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I – Apresentação

Este é o Plano de Trabalho para o exercício do ano 2014 elaborado pelo primeiro
Plenário do CRP-18, fundamentado nas diretrizes do Congresso Nacional de Psicologia
(CNP), tendo como mote a sua oitava versão, que teve como tema a “Psicologia, Ética
e Cidadania: práticas profissionais a serviço da garantia de direitos”. O congresso teve
como eixos: A democratização dos Sistemas Conselhos e a ampliação das formas de
interação com a categoria; contribuições éticas, políticas e técnicas nos processos de
trabalhos e ampliação da participação da Psicologia

e da sociedade nas Políticas

Públicas.
O CRP 18 propõe, a partir dos princípios da Gestão Política, trabalhar com a
Categoria destacando a Regionalização e Interiorização do Sistema Conselhos,
primando pela Ética Profissional, dando ênfase à Orientação, bem como procurando
efetivar a Fiscalização, respondendo assim de forma positiva à sociedade.
É nosso trabalho desenvolver um Conselho que atenda com responsabilidade e
transparência às necessidades de nossa categoria, otimizando o atendimento do
profissional com respostas competentes as suas demandas.
Traçamos os direcionamentos de nossas ações em consonância com os projetos
e programas de atividades propostas pelo Conselho Federal, por meio das Comissões
de Ética, Orientação e Fiscalização, de Saúde, Direitos Humanos, Educação, Tomada
de Contas, Comunicação e Cultura, Políticas Públicas, Avaliação Psicológica, Jurídica e
pela Comissão de Emergências e Desastres. Destacamos ainda o trabalho do CREPOP
- Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas como uma
importante ferramenta para os profissionais que atuam no contexto das Políticas
Públicas.
Salientamos que este plano de ação foi elaborado em comprimento aos
dispositivos legais, sendo um preâmbulo para o triênio 2013 – 2015 do CRP 18ª
Região, elaborado pela atual gestão, podendo ser redirecionado pelo próximo plenário.
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II – OBJETIVOS

Objetivo Geral
Desenvolver as Políticas do Sistema Conselhos e divulgar amplamente
informações, seus objetivos, funções, funcionamento e obrigações, incentivando à
participação ativa da categoria, bem como operacionalizar as propostas apresentadas
pelas comissões.
Objetivos Específicos
Promover e/ou apoiar ações que favoreçam a proximidade do CRP-18 junto
à categoria;
Criar e participar de Fórum Regional de Representantes da Psicologia,
formado por entidades, institutos, associações, grupos de estudo, pesquisadores,
representantes dos acadêmicos e coordenadores de cursos de Psicologia, objetivando
dar sustentação às ações políticas a serem implementadas pelo CRP-18 MT;
Criar e implementar as comissões diversas que se fizerem necessárias ao
desenvolvimento das ações do CRP 18;
Fortalecimento das comissões obrigatórias e das já existentes no CRP 18, a
partir da inserção de novos colaboradores nas referidas comissões, favorecendo assim
a aproximação da categoria;
Fortalecer o CREPOP - Centro de Referências Técnicas em Psicologia e
Políticas Públicas;
Fomentar e apoiar projetos que resgatem a memória da Psicologia em Mato
Grosso;
Realizar ações em parceria com a FENAPSI - Federação Nacional dos
Sindicatos de Psicologia, visando um maior envolvimento com a categoria, favorecendo
o esclarecimento de questões relativas à Psicologia, ao Sistema Conselhos e às de
natureza trabalhista;
Favorecer e articular a efetivação dos Núcleos Regionais da ABRAPE;
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Garantir participação efetiva nos conselhos de direito, tanto no âmbito
estadual como no municipal, a saber: Saúde, CEDCA, CMAS, CEDINE, CED Mulher,
CEDH, CEAD, Trânsito, Assistência Social e Anti-Drogas, dentre outros.
Participar do Fórum Estadual para a Democratização da Comunicação no
estado de Mato Grosso;
Realizar parcerias com outros conselhos profissionais para fortalecer ações
políticas em relação à saúde, educação, segurança pública, meio ambiente violência
urbana e acessibilidade, dentre outros;
Garantir a presença do CRP 18 nas Universidades, junto aos cursos de
Psicologia, visando compartilhar as responsabilidades e somar esforços para um ensino
de Psicologia com compromisso social, científico e ético;
Trabalhar permanentemente junto aos profissionais no sentido de esclarecer
sobre a legislação, especificamente sobre as Resoluções do CFP pertinentes às
responsabilidades do profissional no exercício da profissão;
Manter uma relação de transparência, publicando, nos veículos de
comunicação com a categoria, a prestação de contas (das receitas e despesas) e das
ações realizadas pela gestão;
Disponibilizar recursos para o projeto de ampliação da Sede do CRP em
Cuiabá.
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III – ESTRATÉGIAS E CUSTOS
DIRETORIA
A diretoria tem como finalidade fazer a gestão da autarquia, atendendo
às diretrizes propostas pelo Sistema Conselhos de Psicologia, visando
encaminhar para deliberação as propostas oriundas do Congresso Nacional,
que aponta para fomentação das políticas que atingem as atividades de toda a
categoria.
A participação política da diretoria é fundamental para a visibilidade do
Conselho como autarquia, bem como para a fomentação da inserção dos
profissionais psicólogos nas políticas públicas.

