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Aos vinte e um dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezenove, às nove horas e

2 trinta 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, Brasília, Distrito Federal, iniciou-se a trigésima quarta plenária do décimo sétimo

plenário do Conselho Federal de Psicologia. Estavam presentes nessa ocasião: Andrea

Esmeraldo Câmara, Daniela Sacramento Zanini, Elizabeth Lacerda Barbosa, Fabian

Javier Marin Rueda, Fabiana Itaci Corrêa de Araújo, Júnia Maria Campos Lara, Jureuda

Duarte Guerra, Marisa Helena Alves, Paulo José B. de Aguiar Pessoa, Paulo Roberto

m
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Martins Maldos, Regina Lúcia Sucupira Pedroza, Sandra Elena Sposito. 32.

10 DESIGNAÇÃO DE RELATOR PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CRP

11 08 - PROCESSO Nº 16/2019: Foi informada pela Gerência Técnica GTEC (Camila

12 Dias) a necessidade de mudança de relator em virtude dos trâmites administrativos

13 internos concernentes ao referido processo, e 'o fato de que o primeiro relator, o

14 conselheiro Pedro Paulo G. de Bicalho, ainda no mês de setembro de 2019 estará

15 assumindo cargo em Conselho Regional de Psicologia. Encaminhamentos: 32.1 0

16 processo foi distribuído para Maria Márcia Badaró Bandeira. 34. DESIGNAÇÃO DE

17 RELATOR PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO DO CRP 20 - PROCESSO Nº

18 025/2019: Foi informado por Andréa Esmeraldo Câmara se tratar de processo referente a

19 recurso para concessão de título de especialista em Psicologia do Trânsito. M

20 Encaminhamentos: 34.1 o processo foi distribuído para Júnia Maria Campos Lara. 35.

. 21 Representantes de CRPS em Grupos de Trabalho da APAF: A gerente da GTEC

22 (Camila Dias) fez apresentação do ponto e explicou que objetivo era trazer à plenária a

23 necessidade de solicitação aos Conselhos Regionais de confirmação, mudança ou à

24 renovação das representações dos mesmos nos GTs da APAF devido a posse de novos

25 plenárias dos regionais. Na ocasião. para que o plenário tenha um panorama sobre o ,

26 andamento dos GTs durante este plenário a conselheira Daniela Sacramento Zanini Q

27 sugeriu que seja feito um relatório dos GTS do XVII Plenário do CFP, sendo que o mesmo

28 servirá de apoio inclusive para a gestão que irá assumir em 2020 o pleno do CFP. A (933

29 gerente da GTEC solicitou apoio das demais áreas que também acompanham GTS. tais

30 como a SOE e a GAF. Encaminhamentos: 35.1 Solicita-se relatório quantitativo do

31 histórico dos GTs, e relatório síntese do status de cada GT de 2017 a 2019. 35.2 - Enviar ,?

32 o cio de consulta aos CRPS acerca de seus representantes nos Grupos de Trabalho da

33 APAF atualmente vigentes. 36. Diálogo Digital Contextos de Violência: o histórico

34 para a sugestão de Diálogo Digital com () ma Contextos de Violência foi apresentado , %
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Ata da 34ª Plenária do CFP de 21/09/2019.

gªiª? pelo conselheiro Paulo Roberto Martins Maldos com o apoio da assessora da GRI (Marília

36 Mendes). Ambos falaram que tal Dialogo foi proposto por Gabriel Medina na Comissão

37 de Direitos Humanos, de modo a ser realizado em parceria com a Comissão de Direitos

38 Humanos e o Crepop. O conselheiro Paulo Roberto Martins Maldos destacou a

39 importância de Diálogo Digital sobre esse tema dado o contexto atual de violência,

40 armamento da sociedade. A conselheira Andréa Esmeraldo Câmara explanou que tal

41 proposta vem ao encontro dos anseios de outros membros do XVII Plenário do CFP.

42 Foram relembrados casos recentes como 0 da escola em Suzano, a _menina de 8 anos de

43 idade morta no Rio de Janeiro com um tiro nas costas dentro de uma kombi, e um jovem

44 que estava em surto e quando a mãe chamou o SAMU, houve um mal-entendido com a

45 policia e o rapaz foi morto. A conselheira Andréa Esmeraldo indicou o nome de Angola

46 Alencar Araripe Pinheiro, que coordena um núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Crianças

47 e Adolescente e tem participado do Movimento Cada vida Importa (Comitê Cearense

48 pela Prevenção de Homicídios na Adolescência), trata-se de um movimento no Ceará que

49 tem questionado a violência contra a juventude, inclusive aquelas feitas pelo próprio

50 Estado. Foi apresentada então a proposta de programação e nomes para o Diálogo Digital

51 em questão, e solicitada a Correção no nome do participante sugerido para Luiz Fernando

