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RELATÓRIO ADMINISTRATIVO do CRP 19/SE 

GESTÃO “CRESCER E CUIDAR DA PROFISSÃO” – Ano 2012 

 

 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

Nos termos do inciso II do art. 18 da Instrução Normativa nº. 12/96 –TCU, com suas alterações, e para 
fins de atendimento às suas premissas, apresentamos o Relatório de Gestão do CRP 19ª 
Região/Sergipe do exercício 2012, composto por um panorama de atividades realizadas e 
considerações acerca das finanças deste Conselho. 

 

1.1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

 

O Conselho Regional de Psicologia 19ª Região/SE é uma autarquia de direito público, com autonomia 
administrativa e financeira componente do Sistema do Conselho Federal de Psicologia, criada pela Lei 
nº. 5766, de 20/12/1971 e regulamentada através da Resolução CFP Nº 011/2010 de Junho de 2010. O 
CRP 19/SE tem por finalidade essencial fiscalizar o exercício profissional e trabalhar para a melhoria do 
aperfeiçoamento técnico dos psicólogos em Sergipe. 

 

1.2. DO PLENÁRIO 

 

Em 2012 foram realizadas 12 (doze) reuniões plenárias ordinárias, 03 (três) reuniões plenárias 
extraordinárias e 01 (uma) Assembleia Geral, 01 (uma) Assembleia Geral Orçamentária.  

 

1.3. DA DIRETORIA 

 

 Compuseram a diretoria de 01/01/2012 a 31/12/2012. 

 

o Presidenta - Edelvaisse Mendonça Ferreira 

o Vice-Presidente - Alberto de Jesus Orge Rocha 

o Secretário - Jameson Pereira Silva 

o Tesoureiro - Adriano Ferreira Barros 

 

 

1.4. DO CONSELHO FISCAL 

 

Não existe Conselho Fiscal constituído neste CRP 19. 
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1.5. DO REGIMENTO INTERNO 

 

O CRP 19 adotou o Regimento Regional aprovado pelo Conselho Federal de Psicologia através da 
Resolução CFP Nº 08/2011 de 11 de abril de 2011. 

  

 

 

2. DADOS FINANCEIROS 

 

 

2.1. DA RECEITA  

 

Para o exercício 2012 foi aprovado, pela Resolução CFP nº. 22/2010, o Orçamento Programa que 
contemplou o valor de R$ 747.318,42. Do orçamento global foi arrecadado o montante de R$ 
527.933,27, significando 70,64% da previsão, distribuído em diversos itens de receita. 
 

2.2. DA DESPESA 

 

No mesmo valor estimado da receita foi fixado o montante de R$ 747.318,42 para a despesa do 
exercício, tendo sido executado o valor de R$ 502.346,51, significando 67,22 % da fixação, distribuído 
em diversos elementos de despesa. 
 

 

2.3. DA RECEITA/DESPESA 

 

A receita auferida em relação à despesa global apresentou um resultado de R$ 261.873,77 de 
superávit orçamentário. 
 

 

2.4. DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA 

 

Em 31 de dezembro de 2012 o CRP 19 apresentava disponibilidade financeira no montante de              
R$ 404. 604,08, assim distribuído: 
 
Banco do Brasil S.A. 
Conta Corrente  
6.153 - 0 R$ 304.944,17 
6.173 -5 R$ 109.659,91 
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2.5. DA DÍVIDA FLUTUANTE 

 

A dívida flutuante o CRP 19 apresentou um resultado de R$ 99,84. 
 

 

2.6. DOS BENS PATRIMONIAIS 

 

O CRP 19 registrou em seu patrimônio, no Grupo Bens Patrimoniais, o montante inventariado em 
31/12/2012 no valor de R$ 301.748,79. 
 
 

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  

 

3.1  CREPOP 

 

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, CREPOP, é um órgão 
operacional do Sistema Conselhos de Psicologia, que tem como objetivo a formulação de referências 
para atuação profissional no campo das políticas públicas. O CREPOP representa a concretização do 
compromisso com um eixo político central no trabalho dos Conselhos: a defesa da garantia dos 
Direitos Sociais por meio da implantação e prática de políticas públicas, sob responsabilidade do 
Estado; e a defesa da presença da psicologia nessas políticas. 

O CREPOP está estruturado como centro de pesquisa em Rede, com uma instância de 
Coordenação Nacional, sediada no Conselho Federal de Psicologia, e 20 unidades locais sediadas nos 
Conselhos Regionais, por meio dos quais encontra-se presente em todos os Estados da Federação. Na 
Coordenação Nacional e em cada uma dessas unidades locais há profissionais qualificados em políticas 
públicas e, no mínimo, um/a psicólogo/a conselheiro/a que são os responsáveis pela condução das 
ações de pesquisa e pela articulação, a partir de diretrizes formuladas nacionalmente, para o 
fortalecimento da presença da Psicologia no campo das políticas públicas. 

Em Sergipe, a equipe CREPOP/CRP19 é constituída por um conselheiro responsável – André 
Luiz Mandarino – e uma profissional de psicologia contratada enquanto assessora de pesquisa em 
julho de 2010 – Lidiane de Melo Drapala. As atividades realizadas neste núcleo pretendem estar 
afinadas com as diretrizes que orientam todos os núcleos CREPOP regionais e que sempre se prestam a 
análises nas reuniões nacionais presenciais e telefônicas bem como vislumbram o acréscimo de 
qualidade em seus feitos pari passu com as demandas percebidas em seu cotidiano.  

