Coriselho
, Federal de
. Psicologia:; _

-Ao_sdezoitodias do Inês
'demaio de dois 111iIe dezenove,as nove horas e vinte 'e uni.hii utos,

na sede, o ConselhoFederal dePsicologia (CFP), situadono
Setor deAdministraçao Federal
SuI,quadradois,_bloco B ,Edificio ViaOffice, térreo, $9.19 cento e quatro,Brasília,Distrito,

i Federal Ana sandra Fernandes ArcoverdeNóbrega (CFP) deu início ao segundo dia daAssembleia das Politicas, daAdmlnistraçao e das Finanças (APAF), solicitandoque os «
integrantes da Mesa Diretoria e do Plenário toniáà'sem seus lugares, A Mesa Diirétorafoi '
(CRPi)5AvI
Cleon dos SantosCerezer
,. composta por Rodrigo Acioli Moura (CRP 05),

1511913111115,produtivo Por flui deu iní,cioàreunião. Ponto 1_2_._ Revisão

daPolítica dQ

Onentaçao e_F sçalização do Sistema. Conselhos de Psicologia. AnaSandra Fernandeãr
Arcoverde Nobrega(GER) informou qúe a relatora do ponto é a convidadae Conselheira do

CFP Júnia Maria Campos Lareie quecontaria _com oauxílio deRegianeJApaIeclda Piva (CRP
'14 * SP)para a apresentaçao do ponto.Ana SandraFernandesArcoverde Nóbrega (CFP) rocedeu
._12 cºm_a conferência das delegaçoes.Até o início do p011t o as delegações dos seguintes
Conselhos Regionais não haviarnchegado CRP 01, CRP ll, CRPl5- e CRP 23. Delegações:

CRP O2: Marinos Mucarbel Túnior, Pa, cia de Oliveira Guimalgaes5 Maria ,de JesusMoura;
CRP03:G16ria Maria Machado P_iinentel; CRP O4.D a1ciraPereira Ferrão,,Tulio ouchard
:(

4. 19'

Teixeira e Rita de Cássiade Araújo Alnieida;CRP 05_: Rodrigo Acioli _ , outa, Viviane

. 2_0"_" SiquelraMartm e_Jurac'íi Brito da Silva; CRP 06: Rodrigo Toledo, Regiane Aparecida P_iva e
Maria Rozineti Gonçalves CRP 07: Mariane Teixeira Netto Rodrigues, Fernanda Faceh

22 '

io vanzo e Clean dos SantosCerezer; CRP 08: Carblina ,de Souza Walge'r; Luciano

23. Bugalskie Iara Laís Raittz BaratieriQinar;CRP, O9: Ionara Vieira Moura Rabelo e Handerssen '

' A

7.24» Shouzo Abe; CRP 10: Giane Silva Santos Souza e SorayaWivianne Braga Albini ; CRP l
Marcos Henrique Antunes, Jairà Terezinha daSilva Rodriguese Joseane de Oliveira Luz;

CRP 13:He,1ga, CristineMaciel Hofmann e Leandro Roque da Silva; CRP _14: Irma Macéiio

ÚZÉ-i

27x e Marilene _Kovalski; CRPl6 Diemerspn Saq'uetto e Tammy AndradeMotta; CRP 17:

Rodrigo Costa de Oliveira__e Stênio Stephanie Santos ,de Oliveira; CRP 1 Morgana Moreira _ ,
29 Mourae Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo; CRP 19: Frederico Alves- de Almeida; CRP
20: Gibson Alves dos Santos e Regina Célia Pereira da Silva; CRP21 Juliana Barbosa Dias
Maia; CRP 22: Dánnjlo JorgeEscórc'io Hãlabe; CFP: Rogério-Giannini; Ana sandra;
Fernandes ArcoverdeNóbregae Andrea Esmeraldo Câmara. Ana Sandra (CFP) inforrnojl a

_"
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_ 33»);', , 34

necessidadede, conforme as delegações fossem chegando;que sejam apresentadas para que 6
sejafeito registro ern ata. Júnia Maria Campos Lara (CFP)iniciou o ponto Leu 0

[35

Drew

histórico do GT e salientou que este ponto possui tres.objetivos, a saber; 1) Aprovar a--Mmutal*

36__«
_37__

deResolução CFP que altera o artigo 8° da. Resolução CFP n 003/2007; 2) Aprovara11Mir111t'a »
de Resolução CFP referente ao cadastroe registro (1661PessoasJurídiõas e 3) Solicitar a)

Continuidade do GT. JúniaMaria Campos Lara (CFP) le u Minuta 'de Resolução CFP que! '_ "

53916

altera oartigo8° da Resolução CFP n. 6003/2007 e informou qu6 o próprio GT fezdestaques

/ no sentido de substituir aletra , ÍE pela Letra

A no §8°z Ana Sandra Fernandes Areoverde 66 ,

' 4156 Nóbrega(CFP)informou que6 adelegação do CRP 165 chegou,as nove horas eqilarentaedois-

142 _ 6 minutqs; tomar61d6 seu assento,,LuizWilson Machado da Cósta e Silva e Zaira Rafaela Lyra , ' 6
43'

Mendonça. RegianeAp'arecida Piva(CRP 06)informou a questão do destaqu66 já apontado

, 4,647

6

por Ji lnia Maria campos Lara.» Ana sandra (FernandesArcoverde Nóbrega» (CFP) perguntou 1

' 1215

se havia m ais algum outro destaque na referida minuta. Foi informado quenão.Elasugeriu 66. :
6 que o ponto fosse repassado porpartes, havendo, eonfirrnaçãodo Plenário. Assim,_procedeu-, 4 '

4446

217

6'

seavotaçao da Minuta. Favoráveis: 45 votos; contrários: não houve; abstenção: 01 voto. Ana ' . '

am

_ »,SandraFernandes Arcoverde Nóbrega (CFP) informou que 'a delegação do CRP 11 chegouas :: »

49

nove horas ecinquenta e* três minutos,tomando seus assentos DiegoMendonça Viana e Joao _?

5*o .

Paulo Lopes Çoelho. JuniaMaria Campos Lara" (CFP) deu seguimento ao ponto no segundo

. 51,

objetivo, qual, seja, aprovar a Minuta de Resolução CFP referente ao Registroe Cadastro de . 6
',»

1 "1652616

6 Pessoas Jurídicasiniciou a) leitura da minuta de Resoluçãoa ser aprovada, informando que a É ' 6 '

5.3 1n_inuta já6foraa preqiada pelos: C6nselhos1Regionais e pela Gerencia jurídica do Conselho
,,'54 [_ Federal Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega (CFP) informouque a condução doponto

,'
»-

116565 _, se daria eom'o de costume, 6qu6a minuta de Resolução seria lida por completo6 due 6s 1, , _

ªse _

Í 57
5,8 J
'

destaques iriam sendo apontados. RegianeAparecida Piva (CRP 06) e Morgana Moreira
Moura (CRP 18)fizeram destaque noArtigo primeiro, parágrafo segundo; Giane SilvaSantos
Souza (CRP 610) fez destaque no Artig6 terceiro.-O delegado do CRP 23, Ricardo Furtado de
'ÍÇOVlive'ii-a chegou
as dez h6ras66 um minuto Continuou se a leiturada minuta daResolução

.

6660_ "_ sobre registro 66cadastr6 dePessoas Jundrcas Regiane Aparecida Piva (CRP 06) fezdestaque,) :

_'61

fez

63
* s4j

no artigoouinto,parágrafo primeiro. Diego Mendonça Viana (CRP116) fez destaouenoartigo 1,1
sexto parágrafo Segundo; Handerssen Shouzo Abe (CRP 09) fez destaqueno artigo dez, 11

_parãgtafo segundoí Diego Mendonça,Viana (CRP ll) fezdestaque noartigo doze, inciso dois.
Hande'rssen Sliouzo Abe» (CRP09) fez destaquenoartigo Vinte etrês. Rodrigo Toledo (CRP,

Bloco B. Ed. Via Of ceTérreoSala 104 C6EP70. O70 600 Brasília/DFBrasrl
Fone (61) 2109-0100 * wwcfp. org. br 1, *
,
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»

'

06) _fez_ destaque no artigo primeiro.A113 sandra FernandesArcoverde Nóbrega. (CFP)

' 165

' 66 ', . consultou o plenário sobre oandamento dotema,se os destaques apontadosno.corpo do texto
'

'N»

67 A - seriam debatidosantes da leitura dos anexos.O plenário decidiu que se procederia a,leitura í

&

_ ' _ 168" ' dos anexos e posteriormente todos os destaques seriam discutidos Rodrigo AcioliMoura ;* .
* (CRP 05) procedeua leitura dos anexos em auxílio à JúniaMaria Campos Lara (CFP). Djean "

' 69

70 "& Ribeiro Gomes (CRP 03) chegouas dez horas e catorze minutos Cleon dos Santos Cerezer

,

:

. *

.* ' 71

(CRP 07) deu destaque no Anexo 2 _ Declaração Institutional para:,ºarantiado amplo e livre

72

exercício profissional por parte dos profissionais de Psicologia e responsáveis técnicos de

1 .

EPsrcologiade acordo com o Código de Ética Pro SSional do Psicólogo e legis1ações cabiveis

A 73

RogérioGiannini (CFP)lembrou aimportância de se gendrar todo o documento. Ionara Vieira

74

,_

75 . Moura Rabelo (CRP 09) solicitou destaque no Anexo3

Formulário de Declaração de (

76- ' ÚDesligamer-itedeResponsável Técnico . Diego Mendonça Viana(CRP ll)-solicitou destaque

no Anexo 4: Requerimento de Inscrição de PessoaJurídica , solicitando a retiradade todos e '

77

os termos autenticados . Ionara Vieira Moura Rabelo (CRP 09) solicitou destaque no item

78

' « "

7_9 ' 1 Caracterização das Atividades da Pessoa Jurídica do Anexo 4 Maria de Jesus Moura _(CRP-

' ' ,

02) Solicitoudestaque quanto termo Gênero no Anexo 4. Após os destaques, procedeuse a

W 80

' Í

81. "discussão do tema. Frederico Alves deAlmeida (CRP 19) fez destaque noArtigo primeiro, "'
82 " parágrafo segundo salientando a questão do posicionamento AdoSistema Conselhosde
83.

__Psicologia' quanto a não registrar ou cadastrar as Çornunidades TerapeuticasQuestionou se o *

[35 . ,?»(CRP 09)questionou a escrita Ado texto, informando não reconhecer as contribuições X' '

' ,

_ ., ,

87

A

»

"

*I

&

_ encaminhadas. Destacou a imponência de seregistrar as instituições queprestam serviços de .