52 Benicio. Seriam 4 pessoas explanando no Diálogo Digital mais o mediador Gabriel

53 Medina no dia 06 de novembro de 2019. Devido ao grande número de pessoas para falarM

54 sobre o tema e a relevância do assunto foi considerada a necessidade de realização de , '

55 vários Diálogos Digitais relacionados a temática da violência. Encaminhamentos:

56 Aprovada a realização de diálogo digital, no-dia 6 de novembro, sobre contextos de , /

57 violéncias. Assento l - retirou-se a indicação da Ela Wiecko. em seu lugar, em ordem de

58 prioridade, entraram as indicações listadas abaixo: a) Instituição GAJOP - Edna Jatobá. ,

59 (indicação do conselheiro Paulo José B. de Aguiar Pessoa); b) Anistia Internacional

60 Jurema Werneck (indicação da conselheira Jureuda Duarte Guerra). Plenária sugere uma

l 61 quarta cddeira: Angela Alencar Araripe Pinheiro (movimento Cada Vida Importa

1 62 (indicação da conselheira Andréa Esmeraldo Câmara). Aprovada a Indicação de Luiz

l 63 Fernando Benicio como representante do CREPOP. [O ponto 37 foi apresentado na »

64 Plenária do dia 20 de setembro de 2019 devido à ausência da Conselheira Clarissa ?

& 65 Paranhos Guedes no dia 2] de setembro de 2019 por conta da posse no Regional]. Ponto ª

l 66 38: Nota Técnica 05/2019. O ponto foi apresentado pelo conselheiro Fabian Javier Marin

67 Rueda que explicou o percurso feito com a Nota Técnica nº 5/2019/GTEC/CG que já foi

68 aprovada há cerca de seis meses e se refere aos testes para aplicação online. Informou o É
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Ata da 34a Plenária do CFP de 21/09/2019.

referido Conselheiro que a Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica (CCAP) foi

consultada sobre os questionamentos/dúvidas recebidos pelo CFP após a publicação da

nota. A solução apresentada ao nal desse processo de consulta e avaliação foi explicitar

que há uma diferenciação nítida entre o que é um teste informatizado, ou seja, que pode

ser aplicado usando uma ferramenta tecnológica, mas que precisa de uma psicóloga

fazendo a aplicação presencialmente e os testes online que podem ser preenchidos sem

uma psicóloga presente. Em resumo, informatizado é aquele teste psicológico que é

aplicado usando um computador, mas que precisa de uma psicóloga, enquanto o teste

online (remoto) poderá ser aplicado pela psicóloga ou não, dependendo da avaliação do

momento da aplicação. O conselheiro Fabian Javier Marin Rueda destacou ainda que

foram gastos 5 meses para a reformulação da Nota Técnica, uma vez que foram

consultados os manuais de testesjá aprovados pelo SATEPSI e que tem essa possibilidade,

haja vista que possuem ew'dências de validade e foram construídos nesse intuito. A

conselheira Daniela Sacramento Zanini fez leitura da referida Nota Técnica a Plenária que

aprovou a mesma. Encaminhamentos: Aprovada a substituição da Nota Técnica

05/2019, com a alteração abaixo: Colocar expressamente no documento que a nova Nota

substitui a Nota técnica nº 5, colocar a data da publicação e assinatura do presidente. Ponto

39. Avaliação de Testes Psicológicos - Escala Baptista de Depressão - versão idosos

(EBADEP-ID): A conselheira Daniela Sacramento Zanini informou que os testes

analisados pela Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica (CCAP) consideraram o

referido teste favorável para o uso na prática profissional das psicólogas. A conselheira

J ureuda Duarte Guerra perguntou como se dá o processo de aprovação e os trâmites após

essa etapa, considerando especialmente como se daria o acesso das psicólogas a testes

como este que não estão vinculados a uma editora. O conselheiro Fabian Javier Marin

Rueda explica que o CFP e a CCAP não têm ingerência sobre como o teste aprovado será

comercializado, uma vez que o trabalho é apenas a análise técnica do material, à luz da

Resolução CFP nº 09/2018. Bateria Rotas de Atenção: o teste foi reavaliado e constatou-

se que todas as alterações solicitadas pela CCAP foram realizadas de modo a atender as

exigéncias para aprovação do uso do referido teste na prática profissional das psicólogas.

Encaminhamentos: Aprovados os pareceres: a) Escala Baptista de Depressão - Versão

Idosos (EBADEP-ID) - Teste Psicológico b) Bateria Rotas de Atenção - Teste

Psicológico. Ponto 40 [incluído na hora] Designação de novos Conselheiros para

Coordenação do CT da Nova CIP - inscrição secundária; GT do CREPOP e GT

Demandas do Judiciári - transbordo da jus ça por conta da deseompatibilização  
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Ata da 34ª Plenária do CFP de 21/09/2019.