3.1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Investigar a atuação profissional da psicologia nas duas áreas temáticas selecionadas para este ano; 
- Promover a articulação com gestores de políticas públicas, fortalecendo a compreensão da dimensão 
da atuação das(os) psicólogas(os) nessas políticas; 
- Identificar oportunidades estratégicas de participação da psicologia nas políticas públicas; 
- Dar continuidade ao processo de aproximação com as Instituições de Ensino Superior, profissionais e 
graduandos em psicologia, com o intuito de fortalecer o diálogo acerca das habilidades técnico-
metodológicas exigidas para atuação mais qualificada nos campos das políticas públicas; 
- Estimular a formação e continuidade de grupos de estudos direcionados para as áreas das políticas 
públicas.  
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                     3.1.2  DA INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL 
Este item apresenta de maneira geral o quadro de atividades do CREPOP em relação à realização do 
eixo Investigação da Prática Profissional. Este eixo reúne as atividades vinculadas ao desenvolvimento 
das pesquisas nacionais em Sergipe, visando à criação de Referências Técnicas para a atuação dos 
psicólogos nas políticas públicas. 
 

Pesquisa sobre Atuação dos Psicólogos na Política Nacional de Atenção à 
População em Situação de Rua 

Atividades Gerais Calendário Nacional Calendário Regional Efetivação 

Período da Pesquisa  16/Abr – 30/Set 16/Abr – 30/Set  

Pesquisa On-line 16/Abr – 30/Set 16/Abr – 30/Set  

Encontros Locais 16/Abr – 30/Set 
Datas Variadas 
(entrevistas e grupos) 

 

Envio de Relatórios Locais 15/Jul 15/Jul Jan/20131 

 
                     3.1.3  DO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES LOCAIS 
 
JANEIRO/2012:  
 Construção de Instrumentos para “Recadastramento Profissional”;  

 Reuniões com diretoria e gerência para revisão dos instrumentos;  

 Elaboração de Versão Digitalizada dos Instrumentos de Cadastramento de Pessoa Física e 

Pessoa Jurídica do CRP19;  

 Digitação de atas de plenária; 

 Formação continuada – roteiros de estudos sobre psicologia e política; 

 
FEVEREIRO/2012:  

 Digitação de atas de plenária; 

 Contatos com coordenação das IES referente às articulações para “II Mostra de Práticas em 

Psicologia”; 

 Divulgação do lançamento das “Referências Técnicas para atuação em casos de Violência contra 

a Mulher” (online/Site do CFP); 

 Divulgação do lançamento das “Práticas Inovadoras na Atuação da Psicologia em Situações com 

Álcool e outras Drogas” (online/Site do CFP); 

 Formação continuada – roteiros de estudos sobre psicologia e política; 

 
                                                           
1
 Houve equívoco quanto à anexação do arquivo; em 21/12/2012 houve comunicação deste CREPOP com a Coordenação 

no Federal informando que havia apenas uma pendência relativa à transcrição da entrevista com o grupo multiprofissional 
– tivemos incompatibilidade com o arquivo de áudio que gerou dificuldades para transcrever o produto – contudo, o 
arquivo referente ao relatório não foi anexado corretamente, o que foi verificado apenas no início do ano, quando da 
recobrança realizada pelo Federal.  
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MARÇO/2012:  
 Levantamento de Campo para a Pesquisa sobre a Atuação de Psicólogos na Política de Atenção 

à População em Situação de Rua;  

 Elaboração de Plano de Trabalho do CREPOP Regional (baseado no do Federal); 

 Recebimento do Plano de Trabalho do CREPOP Federal; 

 Envio de Plano de Trabalho do CREPOP Regional para coordenação Federal; 

 Visitas de Divulgação e Mobilização para “II Mostra de Práticas em Psicologia” – Faculdade 

‘Estácio/FASE’ (15/03/2013) e Universidade Federal de Sergipe/UFS (20/03/2013);  

 Digitação de atas de plenária; 

 Formação continuada – roteiros de estudos sobre psicologia e política; 

ABRIL/2012:  
 Reuniões com representantes de COREN e Sindicato de Enfermagem e CREFITO junto à 

Presidência do CRP19 em prol da mobilização contra o Ato Médico;  

 Levantamentos de Profissionais e Serviços vinculados à Política de Atenção à População em 

Situação de Rua;  

 Auxílio e participação no processo de Recadastramento Profissional; 

 Digitação de atas de plenária; 

 Divulgação e Convite para “Debate Online CFP sobre a atuação dos psicólogos no Sistema 

Prisional” (online/Site do CFP); 

 Divulgação e Convite para Consulta Pública “Referências Técnicas para Atuação de Psicólogos 

no CAPS” (online/Site do CFP); 

 Formação continuada – roteiros de estudos sobre psicologia e política; 

 
MAIO/2012:  
 

 Levantamento de dados e mapeamento do campo para “Pesquisa Nacional de Atenção à 

População em Situação de Rua”;  

 Envio de Ofícios para levantamento de dados referentes à Pesquisa;  

 Reunião Telefônica com coordenação Nacional CREPOP (turno da tarde);  

 Reunião com a psicóloga Lidiane dos Anjos – discutindo situação dos trabalhos com políticas 

públicas dentro do CRP19, pleiteando espaço para realização de atividades coletivamente; 

 Visita à Universidade Federal de Sergipe – Discutindo sobre Ato Médico junto ao DIAPSI 

