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1 Aos vinte e nove dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezenove, às dezesseis horas e

2 trinta minutos, na sede do Conselho Federal de Psicologia - CFP, situado no Setor de

3 Administração Federal Sul, quadra dois, bloco B , Edi cio Via Of ce, térreo, sala cento e

4 quatro, Brasilia, Distrito Federal, iniciou-se a trigésima sexta plenária do décimo sétimo plenário

5 do Conselho Federal de Psicologia. Estavam presentes nessa ocasião: Andréa Esmeraldo Câmara,

6 Célia Zenaide da Silva, Daniela Sacramento Zanini, Elizabeth de Lacerda Barbosa, Fabián Javier

7 Marin Rueda, lolete Ribeiro da Silva, Júnia Maria Campos Lara, Maria Marcia Badaró Bandeira,

8 Marisa Helena Alves, Norma Celiane Cosmo, Paulo Roberto Martins Maldos, Rogério Giannini,

9 Rosane Lorena Granzotto e Sandra Elena Sposito. Maria Márcia Badaró Bandeira informou que

10 Andréa Esmeraldo Câmara teve um pequeno mal estar e já está sendo atendida pelo brigadista,

1 1 por isso, ela conduziria a reunião, por enquanto, na condição de decana do plenário. PONTOS

12 DE PAUTA. ]. ACOMPANHAMENTO DAS COMISSÓES CREPOP (ponto 14 da pauta

13 original). Paulo Roberto Martins Maldos informou que sobre a referência de povos tradicionais,

14 o material está pronto para ir para a gráfica, faltando apenas a apreciação da proposta de capa,

15 que tenta trazer uma diversidade dos povos. A proposta de capa do fundo azul foi aprovada por

16 unanimidade, mas os conselheiros sugeriram que os contextos apresentados possam estar mais

17 relacionados, retirando as linhas que dividem as imagens. Ficou combinado que a Gerência de

18 Comunicação verificará com a agência responsável. Paulo Roberto Martins Maldos informou

l9 que existe a proposta de lançar a referência na próxima reunião do Conselho Nacional de Povos

20 e Comunidades Tradicionais - CNPCT no dia doze de dezembro, que é véspera da Apaf -

21 Assembleia das Políticas, da Administração e das Finanças do Sistema Conselhos de Psicologia O &

22 e a Conselheira Marisa Helena Alves, responsável pelo Crepop - Centro de Referência em

23 Psicologia e Políticas Públicas, estará em Brasilia. Mateus Castelluccio (Supervisor do Crepop)

24 apresentou a referência sobre atuação de psicólogos na política de segurança pública, que já está

25 na fase final e que foi acompanhado pelo Conselheiro Pedro Paulo Gastalho de Bicalho, que se

26 afastou da plenária do CFP Conselho Federal de Psicologia, para assumir um cargo no CRP

27 Conselho Regional de Psicologia. O texto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi

28 projetado o quadro de acompanhamento das comissões do Crepop, mostrando que houve a ,

29 publicação de dez referências. Além disso, duas referências estão em diagramação, quatro estão Wªx

30 no trabalho de pós-consulta, duas estão em preparação de consulta, e nove estão em elaboração. « 1
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31 Elizabeth Nascimento sugeriu um trabalho do CFP para dar maior visibilidade aos resultados do

32 Crepop, visto que ele estava paralisado e teve uma grande retomada nesta gestão, como, por

33 exemplo, por meio do envio da referência específica de cada área aos psicólogos cadastrados no

34 mailing do CFP que atuam naquela área específica. Luana Spinillo (Gerente da Comunicação do

35 CFP) informou sobre as estratégias adotadas pelo CFP em relação aos últimos lançamentos, que

36 mostraram boa repercussão. Célia Zenaide da Silva sugeriu que se trabalhe com as redes sociais,

37 para além do e-mail nessa divulgação, para atingir outros alcances. Mateus Castelluccio fez relato

38 sobre o Encontro Nacional do Crepop, destacando que foi a primeira vez que esse evento contou

39 com a presença de todos os regionais. A reuniãodfoi muito produtiva e trouxe para o CFP um

40 feedback sobre os lançamentos regionais das referências publicadas. Foram debatidos os temas

41 de pesquisa elencados pelo 10° CNP - décimo Congresso Nacional de Psicologia e foram eleitos

42 seis temas importantes, para definição na Apaf. Houve discussão também sobre o planejamento

43 do Crepop para 2020 (dois mil e vinte). Houve proposta de se utilizar mais meios virtuais para

44 certas reuniões nacionais do Crepop, como treinamentos, por exemplo, em atendimento às

45 exigências do TCU - Tribunal de Contas da União. Mateus Castelluccio avaliou que em geral, a

46 reunião foi muito bem recebida pelos CRPs. 1.1 Encaminhamentos: A capa da referência sobre