TABELA DE CUSTO
Eventos gerais organizados pelo CRP:
20.000,00
Participação em eventos:
10.000,00
Parcerias e Cooperação Técnica:
20.000,00
Total
50.000,00

SECRETARIA
A secretaria do Conselho Regional de Psicologia tem sobre a sua
responsabilidade a inscrição dos profissionais de Psicologia na jurisdição do
Regional, seja esta a principal ou secundária, bem como registrar os títulos de
especialização e dar baixas em virtudes de transferências, cancelamentos etc.
Manter ainda controle sobre os registros das Pessoas Jurídicas e os termos de
responsabilidade técnica.
Responde também pela organização das plenárias e seu andamento,
bem como de seu registro em atas, elaborando e publicando as resoluções.
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2.1 - Objetivos
a) Assegurar o apoio técnico – administrativo e auxiliar na elaboração dos
projetos e ações das comissões;
b) Elaborar estudos e realizações relativas à formação e ao desenvolvimento
dos recursos humanos;
c) Elaborar pareceres e informações técnicas, conforme for solicitado;
d) Assegurar, coordenar e manter atualizadas as atividades relativas à
documentação;
e) Organizar e manter atualizados os arquivos de correspondência, registros,
documentações e notificações;
f) Assegurar a conservação e administração dos bens permanentes e
móveis;
g) Manter em dia as leis, decretos, resoluções e despachos que digam
respeito às atividades do Conselho, dando conhecimento deles aos
conselheiros e à categoria, por meio de informações on-line;
h) Supervisionar a conservação e o consumo do material de expediente.
i) Organizar a Biblioteca Virtual do conselho e divulgá-la junto à categoria;
j) Organizar e formar o Cadastro Único em consonância com o CFP;
k) Promover a Seleção Pública para contratação de funcionários.
2.2 – Educação permanente de funcionários e conselheiros
Promover a educação permanente dos funcionários do Conselho,
bem como dos conselheiros, visando o desenvolvimento de habilidades e
competências, visando aperfeiçoamento técnico que resulte em melhor
qualidade de atendimento ao nosso público, tendo com resultado uma gestão
plena.
Por meio da educação permanente, o CRP 18 buscará investir em
cursos

de gestão pública,

capacitação em atendimento

ao

público,

gerenciamento de equipes e cursos motivacionais, dentre outros.
Dando continuidade à qualificação profissional, a nova gestão
efetivara a implantação do Projeto de Qualidade Total – POP.
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2.3 - Público alvo
Funcionários e Conselheiros do CRP 18.

2.3 - Plenárias
As Plenárias acontecerão de forma ordinária mensalmente, com a
presença dos Conselheiros efetivos e suplentes residentes na Capital, sendo
que, duas vezes ao ano ocorrerão Plenárias com a participação de todos os
Conselheiros, inclusive os residentes no interior do Estado.

2.4 - Levantamentos de custos
Especificação
Passagens Aéreas

Quantidade
20

Custo Unitário
R$
750,00

Custo Total
R$ 1.500,00

Passagens terrestres

20

R$

R$ 3.000,00

Hospedagem
40
Diárias
fora
do 25
Estado
Diárias no estado
25
Correios
Cursos Diversos
05 Cursos
Plenárias
10
plenárias
plenárias cheias
Processo Seletivo
Materiais
de
expediente
Total