(Diretório Acadêmico de Psicologia);  



 
 
 

9 

 Articulação e Divulgação/Convite para Caminhada “Contra Ato Médico” realizada em parceria 

com COREN, CREFITO, Sindicato de Enfermagem, estudantes dos cursos de psicologia, 

fisioterapia;  

 Auxílio e participação no processo de Recadastramento Profissional; 

 Divulgação e Convite para Debate On-line: "Desafios e Paradoxos da Atuação em Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto: a Articulação entre o ECA e o SINASE" (online/Site do CFP); 

 Participação no Seminário supracitado; 

 Divulgação e Convite para “Debate Online sobre a atuação do psicólogo no CAPS” (online/Site 

do CFP); 

 Participação no Seminário supracitado; 

 Divulgação do “VI Congresso da Associação Brasileira de Rorschach e Métodos Projetivos” 

encaminhado pelo Conselheiro Guilherme Caldeira; 

 Participação em Curso de Formação Para Política de Assistência (via SEMASC) com 

compensação de horas em contra turnos;  

 Reuniões com representantes de COREN e Sindicato de Enfermagem;  

 Solicitação de materiais formativos e informativos a diversos órgãos – MDS (Ministério do 

Desenvolvimento Social), SEDH (Secretaria Nacional de Direitos Humanos), CFP (Conselho 

Federal de Psicologia);  

 Formação continuada – roteiros de estudos sobre psicologia e política; 

 
JUNHO/2012:  

 Articulação de dados e pedidos de informações aos órgãos públicos referentes à “Pesquisa 

Nacional sobre População em Situação de Rua”;  

 Reenvio de ofícios, e-mails, ligações telefônicas sobre a pesquisa em questão;  

 Registro de conteúdos;  

 Divulgação e Convite para Consulta Pública da referência técnica “Pesquisa sobre prática de 

psicólogas (os) no CREAS e outros serviços especiais de acolhida e atendimento domiciliar do 

SUAS” (online/Site do CFP); 

 Envio à Coordenação CREPOP no Federal de Pedido de “Projeto de Apoio Financeiro” retificado 

(analisado pela coordenação e reencaminhado a esse regional);  

 Formação continuada – roteiros de estudos sobre psicologia e política. 
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JULHO/2012:  
 Divulgação do “Debate On-Line - psicologia e CREAS: identidade e desafios” (envio de e-mails, 

ligações telefônicas), (online/Site do CFP);  

 Participação no Debate On-Line (29/06/2012), (online/Site do CFP);  

 Reuniões com Presidência e Fiscal da COF para organização do “II Congresso Sergipano de 

Psicologia”;  

 Pesquisa de espaços para o evento;  

 Articulação de contatos e convites para palestras e mini-cursos para evento;  

 Formação continuada – roteiros de estudos sobre psicologia e política. 

 
AGOSTO/2012:  

 Não houve atividade significativa no período. 

 
SETEMBRO/2012:  

 Pesquisa de modelos e preços para gravador de áudio (instrumento de coleta para 

Pesquisas/CREPOP);  

 Entrevista com Coordenador do Centro POP/SEMASC/Aracaju referente à etapa da “Pesquisa 

sobre Atuação do Psicólogo na Política Nacional de Atenção à População em Situação de Rua” 

na sede do Centro POP (Rua Itabaiana, bairro Centro, Aracaju); 

 Transcrição da entrevista acima citada; 

 Construção de relatório técnico referente à entrevista supracitada; 

 Formação continuada – roteiros de estudos sobre psicologia e política. 

 
OUTUBRO/2012:  

 Informação ao CREPOP Nacional sobre substituição de Conselheiro Responsável pelo CREPOP 

em Sergipe;  

 Entrevista com Gerente de Média Complexidade/SEMASC/Aracaju referente à etapa da 

“Pesquisa sobre Atuação do Psicólogo na Política Nacional de Atenção à População em Situação 

de Rua” na sede da SEMASC (bairro Siqueira Campos, Conjunto Costa e Silva, Aracaju); 

 Transcrição da entrevista acima citada; 

 Construção de relatório técnico referente à entrevista supracitada; 

 Entrevista com Coordenador da Estratégia de Redução de Danos/SMS/Aracaju referente à 

etapa da “Pesquisa sobre Atuação do Psicólogo na Política Nacional de Atenção à População em 

Situação de Rua” na sede da SMS (Rua Sergipe, bairro Siqueira Campos, Aracaju); 

 Transcrição da entrevista acima citada; 
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 Construção de relatório técnico referente à entrevista supracitada; 

 Participação como “ouvinte” em Oficina: Convivência Familiar e Comunitária: Serviços de 

Acolhimentos e CREAS (dias 22 e 23 de outubro, auditório da SEIDES – Rua Santa Luzia, bairro 

Centro, Aracaju);  

 Formação continuada – roteiros de estudos sobre psicologia e política. 