47 povos tradicionais foi aprovada com pequenas alterações. A proposta de lançamento dessa

48 , referência na reunião do CNPCT foi aprovada. O texto de apresentação da referência sobre

49 segurança pública foi aprovada por unanimidade. A Gerência de Comunicação verificará formas

50 de dar maior visibilidade às referências do Crepop, conforme sugestões dadas nesta plenária. A

5] GCPOM deve fazer campanha nas redes sociais, com uma referência a ser trabalhada de cada

52 vez. 2. MINUTA DE RESOLUÇÃO SOBRE REGISTRO DE PSICÓLOGA

53 ESPECIALISTA (ponto 10 da pauta original). Ao iniciar o ponto 2 Andréa Esmeraldo Câmara .

54 retomou a condução da plenária. Rosane Lorena Granzotto infon'nou que a Ação Civil nº

55 5994,36.2013,4.01.3800 do Ministério Público afetou diretamente considerável parte da

56 Resolução do CFP nº 13/2007 (treze de dois mil e sete), que dispõe sobre o registro de título de

57 especialista em Psicologia. Com a ação civil, desde 2013 (dois mil e treze) o CFP cessou o

58 credenciamento de cursos e qualquer tipo de controle direto sobre cursos de especialização. Uma

59 alternativa foi procurar incidir no CNE - Conselho Nacional de Educação a m de que novaW

60 resolução daquele órgão considerasse os núcleos formadores. O dito marco regulatório de cursos

WQMQWW &? 9/22v/

SAF SUL. Ouadra2. Lote 2. Bloco B. Ed Via Of ce Térreo Sala 104- CEP 70070-óOO Brasília/DF- Brasil
Fone: (61) 21090100- www.cf'p.org. br

 



Consel ho
Federal de
Psicologia
_

Ata da 36ª Plenária do Conselho Federal de Psicologia (sexta-feira, 29/11/2019)

61 de pós graduação estava pronto desde 2016 (dois mil e dezesseis), mas o CNE () editou somente

62 em 2018 (dois mil e dezoito). Se por um lado o texto contempla os núcleos formadores, por outro,

63 extingue definitivamente a possibilidade de conselhos profissionais interferirem. Assim, o GT

64 (Grupo de Trabalho) trabalhou em outro sentido na construção de nova resolução. Trabalhou-se

65 com uma diferenciação entre especialista e especialização. Assim, o CFP poderá emitir o título

66 de especialista, mas um curso reconhecido pelo MEC Ministério da Educação não

67 necessariamente atenderá às regras para receber o titulo pelo CFP. Rosane Lorena Granzotto leu

68 o relatório sobre os trabalhos do GT e, em seguida, apresentou a minuta de resolução, a qual já

69 foi apreciada pela Gerência Jurídica do CFP. Ela ressaltou que o GT trabalhou com uma

70 composição, mas agora o GT foi recomposto & partir das novas gestões dos CRPs. Desse modo,

71 ela deve dialogar com essa nova composição do GT antes da apresentação dessa minuta na

72 próxima APAF. Elizabeth de Lacerda Barbosa perguntou como irá funcionar o concurso de

73 especialista que já está em curso. Rosane Lorena Granzotto explicou que a prova desse concurso

74 será em fevereiro e não sofrerá nenhuma influência dessa nova resolução, que será apreciada em

75 APAF. 2.1 Encaminhamentos: A minuta de resolução foi aprovada por unanimidade. 3. GT DE

76 SISTEMA PRISIONAL (ponto incluído na ora): Maria Márcia Badaró Bandeira leu o

77 relatório sobre os trabalhos do GT. Em seguida, ela apresentou a nota técnica produzida pelo GT,

78 a qual já foi apreciada pela Gerência Jurídica do CFP. Daniela Sacramento Zanini ponderou que

79 não há necessidade de publicar uma nota para solicitar o atendimento a alguma resolução do CFP,

80 assim, sugeriu alterações no documento, retirando o ponto um. Fabián Javier Marin Rueda

81 observou que isso se repete nos itens dois e três também, concluindo que o trabalho da nota é no

82 sentido de selecionar alguns itens de resoluções, para reforçar algumas normativas quejá existem

83 do CFP. Explicou que a nota seria necessária para orientar algo que não está contemplado em

84 resolução. A plenária sugeriu que essas orientações sejam contempladas pela referência técnica

85 do Crepop. 3.1 Encaminhamentos: Caso o GT seja discutido na APAF, o representante do CFP

86 deverá informar sobre a reflexão feita, de modo que a nota não seja apreciada agora. A reunião

87 foi encerrada às 19h35 (dezenove horas e trinta e cinco minutos). Essa ata foi lavrada por mim,

88 AndreáEsmeraldo Cãmara, Conselh«gra Secretária, e assinada por todosos presentes nomeados.
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