às

A

_ '

Sistema Conselhos iráfazero reconhecrmento destas mstrturçoesIonara VieiraMoura Rabelo

I 64

Psicologia como atividade secundária também, dadaa grande quantidade de instituiçõesnesta M. f
* situação. Regiane Aparecida Piva (CRP 06) respondeu à questãodo Frederico Alves de
Alme a(CRP 19) informando que6 GT de Revisão da Política de Orientação e Fiscalização
& 7 citou a questão doregistro das Comunidades Terapêuticas na última APAF eque_foi aprovada
resolução sobre as CTs. Disse queconsultou a Gerencia I'uridica AdoCFP para não especificar
A as exceções,_ e que a Solução é de se reformular 6A texto do paragrafo primeiro do artigo

'

- 9?

primeiroe se retirar o' parágrafo segundo. Explicou que a base para se construir esta Minuta

, 94

de Resolução 'foi o texto sobre _o assunto que consta 113 Resolução CFP n_. 003/2007

"- 95 _» :

(Consolidaçãodas Resoluções). Ressaltouque receberam muitas contribuiçõese que quando

'

;

'96. ' serefereainscrição secundária, se diz respeitoao cadastro e não ao registro. Túlio-Louchard

7533 a

co B, Ed Via Of ce,T_e'rreo Sàla 1.4-CEP 70.07-0-óOÓ-BraSIan/DFBrasil
.,
'
, ' Fone: (61) 2109 01 00 w.ww cfporg br *
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2

Conselho '
Fedetaf de
Psicologia

artigo ª'
Picinini Teixeira (CRP 04) referiu que houve discussão no GT sobreo tema e queÍIO
primeiro é sobre a obrigatoriedade de registroda atividade principal e não do cadastro se_
_obrigara realizar'o cadastro ha impacto financeironos Conselhos Regionais, poishaverá mais- '
fiscali açoes Reafirmouque_ocadastro._é facultativo e que não incide pagainenrodas
". anuidades Regiane AparecidaPiva(CRP %)ressaltou que a discussão não deve abordar

k

somente'a__questâo do pagamento, e sim seatentar sobre qual a função daquela empresaem
ª relação a ps1cologla Achou que seria interessantequantoaocadasprq que se coloque queé

_obri "atório ocadastro, 0 que não incidiriaíiopagamento da anuidade Ressaltou que haque _ , _ _
se ter em inentéqua] a função dos conselhos Regionaisnas _]?essoas Júrídicãsenasinstituições
cadastradas. Diego Mendonça Viana (CRP ll) informouque no estado do Ceará na confusao

quanto às nomenclaturas, já que existe uma lei que trata das Pessoas Juridicas (Lei n.

6839/198 "

A referida lei trata todas as situaçõesde registro, _o que gera confusão com a

Resoluçã de Pessoas Jurídicas Acredita que a nomenclatura devia ser alterada para
* , credenciamento. Reafirmou que a legislação prega que todas as instituições deveni se

credenciar e diferenciou () credenCiamento dopagamento das anuidadesMariane Te1xeira

Q

Netto Rodrigues(CRP 07) reafirinou _a_ importância da fiscalizaçao dás (].l'lStltlllçOeS

(jª independente do pagamento dasanuidades. Iónara Vieira Maura Rabelo (CRP 09) ressaltou a :
" - importância da fiscalização tanto para instituiçoesCadastradas quanto para as registrad

Tiilio Louchaxd Picmirki Teixeira (CRP 04) ressaltou a iinpor'lância de _se discutir a questão
fiscalizatõria,para isso seriaimportante se tomar o registro e o cadastro obiigatonos

Reconheceuque se assirn for, ovolume de trabalho_uiiientarábastante. RegianeAparecida _ ?
_*Piva (CRP 06) destacou que' independenternente de cadastroe de registro dainstituição,- __s'e há , _ , « Í:
psicóloga (o) trabalhando o Conselho Regional pode realizar a fiscalização. Ana sandra
Fernandes Arcoverde Nóbrega(CFP) destacou que _no Plenário há dois posicionanientos: 1-_ í,
que o_ egistro sejaobrigatorio e o cadastro sejafacultativo;e' 2 que _o registro e ocadastro

"'sejam obrigatóri s_ Ionara Vieira Moura Rabelo (CRP 09) disse queconcorda coin o' _ >

do: Plenário; mas ressaltou'que' a questão é g'políticaie queªcom fa, '
- osicioriainento
«
,____obrigatoriedade do cadastro ha agarantia decompromisso.. coin a sociedade ecom acategoria
.em diversas _questõe "'_Dieg'o MeirdbnçaViana (CRP ]]) disse queseupos1cionamento já__é
paraencarmnhamento pois ha] itações entre as Pessoas Jurídicas e quehá a obrigatoriedade Í
__de cadastro das Pessoas Jurídicas, entretanto não e realizado, já que utilizaiii Resolução
a
do,-

«(iae B, Ed Vi aOf ce, Tér eoSala 104 CEP 70. 070 600_ Brasma/DF Brasil _
, ,
_ .
'
_Fone': (61)21090100 - _w_w_w.cfpo_rg.hr
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' 129
implicações

10

em não'torn'aro cadasiro obrigatório Aria Sandra Fernandes'Arcoverde' Nóbrega"; : " " '

(CFP) encaminliouque háduas posições: 1 defendido pelo GT; que o registrosejaobrigatório

"131 e _o cadastrc) seja facultativo; 2- defendido poralguns membros do Plenário que o registro e
x?'
'\~" 135; 9 eadastrosejai'n obngatonos ficando 7os progessos,de'inscrição e'.defiscalização regidos por <

"(1337
'

_"*

,, _eada conselho

egional de Psieologia. Andreza Sorrentino (CRP 01),Cristina Rosas da Silva

1347. (CRP 0,1) e. Renan.Vieira de' S;

Rocha (CRP Q3) chegaram as; ez7 horas e quarenta e Um

135777 minutos Aria Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega(CFP) referiu, novamente, quehá duas '

.>:].'36-

propostas: Proposta l defendida pelo GT- queo registro seja obrigatorio eocjdaStro seja _

F 137' facultativo; Proposta 2-- defendida 7p6r, alguns membrosdo Plenario_ que o regiàtro e o,
"13,8 cadastro sejam obngatonos, ficando os processos deinscrição,e _de fiscalização regidos _por ,

139~f Cada Conselho Regional de Psicologia. Em regime de_votàção: proposta 1- favoráveis 0.7
-ª.i40f votos Proposta 2 favoráveis: 475 ,votos. _Únia abstençãd Dessa forma, encaminhou-7s'e que na
J
'141,. minuta de Resolução deve constar a obriºatonedade do registro e do *cadasrro. Júnia Maria » ª ,
142 Campos Lara (CFP) informou que em conversa com o Jurídico, do CFP, a equipe indicou que

i43L'._se deve
substituira palavra

poderao por deverao no artigo nono da referida Minuta."I*ú_lio_

7144
i45 mais diferençaentre 6
registro, eo cadastro, há diferença quanto
a isenção eha,queseprever
4,

' 771463 quem está_iSento. Iara Laís Raittz Ba ratieri Omar(CRP 08) indicou que a forma com que a

17 147., propostafoi aprqvada,_háque se modificar o artigo 16 que diz respeito afiscahzaçao Regiane
, "* 148

*Apãrecida Piva (CRP 076) referiu que _há uma diferença entre o merito da questão nosentido '

14,9"

' 15,0

,de,que há diferença entrea empresa de psicologia e a empresa que nãoé de psicologia mas
possui psrcologoem seu quadro funcional Destacou quehá que se descrever no texto da

» 7151 resoluçãof as

duas modalidades em que o psicólogoestá inserido.Ana Sandra Fernandes

,iÉZArcoverde Nóbrega (CFP) destacouquetodos os apontamentos sãode extrema importancm,

,

715i; e ponderouqueé difícil se fazer os ajustes com 76 coletivo,dessa forma sugeriuqueo G
_1S4ÇA juntamente com o Jurídico faça osajustes necessários _na resoluçao de acordocom as,
155 77

' ' 155 _

_dic'açõesdo Plenário. Que o GT e _o'Jurídico se retirempararealizar os ajustes naResoluçao

e que possa ser reapresentada ainda no, dia de hoje TúlioLouchard Picinini Teixeira (CRP,

Í»,157' a 04) ponderou que o ponto do GT ainda não foi encerrado e solicitou que o restantedo ponto_
158 . 5 7 fosse finalizadopara so'rnerite então haver a,retiradado GT para 6s ajustes na resolução. Junia ' '

É 1 , [',ràe'à

Maria Cal-_npos Lara(CFP)
informou
que o terceiro quesito aser disçutidoé acontmmdade do '

, Conselho

' I Hegel-alga
,Psicologia

_
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._

*
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161*_Dessa forma, continuou se adiscussão dos destaques. Giane Silva Santos Souza (CRP 10)

, **

» .,

_

-

«_ 162 & destacou queno artigo terceiro seria interessante que seaorescentasse & ANVISA, quando« , **
couber. RegianeAparecida Piva(CRP 06) destacou no artigo quinto que se acrescente mais
um documento, qual seja certificado de registro em outro conselho de classe, se possuir .

' ' fé;/;

Diego Mendonça Viana (CRP 11) destacou que se acreSCen'te mais urnartigo que faça

* '

: - 167' no Código eÉtica Profissional do Psicólogo"? CEPP.C1ec_m dos santos Cerezer (CRP 07)" "
168

.