 
NOVEMBRO/2012:  

 Divulgação e Convite para participação “Seminário Atuação no Sistema Prisional Brasileiro: 

Desafios e Perspectivas” (online/Site do CFP); 

 Participação no seminário supracitado; 

 Divulgação do Lançamento do “Documento de Referência para psicólogos no Sistema Prisional” 

(online/Site do CFP);  

 Articulação para execução do grupo multiprofissional, etapa da “Pesquisa sobre Atuação dos 

Psicólogos na Política Nacional de Atenção à População em Situação de Rua” (a ser realizado no 

auditório do CRP19); 

 Divulgação e Convite para o “II Congresso Sergipano de Psicologia” realizado pelo CRP 19 na 

Faculdade ‘Estácio/FASE’, Aracaju; 

 Reunião Nacional do CREPOP em Brasília (23 e 24 de novembro/2012); 

 Formação continuada – roteiros de estudos sobre psicologia e política; 

 
DEZEMBRO/2012:  

 Realização do encontro presencial de pesquisa da Política de Atenção à População em Situação 

de Rua;  

 Transcrição da entrevista com o grupo;  

 Elaboração de relatório analítico-descritivo do processo de pesquisa;  

 Participação como ouvinte no “III Seminário Regional de Redução de Danos” na Faculdade 

‘Estácio/FASE’ promovido pela Secretaria de Estado da Saúde e parcerias; 

 Formação continuada – roteiros de estudos sobre psicologia e política.  

 
                     3.1.4 Outras atividades 
 
MOBILIZAÇÃO PARA “II MOSTRA DE PRÁTICAS EM PSICOLOGIA” 
 
Evento 1: Reunião com coordenador de curso de psicologia da Faculdade de Sergipe. 
Data: 15/03/2012 
Horário: turno matutino. 
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Presentes no encontro:  
1) Professor Mestre João Paulo Machado Feitoza – Coordenador do Curso de Psicologia da UFS 

2) Psicóloga Karla Melo Santos Menezes – Conselheira de Políticas Públicas CRP19. 

3) Psicóloga Lidiane de Melo Drapala – Assessora de Pesquisa CREPOP / CRP19 

Objetivos  

1 – Divulgação e mobilização para a “II Mostra de Práticas em Psicologia”/CFP; 
2 – Apresentação do CREPOP; 
3 – Convite a parcerias para ações junto aos projetos do CRP19. 

Evento 2: Reunião com coordenador de curso/chefe de departamento de psicologia da Universidade 
Federal de Sergipe. 
Data: 20/03/2012 
Horário: turno vespertino. 
Presentes no encontro:  

1) Professor Doutor Eduardo Leal Cunha – Chefe de Departamento de Psicologia da UFS  

2) Psicóloga Lidiane de Melo Drapala – Assessora de Pesquisa CREPOP / CRP19 

Objetivos:  

1 – Divulgação e mobilização para a “II Mostra de Práticas em Psicologia”/CFP; 
2 – Apresentação do CREPOP; 
3 – Convite a parcerias para ações junto aos projetos do CRP19. 
 
 
LEVANTAMENTO DE CAMPO PARA A PESQUISA “SITUAÇÃO DE RUA”. 
 
Data: 22 e 23/05/2012. 
Local: SES; SEIDES; SEMEL; SEMED; SEED; SECULT; SMS; SEMASC. 
Horário: 10:30 às 12:45 horas em 22/05/2012 e 12:00 às 12:30 em 23/05/2012. 
Representação CRP19: Lidiane de Melo Drapala, assessora técnica de pesquisa CREPOP. 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES: 

Compondo mais uma das estratégias de produção do ciclo de pesquisa CREPOP sobre a “Atuação 
Profissional na Política Nacional de Atenção à População em Situação/Trajetória de Rua”, foi realizada 
em 22 e 23 de maio /2012 a entrega dos ofícios à Secretaria Municipal de Educação do município de 
Aracaju – SEMED, à Secretaria Estadual de Educação – SEED, à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer 
do município de Aracaju – SEMEL, à Secretaria Estadual de Cultura - SECULT), à Secretaria Estadual de 
Inclusão, Assistência e Desenvolvimento Social – SEIDES, à Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Cidadania do município de Aracaju – SEMASC, à Secretaria Estadual de Saúde – SES e à Secretaria 
Municipal de Saúde do município de Aracaju - SMS. 

MOBILIZAÇÃO – ATO MÉDICO 

Atividade: Roda de Conversa. 
Tema: Projeto de Lei “Ato Médico”. 
Data: 09/05/2012. 
Local: Universidade Federal de Sergipe (UFS), Sala de Reunião do Departamento de Psicologia, Campus 
São Cristóvão. 
Horário: 18:30 às 21:00 horas. 
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Participantes: alunos do curso de psicologia, alunos integrantes do DIAPSI (Diretório Acadêmico de 
Psicologia). 
Representação CRP19: Lidiane de Melo Drapala, assessora técnica de pesquisa CREPOP. 
 
Em 09/05/2012 ocorreu a roda de conversa com alunos do curso de psicologia da Universidade Federal 
de Sergipe. Foram tratadas questões relativas ao Projeto de Lei que visa à regulamentação da profissão 
médica e que é conhecido popularmente como “Projeto do Ato Médico”. Este evento foi organizado 
pelos estudantes que compunham à época o DIAPSI (Diretório Acadêmico de Psicologia) e que 
pretendiam compreender um pouco mais o referido PL e suas possíveis implicações e reverberações 
sociais.  
Foi feito um preâmbulo da estrutura do texto do PL lendo a primeira proposta de formalização da lei e 
pontuando as alterações propostas. 
Discutiu-se pedagógica e politicamente as implicações e possíveis reverberações do PL no âmbito 
social e nos campos de atuação profissional e sobre o risco de engessamento que se corre ao fechar o 
texto da lei. Tendo isso em vista, destacou-se a importância de mobilização de modo a produzir 
estratégias de ação que valorizem a ética e o respeito e que não vilipendiem os direitos e deveres de 
cidadania.  
Os alunos foram convidados a se fazerem presentes e ocuparem os espaços do CRP no sentido de 
cobrarem atividades, eventos, orientações no que diz respeito à atuação profissional, à formação 
intelectual, prática, ética, política.  
Sobre a mobilização para a manifestação contra o “Ato Médico”, os alunos se disponibilizaram em 
participar das atividades que o CRP execute.  
Também aproveitou-se o espaço para apresentar as propostas CREPOP de “Consultas Públicas” que 
serão realizadas no território sergipano com fins de iniciar uma preparação para as futuras 
articulações. 
 