Pªªiàª das couselheiras Clarissa Paranhos Guedes e Jureuda Duarte Guerra do XVII

104 Plenário do CFP. A plenária falou sobre os assuntos trabalhados em cada um dos GTs, o

105 status de cada um deles e ações futuras. Encaminhamentos: Designação das(os)

106 seguintes coordenadoras(es) para os seguintes GTs: 40.1 - GT da Novo CIP - inscrição

'107 secundária terá como novo coordenador o conselheiro Paulo José B. de Aguiar Pessoa

108 com a colaboração da conselheira Júnia Maria Campos Lara; 40.2 - GT do CREPOP terá

109 como nova coordenadora a conselheira Marisa Helena Alves; 40.3 - GT Demandas do

110 Judiciário transbordo da justiça terá como nova coordenada a conselheira Andréa

111 Esmeraldo com a colaboração da conselheira Daniela Sacramento Zanini. Manual de

112 transição entre as gestões do CFP: [ponto incluído na hora] foi informado à Plenária

113 que haverá uma reunião da atual Diretoria com a futura Diretoria do CFP no próximo dia

114 04 de outubro de 2019. A pauta abordará temas relacionados ao momento de transição.

115 Tal Comissão será composta por membros da Diretoria atual e da futura. A conselheira

116 Andréa Esmeraldo Câmara fez leitura do Manual de Transição à Plenária. A conselheira

117 Fabiana ltaci Corrêa de Araújo perguntou se estava previsto que o XVII Plenário do CFP

118 teria acesso ao documento que está sendo produzida pela atual diretoria do CFP e será

119 entregue a nova diretoria com o estado da arte do CFP, e se além disso o XVII teria a

120 possibilidade de trazer contribuições a tal documento. O conselheiro Paulo José B. de W?

121 Aguiar Pessoa explicou que tal contribuição do XVII Plenário não havia sido prevista

122 durante a elaboração do Manual de Transição, no entanto, isso pode ser pensado. A

123 conselheira Fabiana ltaci Corrêa de Araújo colocou que considerando a data prevista para /

124 a primeira reunião entre as Diretorias (atual e futura) e também da próxima plenária,

125 haverá tempo hábil, para que possa ser feita deliberação da composição da Comissão de

_126 Transição. A Coordenadora Geral (Miraci Mendes Astun) informou que o Consultor em

127 Planejamento Estratégico Márcio Cruz está preparando uma apresentação ao XVII

128 Plenário do CFP com base no relatório da Gestão entre 2017 e 2019 com foco no

( 129 planejamento realizado no início de 2017, no qual constam as realizações ao longo da

130 atual gestão. Tal relatório também será enviado aos Conselhos Regionais de Psicologia.

131 O conselheiro Paulo José B. de Aguiar Pessoa manifestou interesse em colaborar com a

132 Comissão de Transição, com a ressalva que têm disponibilidade para reuniões presenciais/?»)

133 apenas às sextas feiras, devido compromissos anteriormente agendados.

134 Encaminhamentos: Deliberar naAproxima plenária a composição da Comissão de 2%,

135 TransiçãoÇ Agradecimentos: conselheira Andréa Esmeraldo Câmara fez

136 agradecimento especial às cons ras Iureu Duarte Guerra que irá assumir a 'É
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Ata da 34 Plenária do CFP de 2l/09/2019.

. onselho '

veio _oloâã Presidência do CRP 10 - região Pará / Amapá, Regina Lúcia Sucupira Pedroza que fará

138 _ parte do Plenário do CRP 01, assim como parabenizou a conselheira Fabiana Itaci Corrêa

139 de Araújo por ter retomado as atividades do XVII Plenário do CFP. A xtura presidenta

140 do CRP 10, atual conselheira do CFP Jureuda Duarte Guerra agradeceu e fez fala sobre a

141 experiéncia de ser uma Conselheira Federal, uma posição em que se faz coisas e due por

' 142 isso é um caminho de demarcação, lembrou que é grande a expectativa das pessoas quando

143 ' uma Conselheira chega a. um local representando a categoria/a instituição. E ainda

144 destacou que as psicólogas têm sido uma verdadeira trincheira na defesa do Brasil. Jureuda

145 Duane Guerra finalizando falando do orgulho de ter participado desse espaço, de ter

146 ' conhecido cada membro do XVII Plenário do CFP e que destacou que o CRP 10 está

147 aberto para construir pautas e que vai precisar de ajuda. Disse estar ciente de que a

148 despedida dessa gestão se dá com a certeza que ainda há um longo caminho pela frente e

149 explicitou seu apoio incondicional à essa gestão. A reunião foi encerrada e esta ata foi

150 lavrada por mim, Andréa Esmeraldo. Câmara, Conselheira-Secretária do CFP, a qual foi

151 lida assinada por todos 55 presentes acima nomeados e referenciados.
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