. **

, *»

' _

» referência aos casos omissos e que sejam resolvidos pelos Conselhos Regionais corpo const3,

_

destacouque se revejam »os_ verbos 'no anexo dois. Ionara Vieira Moura Rabelo (CRP._O9_)

169 : destacod 0 anexo três no sentido de substituir a resolução 007/2003 pelo artigo 15 da .
» 170» Resolução 006/2019 e alterar as áreas de atuação daPessoa Jurídica, deixando embrancopara
171 preenchimento pelo responsável pela Pessoa Jurídica Solicitou também alterar a palavra

172
,

gênero por sexoe se for manter ogênero que haja aespecificação. Acha importante que

173 1 os profissionais tenham habilitação em libras, tradutores, que haja acessibilidade Mariane

. ,

174

Teixeira Netto Rodrigues(CRP07) acha importante que se acrescenteo_ termo. acessibilidade,. ,' ,

175, Túlio Loucliard Picinini Teixeira (CRP 04) acredita _que não tenha Que seespecificar o gênero,
176

' _ '

* *

pois, a caracterizaçao é doserviço. Rodrigo Acioli Moura (CRP- 05) acredita que se devam

177 ,'retirar as palavras sexo, e gênero e colocar público aÍvor _O Plenário decidiu secolocarpúblico

/

*

1785 atendido' e nãopúblico alvo._Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega (CFP) infoirnou que
»'_ ' -

,

117,9 ,

0 _GTira» finalizar 0 ponto eposteriormente irá se/retirar paraajuStar a minuta de.resolução

' 180 V

sobre o registro e cadastro de Pessoas Jurídicas. Júnia Maria Campos Lzara (CPP) continuou a

1 1,81 * apresentação do ponto,

,

solicitando a continuidade do GT para elaborar os documentos já

1821 _. iniciados e justificou ta] necessidade Sobre a inscrição secundária, foi referido que omaterial
183 f, encaminhado pelos conselhosRegionais,será encaminhadoaconselheira do CFP ClarissaK

"*

*
V

* 184 Paranhos que trabalhará0 terna na Comissão de Orientação e Ética- CQE e Comissão de ,

_

_ 166 Orientação e Fiscalização- COF, »Ionara Vieira Moura Rabelo (CRP 09) qúestionou sobreo

f '

186serviço-escolae oEnsino a Distância EAD e quena reunião de presidenteseste assunto foi.
"

discutido e foi falado sobreo doournento escritoem conjunto CPP, ABEP e CRP 06 eque tal '
documento não cdntempla arealidade da Psicologia, hajavista a iminência dos cursos EAD

' em Psicologia Ficou preocupada quanto às Diretrizes Currictilares. Soliéita a construção de *
' » ,uma resolução sobre o serviço-escola e os estágios. Solicito]: tambemqueseja criado um CT

. '' *

. 191

para tal at-iVIdade Juma Maria Campos Lara- (CFP) reconheceu que se trata de umademanda

, "192 ,

objetiva elegítima. O GT referiuque neste momentonão'é possível acolher a.demandadevido

Q? , '

'co B Ed. Via Office Térreo Sala 104- CEP 70.070 600- BraSIlla/DF BrasiL
_ _ j) .
_
_
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'

. ,, apresentou suapreocupação sobre a inscriçãodepSicologos estrangeiros, quemuitos '_ ,da
a
por exemploe sedepararamcom fragilidade
profissumaisse mudaramparao Japão,

"solicitouo intermediodoSistema Conselhos junto às instâncias governamentais que possam_ » "
pensar formas, de atendimento. An5 Sandra Fernandes Arcoverde Nobrega (CPP), ressaltoua

». 139

' ((questãoda limitaçao da legislação e 5 territorialidade;que extrapola o Sistema Conselhos
_Sobre" a inscriçaosecundaria; Júnia MariaCampos Lara (CFP) disse que o tema estãsendo

" tado.por um GT sob 5 coordenação da conselheira do CPP Clarissa Paranhos e queos
_

_

_ pontarnentos serão passados a ConSelheira._JúniaMaria Canipos_Lara (CFP) continuou 5

, * , V : _ _ 204

defesa decontinuidade do GT. Rodrigo Toledo (CRP 06) questionousobre o CPD-Código

> 2651"

deProcessamento Disc1plinar Comentado, Júnia MariaCampos Lara (CFP) ressaltou que..o . . *

* 206_
"

_

CPD comentado será confeccmnadojá que já foi aprovadona última APAP e queecessitará ,. .

l 207 ' de um pour:

ais de" tempo pois é necessário o recolhimento de dúvidas, dos Conselhos '

Regionais
~
Renan Vieira_de S. Rocha (CRP Ó3)salientou
que na ultima APAPfoi
aprovada
a

* ,, 77.213S

que» & A
fos'se pontoprioritáriona proxima APAP JuniaMaria campos Lara (CFP) informou

( (_

7 214» haverá 11m treinamentosobreQ CPD e que não será durante a CQE e COF. Ana, sandra _

& _ r'215

FernandesArcoverde Nóbrega (CFP) fez um resumosobre a prestação»»de' contas do GT e

Íquejsti _ use acriaçãodaresolução sobre Q serViço-escolaficaria a cargodo GTOPlenário
_ entendeu que se criaria urn novo GT para confeccionar 5 resolução. Ionara' Vieira Moura

Rabelo (Ciarª 9) ponderou que à atividade do GT a ser criado será responsável poreditar
resolução que fale sobre os serviços -e*s*cola ampliando para OS cenários de estágio, com a '
2 ( especificidade de seter psicólogosnoslocaisqtie serão realizados os estágios, questões eticas,

' termo decompromisso 'deest agi._ Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nobrega (CFP) reforçOu
fique a primeiratarefa do GT (5 editar a resoluçãosobre__serviço e_scola que ressalte a questão , ,
' _ etica e_tecnica'dos pro ss1onais Carºlina deSQuzaWalger (CRP 08) sugeriu que fosse vista _
* ,a questao

ossupervisores acadêm)ços na,1nst1miçao e* se criar, parâmetros sobre os

__
'
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2571» juntamentecom oPonto Revisão daResoluç CFP11. 13/2007» e que o CRP01encaminhe as
2518": contribuições para discussão pelo_ GT.- Para a discussão dbste ponto sobre aRevisão da V ,

" xjf- i > . " 259; Resolução CFP n 13/2007,,as delegações foram; CRP01:Andreza Sorrentin'o e Cristina
,260_. _ Rosasda Silva, CRP 02: Marcos Mucarbel júnior,Patrícia de Oliveira Guimarães e 'Maria de
_ 261;
I

Testis Monra; CRP 03: Glória Maria Machado Pimentel,Renan Vieira de S. Rochae Djean_
ª Ribeiro Gomes; CRP 04: Dalcifra(Pedro Paulo Bioalhomérbir a Fei-ra

"É.

Ritade Cassia ,de '.»

' Araújo Almeida eDelcioFernando Guimarães Pereira; CRP 05: Rodrigo_AeioliMoura,i_,_
* "'Vivi'ane Siqueira Martins e Simone Garcia da Silva; CRP Q6: Maria RozinetiGonçalves,
» Beatriz Borges Brambilla __e Luciana _Stoppados Santos; CRP 071Ma1iane TeixeiraNetto.

4266

Rodrigues,Fernanda Facchin Fioravanzo _e Cleon dos Santos Cerezer; CRP 08:_Carolina de

1.267

Souza Wálger, Iara L31 s_Raittz Baratieri Omar e Elisa Mara Ribeiro da Silva; CRP

_ > * 268; P'HanderssenSliouzo'v Abee Karma Mendonça Santos; CRP 10. GiaiieSilva Santos Souza e,
' 269 _'

Lui2, Romano da Motta Araújo Neto; CRP l_lj _.loãoPaulo Lopes Coelhoe Emilie Fonteles

i *. 270 '_ ª_Boesniáns; CRP12: Marcos_Henn'que Antúnes,_J31r3Terezinha da SilvaRodrigues e Joseane
* Oliveira Luz; CRP*1_3: Leandro Roque_da Silva eIany Cavalcanti daSilva Barres; CRP

__

272,

'

14. _IrmaMacário eMarilene KoValski; CRP 15. Lu

Wilson Machado da Costa e Silvae '

273
: LaeuzaLúcia da Silva Farias:CRP 16:1)iemersonSaquetto e TammyAndrade Motta; CRP

» > A '

_l7:Rodrigo Costa db Oliveira e Stenio Stephanie santosdbOliveira; CRP 1,8. Karina Franca "
1 Môshaêe eKZen i Luersen; CRP 19 Frederico Alves de Almeida; CRP20: Gibson Alves, dos

Santos e_Maria das Graças Mendonça Sales; CRP 211Juli3113 Barbosa
Dias- Maia; CRP 22:

& __DanniloJorge Eseórcio Hàlabe; CRP, 235 Ricardo Furtado de Oliveira e CFP: Rogério
* Giannini, Ana» Sandra Fernandes ArcoverdeNóbregae Clarissa ParanhosGuedes.Clarissa _,

.

279.'_ "Paranhos Guedes (CFP)informou a composição doGT e explicou o ponto informando da

' 280 1mp0551b111d3de do credenciamento de cursos 'por parte doConselho Federal dePsicologia,
queé_ ecompetência do MEC- Ministéxio daEducação. Informouque o GT que trata deste
' ' " tenia fezdiversoslevantamentos,consultando entidades sobre as especialidades solicitouque

',os Conselhos Regionais fizessem levantamento sobre a quantidade de títulos deespecxalista

&
_

_ _

' '( K R .

i

" «e que a minuta de resolução, porser uma questão judicralizada, não seguiu os :trâ'mifes a_serem «_ M
» * »__

_ :

disPensadose solicitou que a minina seja repautada para APAF de dezembro 'de dois mil _.*e

' dezenove, jáabarcando as conuibuições do Conselho' Regional da, lª Regiao, Andreza "
; 12:87

Sorrentjnq (CRP 01) explicou as contnbmçoes do CRP 01, quanto 3 carga horáriamínima,

' 2887:

por exemplo, obrigatoriedade de dois anos parase obter oregistro_de especralist carolina de

r ,

"
, ' fl É _». f .?

Cons lho
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I smologia '
mm

&

289 Souza Walger (CRP 08)questionou se a discussãoªversava sobrea niinuta da resoluçao ou a

290 '_l continuidade do GT. Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nobrega (CFP) sugeriu que o GT

291" _ acolha as contribuições do CRP 01 e tente contemplar as contribuições para'a minuta e que
292 5seja discutida na APAF de dezembro de' dois mil_e dezenove. Iauy Cavalcanti da Silva Barros
29,3

294

_ 295

296 _

297

298

'

,_ .

(CRP 13), relembrou a questão do EAD e que se 31eve abranger a questão de não ser
reconhecido 0 ensino de EAD. Delcio Fernando Guiniarães Pereira (CRP 04). ressaltouque o_
CRP 04 compõeo GT e que a minuta contemplou a questão do ÉAD, a obrigatoriedade de

registro há dois anos para que se obtenha o título de especialista. Ana Sandra Fernandes"
Arcoverde Nóbrega (CFP)ressaltou que todos osConselhos Regionais possam encaminharas
cºntribuições ao GT para que vejam 3 pertinência dese incluir as considerações naminuta e > »

299 que a mesma Seria discutida napróxima APAF. Ponto 1_4:Revisâo da ResoluçãoCFP n.
' 3007: 11/2012 (TICs). Para a discussão deste ponto; as delegações foram: CRP 01. Andreza

301.

Sorrentino e Cristina Rosas da Silva; CRP 02:Marcos Mucarbel Júnior Patrícia de Oliveira ~~_

_302'

Guimarães e Maria de Jesus Moura; CRP 03: Glória Maria Machado Pimentel, Renan Vieira

3 303

de S Rocha e Djean Ribeiro Gomes; CRP 04: Dalcira Pereira Ferrão Delcio Fernando

' 304
7305

"30,6

k &

Guimarães Pereira e Stela Maris Bretas Souza; CRP 05: Rodrigo Acioli Moura, Vivia?