Oficina “CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA: Qualificando o Atendimento nos Serviços de 
Acolhimento e nos CREAS” 
Data: 25/06/2012 
Horário: turnos matutino e vespertino (das 08 às 17 horas e 30 minutos) dos dias 22 e 23/10/2012. 
Local: Auditório da SETRAB (Secretaria de Estado do Trabalho), Rua Riachuelo, 726, bairro São José.  

Presentes no encontro:  

1) Facilitadoras Cláudia Neves e Valéria Brahim, psicólogas, vinculadas à “Associação 

Brasileira Terra dos Homens”.  

2) Equipe técnica do DAS (departamento de Assistência Social) da SEIDES (Secretaria de 

Estado da Inclusão e Desenvolvimento Social). 

3) Trabalhadoras sociais de Equipamentos Públicos do Estado de Sergipe (psicólogas, 

assistentes sociais, educadoras sociais e guardiãs de Instituições de Acolhimento/Abrigo, Casas 

de Passagens e CREAS). 
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Objetivos 

1 – Promover formação destinada a profissionais de atendimento dos abrigos e CREAS com o 
foco na família e nas modalidades de acolhimento institucional e familiar como um diferencial na 
efetividade do atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias; 

2 – Consolidar a metodologia de atendimento a famílias em conjunto com o aprendizado do 
“Grupo de Trabalho Nacional Pró Convivência Familiar e Comunitária”;  

3 – Fortalecer a Rede de Atendimento Socioassitencial do Estado de Sergipe. 

Tendo como ponto de partida para execução dos trabalhos CREPOP a possibilidade de realizarmos 
pesquisas sobre a atuação de profissionais de psicologia nas políticas públicas estatais, foi-se 
construindo as práticas do CRP 19. Para além do anunciado processo de pesquisa balizado pelos 
roteiros nacionais (conhecidos como Notas Técnicas), percebe-se que as relações com os campos de 
práticas ‘psis’ no social coadunam com a melhoria de qualidade e abrangência das ações do CREPOP.  

O CRP 19, estando presente e participativo nos vários espaços (sejam palestras temáticas específicas, 
cursos de preparação para trabalho social, rodas de conversa, investigações técnicas, metodológicas, 
teóricas, e demais exercícios de pensamento), pode aprender/apreender novas práticas que presente 
ou futuramente contribuam para os levantamentos/mapeamentos dos campos das políticas. Isso 
também favorece as formas de ver/sentir/analisar os fazeres além da enorme contribuição para os 
modos de registro de eventos, produção de relatórios técnico-analíticos elaborados, dentre outras 
contribuições para melhoria dos trabalhos.  

Foram trazidos os temas a partir das discussões, construções e conceitos da teoria sistêmica no 
atendimento e aconselhamento de famílias, em que se pode verificar princípios, atitudes, 
posicionamentos, ideologias ditas e divulgadas como da psicologia, com destaque para novas 
possibilidades de atuação da psicologia junto ao atendimento de crianças e adolescentes junto a suas 
famílias nas situações de violência e encaminhamentos para rotinas de abrigamento. Os referidos 
serviços serão organizados, disponibilizados, custeados pelo estado através da Política Nacional de 
Assistência Social e, através de equipamentos públicos de atendimento à população permite-se a 
atuação de profissionais também da psicologia. Para maior compreensão sobre a operacionalização 
dos serviços, equipamentos, foram trabalhados contextos históricos, conceitos revisados, atualizados e 
remodelados sobre atendimento a crianças, adolescentes e suas famílias, além de discussões quanto 
ao que se tem praticado efetivamente nas rotinas de CREAS e Instituições de Acolhimento do referido 
público.  

 

 

3.2 DAS COMISSÕES 

3.2.1 DA COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - COF 

 
Abaixo, estão elencadas as ações desenvolvidas pela COF, com seus objetivos e resultados 

alcançados em Sergipe. As atividades encontram-se compiladas, de forma qualitativa e quantitativa. 
 
Entrega de Carteira de Identificação Profissional – CIP 
 
Objetivo: Qualificar os eventos de entrega de CIP como porta de entrada de novos profissionais na 
categoria, fortalecendo o vínculo desses com o CRP-19. 
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Resultado: foram realizados 11 encontros de entrega de CIP em Aracaju. Nesses momentos, a COF 
realizava uma palestra explicativa sobre o CRP-19 (estrutura, ações desenvolvidas, regulamentações, 
etc). Oportunamente, também foram entregues carteiras isoladamente a psicólogos/as que não 
puderam estar presentes no evento de entrega, porém sempre com a orientação no que se refere à 
organização e ações desenvolvidas pelo sistema Conselhos. 
 
