaria que

o Plenário indicasse mais dois. Os temas sugeridos pela Comissão editorial são: psicologia e
questões LGBT e psicologias, territórios e violências . Fabiana Itaci sugere um número
especial que promova o debate entre psicologia e classes sociais. Célia Zenaide sugere um
número em paralelo com a década afrodescendente. Sandra Spósito sugere um debate sobre
gênero e política Fabián Rueda menciona a estratégia de incluir relatos de experiência na
revista como forma de marcar um posicionamento político e trazer a revista para um eixo Sul»
Sul de produção intelectual. Ás dezenove horas e cinquenta e cinco minutos, foi encerrada a
sessão plenária. Esta ata foi lavrada por mim, Pedro Paulo Gastalho de Bicalho, Conselheiro
Secretário do CFP, a qual foi lida e ass' da or todos os presentes acima nomeados e
referenciados. ' 48 %
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