Siqueira Martins e Simone Garcia da Silva; CRP 06: Maria Rozíneti Gonçalves,B

%

Borges Brambilla e Luciana Stoppa dos Santos; CRP 07: Mariane Teixeira Netto Rodrigues, _

"13-07 Fenianda Facchin Fibravanzo e Cleon dos Santos Cerezer;,CRP 08: Carolina de Souza
308» . Walger, Iara Laís Raittz Baratieri Omar 9 Elisa Mara Ribeiro da Silva; CRP 09: Handerssen "
309. Shouzo Abe e KarinaMendonça Santos; CRP 10: Giane Silva Santos souzae Luiz Romano
3,10 da Motta Araújo Neto; CRPIJ: João Paulo Lopes Coelhoe Emilie Fouteles Boesrn'ans;CRP _ A,
311 L2:Marcos Henrique Antunes, Jaira Terezinha daWSilva Rodrigues e Joseane de Oliveira Luz;

'
&

312 CRP 13: Leandro Roque da Silva e Iany Cavalcanti da Silva Barres; CRP 14: Irma Madam) e

313;' Marilene Kovalski; CRP 15: Luiz Wilson Machado da Costa9 Silva eLaeuza Lúcia da Silva
, 314: & Farias; CRP.16: DiemerSon Saquetto e Tammy_ AndradeMotta; CRP 1:7 Rodrigo Costa de
3-15 Oliveira e RafaelRibeiro Filho; CRP 18: Karina Franco Moshag'e e Zeni Luersen; CRP 19:

315

't

.

Vanessa Ramalho Ferreira Strauch; CRP 20: Gibson Alves dos Santos e Maria das Graças

317. Mendonça

Sales; CRP 21: Juliana Barbosa Dias Maia; CRP 22: Dannilo Jórge Escórcio

. 318

Hálabe; CRP 23: Ricardo Furtado de Oliveira e CFP: Rogério Giannini, Ana Sandra

' f 319

Fernandes Arcoverde Nóbrega e Clarissa Paranhos Guedes. Para a discussão do ponto foi._ V 96/1

320

93
' 51?

__convidada a Conselheira d0 CPP Daniela Sacramento Zanini, que informou sobre o

'- ico B Éd. Via Of ce. Térreo.Sala 104 CEP 70. 070 óOO_ Brasilia/DEBrasil
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* andamento das atividades do GT, sobre os documentos que formaproduzidos, acrescentou '
queo GT oumpriutodas as atividades designadas a ele e solicitou o encerramento do GT.Ar1a_ '

_ _ _

V_ * SandraFernandes Arcoverde Nóbrega (CFP) perguntou ao plenáriosobre algum óbice para o_ ' V
r_encerramento Clean dos Santos Cerezer (CRP 07) agradeceu o trabalho do GT ReVssalvou

.

.»

' sobre as plataformas online_que estão divulgando que estar cadastrado em uma plataforma ;
1

V online não precisa estar cadastrado no _epsi. Acreditaque o sistema oonàelhos deve fazer um
card, uma nota sobre esta informaçãoequivocada Ana Sandra FernandesArcoverde Nobrega
(CFP)agradeceu o trabalho do GT, ressaltou aimportância do trabalho do GT. Lembrou do

A

intervalo do almoço e que os cartões de votação devem ficar na Plenária, pois serão recolhidos
1 e entreguesnovamente após o almoço. Os trabalhos foram interrompidosasdoze horas e trinta
V' e sete minútos parao almoço e retornaram às catorze horas e dezenove minutos. Quando do

* retomo do almoço foi retomado oponto: Ponto 12: GT de Revisão da PoliticaV 'de
'. ºrientacao e Fiscalização. Delegações: Delegações: CRP 01: Andreza Sorreútiiio e Cristina

., "

Rosas da, Silva; CRP 02. Marcos Mucarbel Júnior, Patricia de Óliveira Guimarães e Maria de ,

Jesus Moura; CRP 03: G16ria Maria Machado Pimentel e. Renan Vieira de S.Rocha;CRP O4:
":DalciraPereira Ferrão,, Túlio Louchard PicininiTeixeira e Rita de cassiade Araújo Almeida;
. CRP _:05 Rodrigo Acioli Moura, Viviane SiqueiraMartins eJuraci Brito da, Silva; CRP 06:

. Rodrigo Toledo, Regiane Aparecida Piva eMaria Rozineti Gonçalves; CRP Ó7: Mariane
* É'Teixeira NettoRodrigues, FernandaFacchin Fioravanzo e Cleondos Santos Cerezer; CRP Q&

' , - Carolina de Souza Walger, Luciano Bugalski e Iara Laís_Raittz Baratien'omar; CRP Q9:

V. 1 ,!

Ionaraº Vieira Moura Rabelo e Hander'ssen Shouzo Abe; CRP10; Giane Silva Santºs souza e

" Soraya Wivianne Braga Albini; CRP 1 1:DiegoMendonça Viana eloão Paulo Lopes coelho;
ÍCRP 12: Marcos HenriqueAntunes, Jaira Terezinha da Silva Rodrigues eJoseane de Oliveira
_ [Luz; CRP 13: Helga Cristine Maciel Hofmann aLeandro Roque da Silva; CRP 14-: Irma
lMacário e Marilene Kovalski; CRP 15:L1112 Wilson Machado da Costa e Silva e Zaira Rafaela

Lyra Mendonça; CRP 16: Dietnerson S'aquetto e Tammy Andrade Motta; CRP 17. Rodrigo V
Costa de Oliveira e Stênio Stephanio Santos deOliveira; CRP 18: Morgana Moreira Moura e,

V ,X

* ' Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo; CRP 19: Frederico Alves de Almeida; CRP 2:0* V _

m

, Gibson Alves dos santos e Regina Celia Pereira daSilva; CRP 21: Juliana Barbosa Dias Maia;
_ V. CRP 2251331111110 Jorge Escórcio,Hãlabe; CRP 23: Ricardo Furtado de Oliveira;CFP: Rogério

Giannini, Ana sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega e Andréa Esmeraldo Camara.J1f1nia _\

V"

? ,_

Maria Campos Lara (CFP) foi convidadaa apresentar o ponto. solicitou auxílio para aleitura

-1

_

' , Liadra 2, Llot'ej, .
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' . daminuta. Ana sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega (CFP) procedeua leitura dasalterações , ,

I teal A A adas 11a minuta. Foramsugeridas algumas alterações pelo GT na minuta daresolução, '» '
A:111) Aa ltigo primeiro,, terceiro, deZeSSÇIS.>CaI011na de Souza,Walger (CRP 08) questionou,,no ' f
artigo «dezesseis, sobre oprazo de 120 (cento e vinte dias)para a primeira ação de,orientação
.«

"e fiscalização, haja vista o aumento de trabalho das COPScom esta atribuição, e sugere que '

'

. 358 , " cadaConselho Regional discipline sobre o_ prazo. RegianeAparecida Piva (CRP 06) ianrmAQ

» _

"

359

Í que,a data deve constar do documento devido a questoesJuridicas Túlio Loucha'rd PicihiniA 1 , » " '
':Teixeirai (CRP 04)questionousobre o prazo, lembrando que houve o encaminhamento

' A

anterior do Plenário deque os conteúdosque não tiveram destaque não deveiáiam ser alterados,
sobrea vigênciaDiego Mendonça Viana (CRP. ll) lembrou que o prazo de trintadias foi? ,

1 363

' utilizado como a mesmalógica que a adotada para o estabelecimento do prazo que consta no

364 rªlf-CPD? Código deProcessamento Diséiplina; Marcos Henrique Antunes (CRP 12)acredita

:., '

13,65 ", _ que () prazode trinta dias paraa entrada em vigor é um prazo pequeno, hajaVistaAtodo traballio _ '* V.

, ' ': 366 A . _de' seHSibilizaçao que deverá, serfeito. Solicitou que a entrada emvigorapós apublicaçao s'éja

', ';
«,

367 f

,denoventa dias. Ana Aandra Fernandes Arcoverde Nóbrega (CFP) consultouAd Plenário e o

' [3,68) LÉA-entendimento
foi de que há necessidade de votação Foram apreSentadas duas propostas: .~
AA

' ,

,

,

* 359 . Proposta 1) Proposta do GTde ,30_ d_A , 2) Propostade Marcos Antunes do CRP 12 de que o " *

.

,

370 prazo seja de 90 dias. Regiane Aparecida Piva (CRP 06)ponderou a questão doprazo;
, solicitandoque hAAAaja um meiortermosugerindo o prazo desessenta dias. Marcos Henrique _
A" I

(Av; . ' '

3721

Antunes (CRP 12)informou que na ,V'cabe comparaçao com oCPD, pois os Plenãnos dos ' .' ' '

A _373_ » ' Conselhos Regionais sabiam daamplitudede modificações que o CPD trariaMas que esta?
' &

374 ,

minuta de resoluçãoagoraapreciada trazconteúdosnovos e defendeu oprazo de noventa dias. I

' ::Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega_(CFP) ponderou a questão, sobre _o prazo de ,

_

sessentadias,perguntando ao Plenário seu prazo de sessenta dias eraconsensual A- resposta :
,

V ' 377,

,foi a rniatiVa. Elucidou quenão haviaA trialsnenhuma questão a tratar, colocoua minuta de

[378,31 . resoluçaoem votaçao Eni regimede AvgtaQaQ: 1) Favoráveis: quarenta e seis (46) Votos; -2)_ f

A ' Contra: Oiii/atos; 3A) Abstenção: sete(7) thAQAs. Contabilizou-se Q voto da convidada para a
apresentaçao do pontoJúnia Maria CamposLara(CFP)A minuta de resoluçao fAQ1Aaprovada.

AA1 1a
SAaxA1dra Femandes ArcoverdeNóbrega (CFP)informou que os*con idados para o ponto ,, = > "
' ' ' sobre as Eleições ja haviam chegado e que se dada a discussão deste ponto.Ponto 1S: .,

4.383 ,_ Eleições.Conferidas as delegações.PatticiparamAdo Ponto: CRP 0:_l Leovane Gregório e
384, ' , Andreza SotterAlAAtinoA; CRP 02:Patricia de Oliveira Guimarães, Maria de JesusMourae José..

,

' %: '
,

, Ed. Vía Office Térreo Sala104- CEP 70 070 6100Brasile/DF Brasil

né: (61) 2109- 0100 www.
cfp.org br

'

,

' .

, Hermesde Azevedo Júnior; CRP 03: RenanVieira de S. Rocha,-. Alessandra Santos de f

'

-

" ***,Aln'ieidaeDjean
_,
Ribeiro Gomes; CRP 04: Dalcira Pereira Ferrão, Délcio Fernando Guimarãeer .* "
' :Pereira eRita deCássia de Araújo Almeida; CRP05. Rodrigo Acioli MouraMônica Valéria

»_

«: ' ª

Affonsosampaio e SimoneGarcia da Silva; CRP 06:Rodrigo Téledo,Maria Rozinetiv : _

'.