 
Atendimento ao público 
Objetivo: Orientar profissionais psicólogos/as, estudantes de psicologia e a comunidade sobre os 
diversos temas relativos à Psicologia, seja por telefone, e-mail ou presencialmente; bem como acolher 
queixa-denúncia contra profissional inscrito nesta jurisdição. 
Resultado: No total, foram registrados 60 atendimentos e acolhidas 04 denúncias. Além disso, forma 
realizadas duas reuniões com estudantes de Psicologia das Faculdades/Universidades. 
 
Visitas a Pessoas Jurídicas - PJs 
Objetivo: realizar visitas de rotina para orientações gerais; realizar visitas de inspeção para inscrição de 
PJ no Conselho; realizar visitas de fiscalização; realizar visitas de lacre e deslacre. Orientação e 
fiscalização de clínicas credenciadas ao Detran (que realizam a avaliação psicológica para candidatos à 
carteira nacional de habilitação). 
Resultado: No total, foram realizadas 16 visitas entre inspeção, rotina, fiscalização e lacre/deslacre.  
 
Outras atividades: 
Elaboração de pareceres e envio de diversas correspondências, incluindo e-mails, notificações, 
convocações, ofícios, cartas de orientação da Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP 19/SE e 
emissão de declarações.  
Além disso, a COF compôs a equipe de organização e participou no II Congresso Sergipano de 
Psicologia. 
 

TABELA DE PROCEDIMENTOS DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA COF/2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Livro da Comissão de Orientação e Fiscalização. 

Procedimentos em 2012 Total 

Reuniões 13 

Correspondências 77 

Notificação 10 

V. Inspeção, rotina e orientação 15 

V. Lacre/Deslacre 01 

Denúncias 04 

Pareceres 49 

Atendimento 60 

CIPs (carteiras entregues) 80 

TOTAL 309 
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3.2.2 COMISSÃO DE ÉTICA - COE 

 

A Comissão de Ética – COE desenvolveu, no ano de 2012, atividades relacionadas ao julgamento de 
processos pendentes desde o desmembramento do CRP 03 e criação do CRP 19.  

 

 

 

4. ATIVIDADES ORDINÁRIAS REALIZADAS 

 
 

 JANEIRO 2012 
o Início da divulgação da II Mostra Nacional da Psicologia no Blog do CRP 19 
o Divulgação do I Vídeo da Série Drogas e Cidadania/CFP 
o Divulgação dos esclarecimentos do CFP acerca do Título de Especialista no Trânsito 
o Transmissão do programa do CRP 19 “Na Frequência da Psicologia”, na Rádio 

Comunitária Anchieta FM. 
 
 

 FEVEREIRO 2012 
o Ações locais de mobilização contra a aprovação do Ato Médico 
o Participação na Reunião Ampliada para planejamento das ações alusivas ao 18 de Maio 

– Dia Nacional de Enfrentamento ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes, promovida pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual 
contra Crianças e Adolescentes, em parceria com o CEDCA, FEPETI/SE e Secretaria de 
Estado dos Direitos Humanos e Cidadania.  

o Elaboração do planejamento estratégico para o exercício de 2012. 
o Transmissão do programa do CRP 19 “Na Frequência da Psicologia”, na Rádio 

Comunitária Anchieta 
o Divulgação e participação online no debate “Avaliação Psicológica e Direitos 

Humanos”, em 10 de fevereiro/2012, das 10h às 12h, através do site 

www.cfp.org.br 
 
 

 MARÇO 2012 
 

o Divulgação da II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia nas IESs, Blog do CRP 19 e 
redes sociais 

o Divulgação do lançamento e possibilidade de participação no número especial da Revista 

Psicologia Ciência e Profissão, sobre o tema Psicologia: 50 anos de profissão no Brasil.  
o Participação na solenidade de inauguração da nova Sede do Conselho de Administração 

de Sergipe e do Memorial do Administrador de Sergipe, firmando parceria entre os 
Conselhos. 

o Início do período de Recadastramento Profissional dos psicólogos inscritos no CRP 19/SE 
o Transmissão do programa do CRP 19 “Na Frequência da Psicologia”, na Rádio 

Comunitária Anchieta. 

http://www.cfp.org.br/
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 ABRIL 2012 
 
 

o Divulgação virtual de debates on-line, pesquisas do CREPOP, notícias diversas e notas do 
CFP 

o Atendimento personalizado aos profissionais no CRP 19 
o Transmissão do programa do CRP 19 “Na Frequência da Psicologia”, na Rádio 

Comunitária Anchieta. 
o Participação na solenidade de comemoração do Cinquentenário da Universidade 

Tiradentes, parceira do CRP 19, em 21 de abril/2012. 
o Participação no evento “Diretrizes para uma Política Cidadã”, promovido pelo Ministério 

Público em parceria com a OAB. 
 

 

 MAIO 2012 
 
 

o Participação na solenidade de inauguração da casa “Lar para Atendimento a Idosos”, em 
02 de maio, a convite da Prefeitura Municipal de Aracaju. 

o Participação no Simpósio de Atendimento Multiprofissional em Emergência Psiquiátrica, 
de 03 a 04 de maio, organizado pela Prefeitura Municipal de Aracaju/REUE/NEPS. 

o Participação ativa em ação simulada de desabamento de encostas promovido pela 
Defesa Civil, em Aracaju/SE, em 05 de maio. 

o Participação em reunião do GT Nacional de Psicologia em Emergências e Desastres, 
realizado em Brasília, na sede do CFP, dia 09 de maio.  

o Recepção a alunos do curso de Psicologia da Universidade Tiradentes, com palestra 
elucidativa sobre as funções do Conselho de Psicologia, em 11 de maio, na sede do CRP 
19/SE. 

o Participação na solenidade de abertura da 73º Semana e Enfermagem, promovida pelo 
COREN, em 14 de maio. 

o Reunião de avaliação do simulado de desabamentos promovido pela Defesa Civil 
Estadual, na sede da Coordenadoria da Defesa Civil em Aracaju, dia 16 de maio/12. 

o Participação na 13ª Semana de Psicologia da UNIT, abrindo-se oficialmente o evento 
com a fala da Presidenta do CRP 19/SE. 

o Participação na Semana de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e 
Adolescentes, na sede do Ministério Público de Sergipe, em 14 de maio/12. 

o Participação ativa e efetiva na Caravana de Erradicação do Trabalho Infantil, organizada 
pelo FEPETI/SE, em Aracaju, dia 21 de maio/12. 

o Participação na Exposição sobre o Trabalho Infantil no Shopping Jardins, organizada pelo 
FEPETI/SE. 

o Participação na Assembleia Geral do FEPETI/SE, com fala de abertura da Presidenta do 
CRP 19, em 22 de maio/12. 

o Audiência com o Governador do Estado, em que a Presidenta do CRP 19 apresentou os 
13 eixos estratégicos mínimos para a elaboração e implantação do plano estadual de 
prevenção e erradicação do trabalho infantil, em 22 de maio/12. 
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o Ação local de Mobilização contra o Ato Médico, em 30 de maio, às 7h30, com  
Concentração na Praça da Bandeira, em frente à sede do CRP-19, e caminhada com 
faixas e banners até a Escola do Poder Legislativo. 

o Realização de audiência pública na Escola do Poder Legislativo para debate acerca do 
Ato Médico, em 30 de maio, às 10h, com participação de profissionais de psicologia, 
fisioterapia, enfermagem, estudantes e usuários do Sistema único de Saúde. 

o Participação na Assembleia das Políticas Administrativas e das Finanças – APAF  
o Divulgação virtual de debates on-line, pesquisas do CREPOP, notícias diversas e notas do 

CFP. 
o Reuniões regulares de tesouraria para estudo e apropriação do Sistema Financeiro. 
o Publicação de Nota de Repúdio à utilização do texto “O Homem ao Quadrado”, de 

autoria de León Eliachar, na prova objetiva do Concurso Público 001/2012 realizado no 
dia 15 de abril/13 para provimento de cargo de Psicólogo da Prefeitura Municipal de 
Japoatã/SE, elaborado pela empresa “Amiga Pública Concursos”, por seu caráter 
visivelmente discriminador em relação às mulheres. 

o Transmissão do programa do CRP 19 “Na Frequência da Psicologia”, na Rádio 
Comunitária Anchieta. 

o Divulgação virtual de debates on-line, pesquisas do CREPOP, notícias diversas e notas do 
CFP. 
 

 

 JUNHO 2012 
 

o Participação no lançamento da cartilha de Erradicação do Trabalho Infantil da CUT/SE, 
organizado pelo FEPETI/SE. 

o Participação no II Encontro de Psicologia Escolar/Educacional da Cidade de Aracaju, 
promovido pela ABEP - Núcleo Aracaju, de 01 a 03 de junho. 

o Participação na Semana de Apresentação de monografias do Curso de Psicologia da  
UNIT, em 14 de junho. 

o Realização do Seminário “Atenção nas Comunidades Terapêuticas: em nome da 
proteção e do cuidado, que formas de sofrimento e exclusão temos produzido? / 
Debatendo a proteção, o cuidado e a violência nas comunidades terapêuticas” 
(19/06/2012) 

o Encerramento das transmissões do programa “Na Frequência da Psicologia”, com 
divulgação no Blog do CRP 19 de Nota de Esclarecimento a respeito da interrupção 
explicando que o fato se deu porque o CRP 19 não admitiria a atitude homofóbica da 
coordenação da emissora ao impedir que um convidado homossexual adentrasse o 
estúdio para participar de entrevista para a qual fora convidado do Conselho de 
Psicologia. 

o Reunião Institucional com o comando da Polícia Militar /SE, sobre a extinção do NSPSS-
PM/SE. 

o Publicação no Blog do CRP 19 e em jornais de grande circulação de Nota Pública, em 
parceria com o CRESS/SE, questionando a reestruturação administrativa e operacional 
da Polícia Militar de Sergipe e extinção do NAPSS-PM/SE . 

o Reunião articuladora para eleições do CEDCA, em 22 de junho/12, na sede do CRP 
19/SE. 
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 JULHO 2012 
 

o Início da divulgação do II Congresso de Psicologia de Sergipe. 
o Participação no Encontro Nacional de Monitoramento e Vigilância Socioassistencial do 

SUAS, de 03 a 06 de julho/12, em Brasília. 
o Participação no lançamento da campanha de recadastramento e perfil do profissional e 

enfermagem no Brasil, em 13 de julho. 
o Realização do Seminário “Psicologia do Trânsito em Trânsito pelo Brasil”, em 26 de 

julho, no auditório do CRP 19/SE. 
o Divulgação e mobilização para a II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia.  
o Veiculação de notícias e eventos do CFP através do Blog do CRP 19. 