Gonçalves eLuciana Stoppa. dos Santos; CRP 07: Cleondos Santos Cerezer, Geisa Felippie , f !*,

* VS jºana deOliveira;CRP08:carolina de Souza Wálger, LucianQBugalski e Joao Baptista ' '* *
. - "Fortesde Oliveira; CRP 09:1011a1 a Vieira Moura Rabelo eHanderssenªShou'zo Abe; CRP 10: .
' ; ºi?"? Silva Santos Souzae Luiz Romano da MottaAraújoNeto; CRP Í1*:D1*'*eg6Mendonça : . ' '

Vianae *João PauloLopes Coelho; CRP 12. Jaira Terezinha da Silva Rodrigues, Joseane de '*
_

** OliVeii'a' LuZ e Ernatuir Teles de Sousa; CRP 13:HelgaCristine Maciel Hofmann_e Leandro

'395' _- *j,_Roquerla_ SilVa; CRP14: Glace do Camio Preitas Siqueira eBeatriz Rosália Gomes Xavier
. «, 8967.7»

Flandoli;CRP 15: Luiz Wilson Machado da Costa e Silva ezaira Rafaela Lyra Mendonça; , í

** ***397** CRP 1 6: Tammy Andrade Motta e Maria Caroliua FonsecaBarbosa Roseiro; CRP 17: Stênio ' ,
j

-

,. ,

'

'

ª :'1398 . (Stephanie Santos de*01iveira e Rafael Ribe6o Filho; CRP 18: Gabriei HenriquePereira de
_,

399 4 LFagueiredoe KarmaFranco Moshage, CRP 1.9. Lidiane dos Anjos Santos Andrade; CRP 20:

~' 5 y . j: 400 "' Gibson Alves dos santos e' Maria dasGraças Mendonça Sales; CRP 21 :Da11i1_0'-Cam'1'11if
* *

'

401 **,Teixéira Lopes; CRP 22:'Da'm1iloJorge Éscórcio Hálabe; CRPZS: Ricardo Furtadode

,

' 402

'Oliveirae CFP: Rogério Giannini, Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega e Clarissa

;*;403 ; 1111511119; Guedes. Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega (CFP) informal que aª

"404 ~. Conselheira Clarissa Paranhos Guedes (CFP) apresentará o ponto e convidou para se sentar à
. *405 mesa os convidados paraeste ponto Clarissa Paranhos Guedes(CFP) inioiou o ponto

'

_

"

406

~ informando sobre o procesSO licitatório para a contratação da empresa especializada no

, 407 _ , sistema eleitoral Disse que,para assegurar a lisura de todo o processo, foram contratadas; *via
.» 408 licitação duas empresas independentes de auditoria Security Labs e The Perfect Link.,
409 ' Informouque todo *o* processo foi público, ostestes nos sistemas foram gravados*e contoucorri * * *
* 410 .
*

.

'a pammpaçao da comissão eieitoral regulare da comissão eleitoral especial. Informouque a !* *'

' ' ' *: *: : ' ~ *

empresaganhadorada licitaçaofoi a Infolo'g,que o prooesso está nafase de homologação e

* -'que e apresenteparaelucidar así dúvidas. Solicitou a presença dos dois convidados *da

, ,

* _

empresaXlnfolog Felipe Arruda Soares" de Meloe Ubiratan Soares deMelô. Felipe Arruda .,
, r.

'

, _ 416. " mercadoJá utilizadaem outros conselhos deprofissao Referiu que a empresapossui *maisde

W?

.* ía Office Térréo Sala 10I4 - GEP 70. 070-600Brasília/DF BraSIL

" l)2109-0100

ww w.
_CfP'org.b*r ,

'

*_

( %%

,Soares deMelo saudouos presentese' lnformou queeles utilizam uma ferramenta pronta, m as '

415 *,;queestá adequadaas necessidades doConselho Federal.. Disse que é unia ferramentade

_ ,,

ª
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.,

x
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,

i

»

'
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,

x

. a
,
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» _ ,,
_ 417 J, dezoito anos de, mercado'com vasta experiência quinze anos, emeleiçõfes de conselhos de'; '
, "418.

classe, cómo 0 CONFEA. Em dois mile catorze eles desenvolveram às eleições web", que o

419 ," produto a ser utilizadonaseleições do Sistema conselhos Referiuque já realizaram eleições ,
2420 , 'no COFEN, CQNFEA, Conselho Federal de Farmácia, CRECI e que estão no mercado dé

, 421 .

eleiçõesde conselhos de classe há cinco anos. Útilizamumaferramenta extremamente segura * '

422 _* 'emuito testada.Após a explanação foi aberto à plenária para questionamentos Rodrigo
i423 - * ,iToledo(CRP 06)acreditaque existam questõesa se pensar sobreo sistema de eleições como..,
:: 424 ,

osistema de baneo'de dados, por exemplo. Questionou cómo são Criadas estratégias para

425 , . Vcónferira identidade da pessoa na hora da votação, se háalguma possibilidade de a empresa
426 . fseencarregar deste quesito. Perguntou também Se o sistema e responsivo a mobile e outras7

421 ' : tecnologias e se.há algum desafio, alguma dificuldade no cenáriodas eleições Ana Sandra :
' , 428," ._Femandes Arcoverde Nóbrega&(CFP) encaminhou que se faria umxbloeo de três falas e a '
: 429

empresa responderia e assim sucessiwniente. Rafael Ribeiro Filho_(CRP 17) salientou a

' 430 _

importância de a empresa avaliar se 0 sistema e'acessível a algumadeficiência visual ou outro

'

»_ ' 431 ' ' . tipo dedeficiencia e se utilizam algum software compativelcºm a deficiência visual. Colocou1

_,

'

432' , se à disposição para algum teste, já que é deficiente visual. Carolinade Souza Walger PQ
- 433 ,. 08) questionou a empresa sobreas plataformas, onde os dados serão armazenados, como será

' 3 434 .

435 *

feito o controle dos dados, já que a votação durará cinco dias. Felipe Arruda Soares de Melo

da Infolog respondeu que infelizmente o banco dedados fica atrelado a questões cadaStrais,í-l _

' 436 , que. possuem certificado para utilizar o certificado A3 e que estão verificando as questões 7
437
»

_

tecnicas com o CFP neste momento, mas infelizmentea biometria não e possível,já que não ,

'

438 - existeumcadastro biométrico dos eleitores e o certificado A3nãoé muito utilizado no Brasil.
' &, 439 ,A. ferramenta utilizada não possui recónhecimento facial e este reconhecimento'e difícil, haja ":
' > 440

' vista que precisademuitas fotospara se montar o _rosto comoumª todo, para se evitar afraude Í

3 '441 i 'e nãolia o respaldo legal para a utilização de taltecnologia O sistema esta feit em tecnologia _

., : 442 ' _responsivae osistema se adapta às dimensõesda telautilizada. Trabalham comasdimensões
,

' "de tela e resoluções de tela mais usuais. Ressaltou que dificuldades que enfrenta S50

.

inconsistências no cadastro,não cumprimento de datas quantoaoenvio dos dados pois não ha'
' nenhumtipo de controle do cadastro pela empresa. Ubiratan Soares de Melo diretor técnico '
dahifolog ressaltou que uma questão difícil no sistema de eleições é quanto ao colégio

º . eleitoral,pode haver divergências e inconsistências no cadastro, mas a empresa externar? '

448

junto ao Conselho Federal as dúvidas preocupações e inconsistências detectadas

., 1

,.

thsefho

'

, '

Federal de' x.
Psicologia _

» questionam muito3 validade detodo oprocesso. SoliCitou que todos oseleitores 1113111 haiti»
» 451

seus dados atuãfzados. Felipe ArrudaSoares de Melo da Infolog
respondeusobre aquestao

softWares de acesmbllidade necessitarn de alguns pre-requlsúosqueo
sisten'iã
tenharealizado ,

. 455 - como funcionarco m0 tab , por exemplo. Agradeceu a disposição de Rafael Ribeiro Filho 6111 f"
* ajudar E informou que provaveimente "precisará de ajuda no teste do protótipo. Quanto
ao

* 1464

"corno será/

, (

o parase garantir o direito ao voto, no 0650 tibs adimplentes caso haja algmn

' 465-problematécniconahora davotação; o que pode ser feito paraque o profissionalexerça o seu v _ .
vetoO que pode ser feito emsituaçoes que prejudique o voto,_ como será feito o enviode

' 467j senhaspor e-rnail Ionara Vieira Moura Rabelo (CRP 09)questionou sobre cornoserágerado

' . ' 468
' o
relatorio de' madirnplentes Seháàlgurnafor1n3de se
bloquearo
inadimplenteequalo prazo *

eleiçõespodeserauditado,pois o processodeeleiçãoserá todo online.Questionou t3111b6
f 473 l'se o proCeSso já está 'ç'ndo auditado. ClarissaParanhos Guedes (CFP) inferniou que.foram,
f contratadas, por licitação, duas auditoria

dependentesSecurity Labs e The PerfectLink

*..quejá acoinpanharam eaudita1'31n as proVas de conceito. que serão utllizadas no processo
eleitoral Argumentou que grande parte das dúvidas epresentadasneste

en'to', dizem

respeito à área deTecnoloºiadaInformaçãodoConsel
pelo responsávelcla área.Mam . Valéria Affonso
Campaio (CRP
QS)refenuque
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que "
4 513, *-* acess1b111dade já quehaverá votação,presencial-,nos postos de votação. Acha importante*

'

; .

,

'

514; ' sefaça uma campanha de divulgação para este processo de votação Jaira Terezinha da Silva
515Rodrigues(CRP 12) questionou quanto ac).código" de segurança, como será possível um código .
'*'516*** v a, maisde segurança, come o CPF, RG, por exemplo. Perguntouse e'possível disparar um

&

517 , tinteiro e mail comunicando das "eleições, via cadastro nacional,- utilizando os, dados l

constantes no cadastro nacional. _Cleon dos Santos Cerezer (CRP 07) perguntou se há a **

** , 518,

, .* 519 poss1b111dade de se receber via e mail ou vi a SMS ocódigo para votar. FelipeArruda soares
de Melo da_Infolog informou sobre oregistro(do municípi0,--ha registrodo [Pda máquinade

520
_ ,.

, : 521,17 onde surgiu_e_ssevoto E_qu'e a Infologseaterá ()IPde origem e não ao município. Entretanto ,
"2 527

'

, ,
(

'

É. >

*

Leomar Santana (CFP) infermou que se gerarumrelatoriopor município, pode quebrar, o

523, ** sigilo do voto Felipe Arruda Soaresde Melo da Infolog informou sobrea acessibilidade que
,

".