 
 
 

 AGOSTO 2012 
 

o Realização da Exposição “50 Anos da Psicologia no Brasil” e “Panorama Histórico da 
criação do CRP 19/SE”, no Shopping Jardins, de 02 a 08 de agosto/2013. 

o Posse do CRP na Presidência do CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social. 
o Participação na solenidade de posse da gestão do CEDCA – Conselho Estadual de 

Direitos da Criança e do Adolescente, como membro efetivo deste Conselho de Direitos. 
o Comemorações alusivas ao Dia do Psicólogo - palestras realizadas nas IESs. 
o Realização da Exposição “50 Anos da Psicologia no Brasil” e “Panorama Histórico da 

criação do CRP 19/SE”, no SESC-Centro, de 27 a 31 de agosto/2013. 
 
 
 

 SETEMBRO 2012 
 

o Elaboração de layout, organização das apresentações e aquisição do material para o 
stand do CRP 19 na II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia. 

o Participação na II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia. 
 

 OUTUBRO 2012 
 

o Atualização do Blog do CRP 19. 
o Rotina interna de atendimento personalizado na sede do CRP 19. 

 
 

 NOVEMBRO 2012 
 

o Realização do II Congresso de Psicologia de Sergipe, com o tema “Múltiplas Atuações da 
Psicologia”, com recursos próprios do CRP 19 e o apoio institucional da Estácio/FASE. 

o Lançamento do Prêmio de Mérito do CRP 19/SE, conferido a profissionais de diversas 
áreas que se destacam na luta pelos Direitos Humanos no Estado de Sergipe. 
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 DEZEMBRO 2012 
 

o Assembleia decisiva para a aquisição do imóvel que será a nova sede do CRP 19/SE. 
o Rotina interna de atendimento personalizado na sede do CRP 19. 

 

 Durante todo o ano 
o Participação nas telerreuniões do CFP: 

Reuniões de Presidentes do Sistema Conselhos de Psicologia 
GT de Mobilização para a II Mostra de Psicologia / CFP 
GT de Psicologia em Emergências e Desastres / CFP 

o Entrevistas em jornais e emissoras de rádio e TV sobre temas relevantes para a 
psicologia. 

o Reuniões de diretoria 
o Plenárias ordinárias e extraordinárias. 

 
 

5. GT EM FUNCIONAMENTO NO CRP 19 EM 2012 
 
5.1 GTIIC – Grupo de Trabalho de Integração, Informação e Cultura 

 Reuniões às segundas-feiras, das 14 às 17h. 

 Principais ações: participação em audiências públicas e outros eventos afins; representação 
no Fórum Sergipano pelo Direito à Comunicação (Fórum DIRACOM/SE); transmissão 
semanal do programa “Na Frequência da Psicologia”, mobilização para a II Mostra Nacional 
de Práticas em Psicologia. 

 
6. REPRESENTAÇÕES DO CRP 19 EM CONSELHOS DE DIREITO 
 

 CEAS – Conselho Estadual de Assistência Social  
 

 CEDCA/SE – Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 2 
 

 

 CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 3 
 

 FEPETI/SE – Fórum de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil de Sergipe 4 
 

 FDCA/SE – Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente5  
 

 COMITÊ ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 
 

 COMITÊ COMUNITÁRIO DE CONTROLE DA EXECUÇÃO PENAL – CCCE 
 

 CMAS – Conselho Municipal de Assistência Social6 
                                                           
2
 Além de participar como membro da coordenação colegiada do CEDCA, o CRP 19 também ocupa cadeiras na Comissão Especial de 

Políticas Públicas deste Conselho, no COPEVE – Comitê de Prevenção e Enfrentamento da Violência em Ambiente Escolar e no Comitê de 
Enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. 
3
 Membro da coordenação colegiada. 

4
 Membro da coordenação colegiada.  

5
 Membro da Coordenação Colegiada. 

6
 Membro efetivo e atual entidade presidente eleita. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O segundo ano da Gestão “Crescer e Cuidar da Profissão” à frente do CRP 19 demonstrou 
amadurecimento e dinamicidade de ações, com ampliação de sua participação nos espaços 
públicos e nos Conselhos de Direitos. 
Foram estreitadas as parcerias já existentes com outras entidades e Conselhos, com o objetivo de 
estabelecer a importância do papel da psicologia na sociedade. 
As relações com as instituições de Ensino Superior foram confirmadas, permitindo a inserção do 
Conselho de Psicologia no espaço acadêmico e vice-versa, essencial para a divulgação das ações do 
CRP 19. 
Foi realizado o recadastramento dos profissionais no CRP 19, facilitando o controle dos registros 
profissionais e da situação financeira dos inscritos. 
A excelente relação do CRP 19 com o Conselho Federal de Psicologia e com os demais Regionais 
permitiram grandes avanços políticos no Sistema Conselhos de Psicologia, mesmo ainda em fase de 
instalação. 
Certamente o trabalho sério e competente já demonstrado pelo CRP 19 oportunizou diversas 
conquistas e estabeleceu uma imagem positiva do Conselho Regional diante da categoria, dos 
estudantes de psicologia, de profissionais de outras áreas, das instituições formadoras e de 
entidades parceiras, o que favorece o crescimento e respeito da Psicologia em Sergipe.  
 
 
 
 
 
-----------------------------------------------       --------------------------------------------
EDELVAISSE MENDONÇA FERREIRA          ADRIANO FERREIRA BARROS 
Conselheira Presidenta / CRP 19-SE        Conselheiro Tesoureiro / CRP 19-SE 