' * 524 '

,

525 possibilidade de votaçãosem utilizara senha' ha aconfirmaçao positiva queé, a onformação
* 526

, ',

*

4 , ,* . 327

*

*

necessitar-ão analisar ainda alguns casºs paraorientar. damelhor forrna possrvel Sobre a

de dados e precisa ser bastante analisada, mas estaconfirmação positiva está atrelada ao
cadastro dosprofissionais. Disse ainda quea recuperação de senha pode serrealiiadapor**é-

45.28 *, mail ou SMS. Leomar Santana (CFP) informou que a'campanhade atualizaçao cadastral será:,
529* ,, realizada a partir de junho e que esteé o terceiro processo de eleição via web eSera feitoum___
* * 530,2

mapeamento das inconsistências cadastrais Danilo Camuri TeixeiraLopes (CRP 21)

* , informou qua existe um software de reconhecimento visual e o bloqchain e se ha a *
:532 poss1b111dade de utilizaçao destesrecursosLeomar, Santana (CFP) disse queá utilização deste ,

;** _ a. ** _ _ f» 533 * tipodetecnologiap_r isa deurna boa base _de dados e que atualmentea- base de dadospreciSa
-_ , "534 deatualização. Felipe Arruda Soares de Melo da Infolog destacou que não ha apos51b111dade «'

*.

SSS/_ de implementação de se içospor terCeiros &; queutilizam oseu própriosistemaparagarantir
53*6_ * queo sistema devotaçaonão fique fora do ar. Ressaltou que utilizam a política deassinaturas
537_* ' que e'* aceita no Brasili, o quenão ocorre cºm o bloqchain eque não seusam as propagações

f *538 .* dedados em servidores públicos. Ana SandraFernandes Arcoverde Nóbrega (CFP) disseque
539i" , qualquer tipo*de dúvida pode ser e11ca1ninhadaa comissao Eleitoral,apresentadaa equipedo

, Sªlºá ' _ Conselho Federal e às auditorias.Agradeceu a presençados dois consultores. Ubiratan Soares

, É4'*1*, , ; deMeloeFelipe__Arruda Soares de Melo da infologagradecerama oportúnidad'e. AnaSandra,
** *542 FernandesArcoverde Nóbrega (CFP) ressaltou que as dl1as empreSas de auditoria foram
*_,**543*'

conv1dadas/mas uenão puderam comparecer. Ponto 16GT de Eleições Conferidas as
delegaçoes. P

rparam do ponto: CRP 01:_Leovane Gregório e Andreza Sorrentlno, CRP

_ *,],

*

Psicologia.
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,

'
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.

.
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1

1'

1.

021:Patn cia de Oliveira Guimarães, José Hermes de Azevedo Junior e Marcos Muearbel

,

1546

Júnior; CRP 03: Renan Vieira de S. RochaAlessandra Santos de Almeida e Djean Ribeiro ' .

! . 1'

547

Gomes; CRP 04: Dalcira Pereira Ferrão, Délcio Fernando Guimarães Pereira e Rita de Cássia ' , ' -

548

.de Araújo Almeida; CRP 05. RodrigoAcioli Moura,Mônica Valeria Affonso Sampaio e

549A

Simºne Garcia 1113 Silva; CRPO16: Rodrigo Toledo, Maria Rozineti Gonçalves e Luciana

556 1 1 Stoppa dos Santos; CRP 07: Cleon dos Santos Cerezer, Geisa Felippi e Silvana de Oliveira; ,
, 1551 CRP 08: Carolina de Souza Walger, Luciano Bugalski e João Baptista Fortes de Oliveira; ' 1
1 552

CRP 09: Ion3ra VieiraMoura Rabelo eHanderssen Shouzo Abe; CRP 10: Giane Silva Santos _

553 ' Souza eLuiz Romano da Motta Ara, o Neto; CRP 1 1: Diego MendonçaViana e João Paulo, ,

' .1

3, 554

Lopes Coelho; CRP 12. Jaj1a1 Terezinha da SilvaRodrigues, Joseane de Óliveira Luz e Ematuir

$551

Teles deSousa; CRP113: Helga Cristine Maciel Hofmann e Leandro Roque da Silva; CRP 14:

556 .

Glace do Carmo Freitas Siqueira e Beatriz Rosália Gomes Xavier Flandoli; CRP 15: Laeuza

11 557

Lúcia da Silva Fariase Z3ira Rafaela Lyra Mendonça, CRP 16: Tammy Andrade Motta e

_ 558 ,- Maria Carolina Fonseca Barbosa Roseiro; CRP 17: StenioStephanie Santos de Oliveira e
5591

'

1

Rafael Ribeiro, Filho; CRP18: Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo e Karina Franco

.

5501 Moshage; CRP 19: Lidiane dos Anjos Santos Andrade; CRP 20: Gibson Alves dos Santos 53% 1
' z. SGP,

Maria das Graças Mendonça Sales; CRP 21.Danilo Çarnuri Teixeira Lopes; CRP 22: Raíssa 1

1_

562 , Bezerra Palhano; CRP 23: Ricardo Furtado de Oliveira e CFP:Ana Sandra Fernandes
1 ,

'
'

,
1

l'

563 Arcoverde Nóbrega, Clarissa Paranhos Guedes e, Norma Celiane Cosmo. Ana Sandra,
564 ' Fernandes Arcoverde Nóbrega (CFP) anunciou que a Conselheira Clarissa Paranhos Guedes
565 (CFP) apresentará, o ponto.Clarissa Paranhos Guedes (CFP) informou quea última tarefa do '

556 ,

Grupo de Trabalhoea elaboração doManual de Recomendações para o Processo de Transição

', _557 ,das Gesfões,dos Conselhos de Psicologia Solicitou _que 0 Manual fosse aprovado. Procedeu ,
1 5651

se à leitura do Manual e os destaques foram sendo apontados. Diego MendonçaViana (CRP

5,69

1 1), Ionar3 Vieira Moura Rabelo (CRP09), Gabriel Henrique Pereira de, Figueiredo (CRP ÍS),

1 ,5701

Norma Celiane Cosmo (CFP), Luciana Stoppa dos Santos (CRP 06), Carolina de, Souza

571

Walger (CRP 108), Luciano Bugàlski (CRP 08) solicitaram destaque no texto do Manual.

5721

(DiegoMendonça Viana (CRP ll) solicitouque fosse incluídojo princípio da legalidade, ' 1 W

573

Ionara Vieira "Moura Rabelo (CRP 09) quis saber como e' feita a constituição da Comissão de : 1

' 741

Transição,oprazo, necessidade de realização da Plenária. Quissaber também se é possível

575

quea Comissão Eleitoral peça a sugestão de nomes para a formação da comissaode '

5716 Transição. Gabriel Henrique Pereira deFigueiredo (CRP 18) disse ser
importante se pensar

'

'
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' :,11a extinção da Comissão. Destacou que seria interessantequea Comissão continuasse em *, ,

vigência por 'um tempo mesmo após a posseda Comissãode Eleição. Jaira Terezinha da Silva
Rodrigues (CRP 12) acreditaque uma vez aprovado o Manual, que ele sejaencaminhado a
» todas as chapas concorrentes. Andreza Sorrentino (CRP 01) destacouque não há a, "
obrigatoriedade de publicação no DÓU

Diario Oficial da União. Solicitou a supressão deste

. item Gabriel Henrique Pereira de Figueiredo (CRP lS) acredita que a publicação no DQU

'deva ser obrigatoria. Ana Sandra Ferngndes Arcoverde Nóbrega (CPP) encaminhouque há '
duas proposições diferentes, sendo a primeirade supressão da obrigatoriedade de publicação
noDOU e a segunda proposta de manutenção da obrigatoriedade de publicaçãono DOU.
'

Karina FrancoMoshage (CRP 18) ressaltou a imponência de se constar a palavra oficial , na '
questão da divulgação do resultado da eleição Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nobrega_

V

(CPP) encaminhou as duas proposições para a votação. E em regimede votação, Proposta 1)
Favoráveis: 46 votos, Contra: não houve, Abstenção:não houVe; Proposta 2) Favoráveis: 07
votos, Contra: 1150 houve, Abstenção nãohouve. Dessa forma ficou definido que se retirada

' ' apublicação no DQU. Norma Celiane Cosmo (CFP) destacou que o textosobre a composição
dacomissão deveriaseraté cinCQ membros da nova gestão e indicação de um coordenador ,

. paraacomissão e sobre a gestão em exercício. o texto deveria.constar até cinco membros da
'

gestão em exercícioe indicação de um coordenador para a comissão. Luciana Stoppa dos

Santos (CRP 06) questionou sobre a composição da comissão quanto a ter um psrcologo no .
« Aim-11111110. Luciano Bugalski (CRP 08) acredita ser de extrema importancia que se conste um » __ V

'psicólogo para acomposição da ComissãoAna Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega (CFP)
: , ressaltou as atribuiçõesda Comissão. Carolina de Souza _Walger(CRP08) acredita que deva
' ter a indicação de um funcionário do Conselho Regional para acomposição da Comissão
' , Luciana StOppa dos Santos (CRP 06) sugeriu que a comissão seja composta por psicólogos e

, 'queosfuncionários dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal possam prestar o apoio & ,, i .
tecnico . DiegoMendonça Viana (CRP ll) aereditaque a comissão deva sercºmposta pelos '
membros da diretoriae principalmente pelos ordenadores de despesa. Ana Sandra Fernandes & _ 'ArcoverdeNóbrega (CFP) colocou o texto quanto a composição da comissão,

quetenha ate

cincomembros da gestão em eXercício, podendo estes membros contar com o apoio técnico .

?Andreza, Sorrentino (CRP 01) coadunoú00m a sugestão feita porDiego Mendonça(CRP 1 1'),
pois acreditaque é obrigação da diretoria compor a Comissão, ficando a cargo da Diretoria a,

indicação de seus participantes. Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega (CFP) .*
,
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_611* possuaummernbroi da diretoria , Carolinaxde Souza waÍger. (CRP O_S) acredita que um texto , , ,

' 612 mais geraldeva _contemplar' as questões apontadas. Dessa formasugeriu(>* texto, a Comissão
7.

1157613
1

de Transição deverá ser _êomposta por, cinco membros,ndicados pelanova gestão e cinco

', 6-14, mar-11111705115 gestã em exercício,,_sendo necessário _que cada umadaspartes,indique o

l 61_5 . coordenador Stenio Stephanie Santos de Oliveira (CRP 17) aere'dita que otexto d'ey3 7
, _*615 " contemplar que os membros _,sejar'n da novagestão e não que sejam inclinados, Ana Sandra

;

6717 Fernandes Areoverde Nobrega (CFP) questionouse haveria alguém" da Plenáriacontra o texto

* 618.

proposta pela Carolina Wàlg'er (CRP _.08) Rodrigo Toledo (CRP 06) ponderouque o text rª.

, I: 619 deve atender às questões ordinárias dos ConselhosRegionais e d6 Federal.Diego Mendonç
Viana, (CRP ll) salientou que no texto deveconstaras questões ordinárias e,* as estamtária'sg

regimentais do SistemaC6nsell71, s.,Clarissa Pgranhos Guedes (CFP) destacou que este __rnanual
_é ,derecomendaçoes, e sugestivo e não taxativo.Luciano Bugalski, (CRP08)sugeriu que,,se

[ 16273
' ,

', ,;

alterasse o termo valoresmensaisparavalores mensais _e globais, e critérios dereajuste71onara

6_24._ Vieira MouraRabelo (CRP 09) solicitou q,11e__se acrescente no item 2, deeiSões de assembieia., J "

"5625 DiegoMendonça Viana
(CRP_1'1) sugeriu,que se constesomente o TCU 116 item 5, que se

77/p

"3627 entreguesem suas versões atualizadas. Ána Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega (CFP) >. _ 628 ,, informou que todos 07 sdestaques foratnapreciados,e queo Manual7j5
_poderiaser votado Eni ,

', _

foram contabilizados 3 votos pois os integrantes da
delegação não se encontravam em. seus_*_

»; » ,,

assentos.-Q. Manual, foi 7511161151103Gibson,» A_IVes_ dos Santos (CRP 20)questionou sea
cornissão detransição_ deve sêr constlturdaz parao CRP 24 também. Ána, Sandra Fernandes_:_ " .
ArcoverdeNóbrega (CFP), informouque a mesma equipe»que será constituída para o CRP20

_,deyerá realizar o trabalho para,_o CRP 24. Argumentou que àaprovação do Manual seria,a

- ,,

última tarefadeste Grupo de Trabalho,então o GT estana extintoO Plenário entendeuque, 'o

GT estaria extinto. Rogerio Giannini (CFP) iiifónnouque 6 dia de hojes ,comernorarn duas,

datasmu, oimportantes, quais sejam? Luta Antlmamcomial e,Dia_
de C6mbatea7Vi6lél71ciae
'

Q

' , 539 _,manifestaçao _ãpida,66111 transmissão ao vivo e apos haveria
o retomoas pau

_de dlscussao » , %d ' _

_640 Que a manifestação deveria durar trinta minutos Em votação, 6 Plenário foi de,acordo

va
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finanirnemente.' Ricardo Furtado:de :OliVeira (CRP (23) ressaltou a importância- dese discutir:
-: ( oEAD. Dessa forma, os trabalhos foraminterrompidosasdezessete horas:e quatro minutos eª .
J

retornaram _às dezessete horase quarenta m atos. Ponto 17: Resolução que (proíbeo:
registro: de(profissionais (fomnados por Educação à Distância (EAD). Ana Sandra, . »
Fernandes Arcoverde Nobrega (CFP) perguntou ao Plenário sobreo: teto dos trabalhos no dia_( : , _':' _ : : :
dehoje Fiçoú (estabelecido queseria às vinte horasParticiparam doponto: CRP (O(1:Leovane( ;
(Gregori

ássia da Silva Relva: CRP(02;:Patrícia de Óliveira Guimarães, Jose Hermes de: _: :

(, [64sª AzevedoJúnior _e Marcos

. , 5649-

MucarbelJúnior; (CRP O3: :Renau Vieira de S. Rocha, Alessandra"

:

Santos deAlmeidae Djean' RibeiroGomes: CRP 04: Dalcira Pereira Ferrão(*,( Stela Maris :,

' tfeé'o,

_Bretas Souzae Délcio Fernando (Guimarães(Pereira;CRP OS:: RodrigoAcioli Mºura, Viviane

. 651

Siqueira Martins:e JuracixBn'todaSilva; CRP Q(6(:Rodrigo Toledo, Beatriz BorgesBrambill ( f

/:65:'$:2

ºe Maria (Rozineti Gonçalves; CRP _07: Cleon dos: Santos Cerezer, Geisa Felippi e Silvana de ' :

653

Oliveira; CRP 08: Carolina de Souza Walger, João (Baptista Fortes(de: Oliveira eElisa Maria:: ':

(654 ( Ribeiro a Silva; CRP 09: Ionara Vieira MouraRabelo e Mayk Diego GomesdaGlória? :
655: ( _Machado;CRPIQ: Giane Silva Santos Souza e Luiz Romano-da MottaAraujo Neto; CRP 11: :
656

Diego Mendonça Viana e ÍoãoPaulo Lopes Coelho; CRP 12: Jaira Terezinha da Silva

' [6,57

Rodngues((Joseanede Oliveira Luz e Fabrício Antônio Raupp; CRP 13: Leandro Roqueda,

65:8

Silva e (I(anyCavalcanti (da Silva Barros:. CRP 14: Irma Macário eBeatriz Rosália Gomes ((I

_

659(Xavier Flandoli; CRP 15: Zaira RafaelaLyra Mendonça e Laeuza Lúcia da Silva (Farias;.CRP> , , , :

_ (

: (, sed 16: Tammy: Andrade (Motta e Maria Carolina Fonseca Barbosa Roseiro; CRP 17:Camomila %
' :(:661 Lira Ferreirae Rafael Ribeiro Filho; CRP 18. Karina Franco (Moshage 'e:Zªen*í Luersen; CRP»
(ssz
, 19. Frederieo (Alvesde Almeida;CRP 20: Regina Celia Pereira da Silva e Maria DasGraças:

663":
66.41

Mendonça Sales; CRP 21.:Danilo(Camuri Teixeira Lopes; CRP 22: Baunilo .(l6ràe( Eseôrcio
Hálabe; CRP 23: Ricardo Furtado de (Oliveira:: CFP: Rogério»Giannini,Ana Sandra _Fernandesí :'(

655 (Arcoverde Nóbrega,:Clarissa

_ _
:

Paranhos (Guedes(e Andréa Esmeraldo (Câmara. Rogério :::

.j 66,6 Giannin '(CFP)'1nicio:u( opontoinformando que e(um ponto doproprio ConseLho Federal, que : ' _ :* :*

3:65:71

,

e um ponto focadonas diretrizes (curriculares:,r_n'ais (especifieamente nas EADS (educação à :"

'>'-6st distancm) Ressaltou (quee um( tema bastante presente nos debates, quanto à proteção do », :, :. %* _

559, (-ensino,dos riscos da'/EAD. Ressaltou que reçenternenteotemaganhou outros contornosCom:

:

f- szowapublicação de (resolução de dois Conselhos de Classe, Odontolõêia eMedicina Veterinária
671

sobrea: não concessão do registro: profissional aos egressos de cursos(EAD. Acredita
(ser ' _

£67) ( : importante'a discussão (desta temáticapelo Sistema Conselho

, hajavista que há toda uma '
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* 673

[cobrançade um posicionamento do Sistema Conselhos sobre a temática. Ressaltouque o*temá _

674,

*foi pautado e discutido na Reunião de Presidentes, emquefoi apresentada todauma avaliação *

675 j sobreo estado da arte da educação, das politicas de educação, as DiretriZes Curricularese a

, *

* "_ * '

* * 676 ª' discussão foi direcionadaa se»refletirsobre a temátiea para além da questão isolada.»Informou
677
* ª 678

' quenão existe nenhum curso dePsicologia totalmente EAD,que Conforme as LDB- Leis de; , ' '
'* DiretrizesBáSicas ha apossibilidade de- 20% decargahorária EAD.* Ressaltou queha um.

_ 679. , grupoemdiscussãono CNE-» Conselho Nacional da Educação, córnpostopor VirgílioBastos, *
» 16801: f RaquelGuzzo e IraniTorniato que estão discutindo e negociando asDiretrizes Curriculares. . -

68:1

Diretiizes estas que constam que o curso dePsicologiae presencial e *não e EAD.Referiu que ' '

682

Diego Mendonça Viana (CRPl*l) participou da Reunião de Presidentes e ,fezconsiderações '»

683 ** ,que vão além da discussão deser contra ou a favor em *si. Informouque na Reunião foi; *
.» ,,

684, ~ Compactuado que seria dadaa palavra a Diego Mendonça Viana. Diego Mendonça Viana *_ ,
**685

(CRP 11) referiu que existe urna proposta objetiva quanto ao ponto de pauta, sobreos dois

*686 - Conselhos Odontologia e Medicina Veterinária se o Sistema Conselhos apoiará ou não a
Í 687 « . decisão deles. Destacou que mais de uma vez houve o posicionamento de que *o curso de'

,, ,

, ,'* ' , , 688 , Psicologia6 presencial, *com» asdevidas ressalvas do ensinoà distânciajáregulamentadas.
689 , Ressaltou que existem diversoscursos irregulares, fraudulentos que geram diplomas falsos,
j * 690

ou no mínimoquestionáveis e que chegam aos conSelhos Regionais para registro Acredita

691 ::queexistem alternativas parase coibir a chegada destes diplomas nos Conselhos Regionais.
692

Destacou que o Sistema Conselhos possui posicionamento firmado sobre não realizar o

* [6,93

registro destes profissionais*O posi61onan16nto também miado pelo Sistema, Conselhos e de.

694

se fazergestao com oCNE para que asDiretrizes Curriculares sejamaprovadas como estão. *

» ,695- : Destacou que, entretanto ,que ha a possibilidade de que o CNE não aprove as DCN como »,
* ** 696 " estão e que permitam o ensino EAD Ressaltou que não há do pontode vista legal, algo que

_ 69,7 .. . animam oSistema Conselhos a não realizaro registro ,de*umdiploma nos moldes EAD, se este , _ *A ,
?,

* "698.1, for,reéonhecidopelo MEC. Q registro terá ,que ser realizado, já que não cabe ao Sistema '
699" (Conselhos fazerjuízode valor sobre o curso EADOu o curso presencial, qual deles melhor
700~ . contempla as Diretrizes Curriculares. S6 0 Sistema Conselhosoptar por editar normativaque
' 701

refiraque não será realizado o registro de diploma provenientede cui-So EADpode se gerar

702 , * um passivo grande, haja vista a incidência de multas que variam entre dez a cinquentamil .
C763 ' reais. Referiu sobreadecisão do CFESS Conselho Federal de Serviço social ondedestacou

f 704 . (pie esteConselho tem autonomia para verificar a validade do diploma querecebe devido à.

* ' x '

*

Conslhoª'

Federal de
,
Psicologia/

'

segurança cano Z(11.1) CFESS pOSSuPEAD Sugeriu quefosse Criado urn GTpara trabalhar 116
terna.Rog" 6 Giannini (CFP) complementou a fala questionando se 1156 se realizarvo
reconheciãehto do diploma EAD queháa possibilidade de ser acusado de dano financeiroa

instituição queoferece0.curso Questionou também se 6Plenário manteráo pos1c1onamento "*

de *se punir 6 alunoque frequentou 6 ensino EAD Beatriz Borges Brambilla (CRP06)
'710x ;, salientou que no estado de São Paulo temhavido a discussão junto, ao Fórum de conselhosde , __
« . 711

Atividades Fins da Saúde 'FCFAS earticulação unto'as Conferências de Saude pela

7112" preferência- da modalidade preSenci
& scussão junto ao CRESS

_;

,;

,

,
.

para os cursos em saúde Foi realizada também

conselho Regional deServiço S6cia1--n6 sentidoN da'

714 mercantilizaçao da educação A leitura (16CRESS é de que oensino à distância é uma falácial '
715 ºpara que oscursos sejamcomercializados e não tenham qualidade Apontpu se o Sisten'ia,
7

Conselhosde Psicologiavai apoiar osConselhos de Odontologia e deMedicina Veterináriae :
que não há porque se editar um'_ resolução ou algum documento que proíba algo que ":
efetivamente ainda nãoexist »

do Furtado de Oliveira (CRP 23) salientou que noestado] ' ( *

, 1.719 * do Tocantins há a modalidade decursos semipresenciale que asaulas ocorrem duasvezesporx » '
720 _ mes _eni eScoIas conveniadas corna prefeitura sobaforrna de curso de extensão. E que g/ ,, _ '
f 721 , '- entidades q " fornecérn 6s cursos dão a ' arantiaaosalunos que 65 diplomasexpedidos serão . '
Q

',

validados como diplornas de extensão Ressaltouquesão cursos que_já estão em fase de oferta
de estágiose são cursos sem condições de funcionamento.Salientou ainda que a questão do
curso sernipreséncialé ainda mais grave que ocurso EAD e questionou a possibilidadede
aceite das solicitaçõesde registrosdosalunos egressos dos cursos semipresenciais e 6 quese " '
fazer coin 05 professores que dão aula nestes eursos;já quenão há a obrigatoriedade dez
tegistroao
professo.A115Sandra FernandesArcoverde Nóbrega (CFP) ressaltou que há

'
»

'.; Of c ,. Térreo, _Sala 104* CEP 70.070 600 Brasulla/DF Brxasit

1

_

&

' ,Conselho '
Federal de

Psicologia ,

7770,

Conduta queidentifica,asinfrações aoCodigode Ética do ProfissionalPs1cologo'.Acha

.* 771 *'»* importante também que o GT de EAD, que seracriado,faça articulaçãocom o GT deEstágio
I: ,e apoie as ações estratégicas da ABEP, no sentido de sensibili ' osiprofe'ssor'esdo INEP

, ,

f

- íquanto ao EAD, mudança das, DCNsquanto a constar que» o supervisorde cursotenha'que ter "

V ' , registonos,Conselhos Regionais. Importante também modificar os Artigos 16,19 e23 das
"
776

777"

DCNs.Conselho Federal deve articular com o Conselhãoou 6Conselhinho a importância do * ,
' ensino presencral Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega (CFP) acreditaque dey'a ter um

., 779

*,
f

.

membro da ABEP na constituição do GT..Luiz Romano da Motta Araújº» Neto (CRP 10)

[ 778 ªressaltou que este ternae' bastantedifícil,. Acredita que s6devam ter informaç '

('

'

*

('

x

concretas

,

para que/_o Sistema Conselhospossa se pronunciar, para realizar denúncias Dalcira Pereira

780,,'f Ferrão (CRP04)ressaltou queinicialmente 6Sistema Conselhos deva informara sociedade o
731

que é,o ensino EAD e que sejaredigldoum documento para a categoria também, destacando

* 178233- precarizaçao e- o sucatearnento da educaçã na metodologia EAD. Fr *_ouque existem?;
783 professores discutindo sobre a não inscrição nos Conselhos Regionais Disse que
oCRP 04,*

784 '

tem interesse em compor o GT. Carolina de Souza Wàlg'er (CRP 08) saliento"qu. se devam , ,

7785" ', buscar caminhos de nórrnatizar orecebimento de diplomas. O Sistema precisa discutir. o(

, 786 se fazer quando se tomar ciência de um curso EAD ou semipresenmalQuestionouv a , » ,
.* '

' 787 : necessidade de se formar um GT para se discutir6EAD, já[que fora anteriormente aprovada,

,

, . 777,88
'I .,

759 l 'que a discussão sobre o EAD-deva obrigatoriamente englobar aABEP Sahentou que a '

[5790

791
:*

a criação de GT quediscutirá o Estágio, »lany Cavalcantida Silva Barros (CRP 1,3) acredita _

792

discussão sobre 6 eStágioe oEADdeva ficarnilm único GT. _Z'aira RafaelaLyraMendonça

* (CRP 1.5) ressaltou a importancna de se» traçarestratégias de', intervenção. Fezcomparação com
resolução editada pelo, Conselho Federal sobre as TICs Fabrício Antônio Raupp (CRP 12)

,í'importantetrazer o.F'ENPB para maior discussão entre as en'tidades. Ana Sandra
» .Ferriandes Arcoverde Nóbrega (CFP) informou que, as inscrições se encerraram e»que era
& ' ,fprecisovponderar sobre 3 criação deGTsobreEAD ForamelenCadas as tarefas e distribuídas Í
if " entretarefas do GT e doSistema: 1- Para oSistema: a)ResponderaoCFO 6 CRMV apoiando . * '
,as Resoluções dosConselhos, informando sobre 3 não adoçao de resolução; b)Campanha em
parceria com6's" Conselhos de Saude"; c) Realizargestão *com os legislativos estaduaise

.

' ' rh ;

1%

:.

Conselho

Federal ele
Pslcologla

.!,

_
301
f 302

aos

(artigos 16 19 e 23) quanto a obrigatoriedade do supervisor de estagio ser psicóloga/o;

I- inscrita/o, g) Sensibilizar professores que são avaliadores do INEP; h) Denunciar. &
Jundlcarnente [as situações reais que vilipendiam a profissão; i) Elaborar carta aberta à ,"

', 304

805

sociedade, problematizando a temática e nota orientativa informandoaos estudantes sobre a '
importância de ensinopresencia] os CRPS 06,07 e 09 possuem subsídios para elaboração« f "

«80,6

/.

à07

de nota orientativa; j) Ampliar realização de ações estratégicas para o FENPB;lc) Realizar
campanha para & sóciedade enfatizando o que a Lei351 define sobre forrnação os curSos de

aospsicologia são presenciais;]) Criar campanha sobrecursosEAD e cursos irregulares, com
809 foco parawhatsapp, pequenos vídeos.2- Tarefas para O GT: 3.) Elaborar orientações sobre as j ªr
810 atividades de fiscalização em cursos irregulares protocolo de fiscalização da SOE (Secretaria ,

,

7811 de Orientação e Ética) nos moldes do protocolo apresentado no Encontro de. COE e COF; b)
_ 7811

'

813 moldes do fluxo sobre os testes psicológicos disponível na Internet; 0) Realizar um.
'814, levantamento do panorama legislativo e do panorama regional sobre EAD e cursos; d)
315 Convidar representante da ABEP para compor o GT; e') Normatizar averificação de diplomas

'

Criar um fluxo de denúncias a ser seguido por todos os Conselhos Regionais e Federal, aos , ,

816 e f) Elaborar minuta de nota orientativa. Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega (CFP)

&17
v- .sig

ponderou se deve criarum novo GT Mayk Diego Gomes da Gloria Machado (CRP 09)

ressaltou que serão dois GTs com temáticas proximas, mas que cada GT possui sua

;8119" , especificidade Rafael. Ribeiro Filho (CRP 17) ponderou que haja somente um GT, pois, uma

azº.-questão abordará a outraAna sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega (CFP) ressaltou que

suª existem duas proposições. Em regime de votação, decidiu pela conStimição de n'ovo GT;
v

'

822

823 ..

Favoráveis: 40 votos, Contra: 10 votos e Abstenção: não houve. Não foram contabilizados 4'
votes,pois os integrantes da delegação não estavam em seus assentos Após diversos

324

questionamentos ponderações e discussões sobre quais Conselhos Regionais deveriam

;825
826,

integrar o GT, os Conselhos Regionais que compõem a região nordeste quais sejam __CRPs

11,13 e 22, Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega consultou o-Plenário seeste GT

[327 *

deveria abarcar dois Conselhos Regionais da regiãonordeste devidoa complexidadedo tema ,-

828

Em regimede votação: 1) Favoráveis a que a região Nordeste tenha dois CRPscompondo o

? 829
,
& _; sao

_Ívssi

GT. 33 votos; 2) Contrários a que a região Nordeste tenha dois CRPS» compondo o GT. 13.

votos; 3) Abstenção: 5 votos. Dessa forma, comporão o GT sobre a EAD: CRPs 04, 07; 13,

,,,,aw

18, 22, 23 e CFP. Apósa leitura de todas as tarefas de atribuição do Sistema ede atribuição

832 do GT, Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega (CFP) sugeriu que as tarefas fossem «. '

Conselho ,

.Feçleral'de

Psicolºgia

,

,

-

'

'

,

«

v

.

_

j'

'

,

,~

\ ..

,

-

~

,- ,

; ?

,

,w

f

_

_ _

-

,

_ ç

,,_ 1& ,

. , ' 833 . , votadasem bloco Em regime de vvotação 1)Favoráveis abs enca111inhame11tosz47 votos; 2)
l 834;

SSS 'N

. coritrários aosencaminhamentos: não houve; 3) Abstenção: 3votos-Aria Sandra Fernandes

Arcoverde Nóbrega (CFP) consultou o Plenário sobre a divulgação dos Fver'itos: ABEP, a

'

SSS _ ULAPSI e CONPE. O Plenário deusua anuência. Informou que a primeira pauta do dia de, .

T '

,/

> » 837 i Aamanhã será sobre Políticasde Álcool e Outras Drogas. Informou que dhorário deinício do ,

,] 838. ; , dia de áuiaIihã será às nove horas,solicitou pontualidade devido ao número depontos que

, . &,
.

8397 i ainda precisam serdiscutidºs. Solicitou ainda que os cantões de votação fossem devolvidos e
. 84d

, - "841

que seriam distribuídos novamente no dia de amanhã. Os trabalhos foram encerrados às vinte

' '

horas e dois minutos Esta Ata -foi revisada por Aridi-ea Esmeraldo Câniara; Conselheira V

842

Secretária do Conselho Federal de Psicologia Nada mais_ havendo a tratar areferida Ata foi »

843

lida

e assinada por

todos

'oi presenters, acima

nomeados "e

_

º

- í

referenciados.
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