/

150,00

R$ 200,00
R$ 253,34

R$ 8.000,00
R$ 6.333,50

R$ 149,56
Custo anual
R$ 200,00

R$ 3.739,00
R$ 1.000,00
R$ 31.160,00

2

R$ 10.000,00
R$ 5.500,00

Custo anual

R$ 70.728,75

TESOURARIA

Política de Arrecadação:
Com fulcro no estabelecido normativa e legalmente, cabe a esta
pasta a administração dos recursos financeiros arrecadados, com foco à
execução do orçamento elencado em assembléia, zelando pelo seu
desenvolvimento austero.
Neste sentido, faz-se necessário o entrosamento harmônico dos
setores

desta

autarquia,

especialmente

no

que tange

à

Secretaria,
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Fiscalização,

Comunicação

e

Setor

Jurídico,

otimizando

o

processo

arrecadatório e, ao mesmo tempo, fomentando mecanismos de transparência
na aplicação dos recursos públicos desta instituição, que reflitam o caráter
democrático e público deste órgão.
Busca-se assim, tornar exeqüível o projeto político pensado e
proposto pela gestão deste plenário, ampliando e fortalecendo a inserção e
participação da classe profissional e da ciência da Psicologia na sociedade.
Deste modo, abaixo relacionamos algumas medidas a serem
adotadas pela Tesouraria, visando possibilitar uma melhoria na arrecadação,
minimizando o índice de inadimplência, bem como desenvolver, junto aos
conselheiros, funcionários e, em conseqüência, à categoria, conduta digna e
responsável com a guarda e o uso das verbas públicas.

3.2 - Cobrança das anuidades correntes, recobranças de anos anteriores
e dívida ativa.
a)

Organizar as ações previstas no calendário e definidas pelo CFP,

visando efetivar as cobranças das anuidades do ano corrente;
b)

Organizar e realizar as recobranças do ano corrente, conforme contrato

firmado entre CFP e Instituição Financeira contratada para a prestação desse
serviço, em consonância com a Lei.
c)

Realizar, de modo sistemático, junto à Secretaria e Setor Jurídico,

levantamento do número real de inadimplentes com vistas à inserção desses
em cronograma de envio das recobranças de débitos de anos anteriores e,
maior agilidade nas cobranças enviadas através da dívida ativa;
d)

Organizar estratégias de localização dos profissionais que se encontram

com seus endereços desatualizados, buscando minimizar a questão do
frequente retorno das correspondências;
e)

Atuar, por meio do agente de fiscalização, incluindo visitas nas

empresas, escolas, clínicas e outros, tendo, dentre outras finalidades,
identificar profissionais que se encontram em débito com o conselho,
fornecendo-lhes materiais (folders, manuais e outros) que facilitem a
compreensão acerca da importância das ações de seu conselho profissional;
f)

Estabelecer parcerias com órgãos públicos estaduais e municipais,

responsáveis pela expedição de alvarás e licenças, para o funcionamento de
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clínicas, consultório e afins, com vistas a vincular a liberação dos referidos
documentos mediante este profissional estar em dia com seu conselho
profissional.
3.3 - Acompanhamento das despesas realizadas
a)

Elaborar e apresentar, nas Sessões Plenárias, o Centro de Custos, cuja

finalidade visa identificar e demonstrar, aos demais conselheiros como estão
sendo utilizados os recursos da autarquia, favorecendo o acompanhamento
dos gastos realizados ao longo do ano corrente;
b)

Implantar, em todos os setores, campanha de combate ao desperdício,

promovendo, junto aos funcionários, conduta de combate permanente ao
desperdício;
c)

Divulgar, no site, boletins e no jornal do CRP-18, a evolução da

arrecadação e dos gastos realizados pela gestão, adotando, com isso, uma
postura transparente junto à categoria.

4 - COMISSÕES
4.1 - Comissão de Orientação e Fiscalização
Da Política de Orientação e Fiscalização
Este plano de atividades está fundamentado nas políticas estabelecidas
pelo Plenário do CRP 18 e de acordo com normas estabelecidas pelo CFP,
buscando implementar as ações do Conselho junto aos psicólogos, no sentido
de fortalecer a categoria e dar visibilidade às ações da atual gestão.
Justificativa

Este plano de ação foi desenvolvido visando implementar as ações de
orientação e fiscalização do CRP 18 para o ano de 2014. Sua finalidade é
conter informações relativas ao trabalho a ser realizado pelo fiscal com
abrangência em todo estado.
Tendo em vista que o trabalho de orientação e fiscalização contempla
tanto atividades internas quanto externas - através de visitas de fiscalização - é
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necessária a elaboração de um cronograma contendo os custos envolvidos na
realização dessas atividades.
Objetivos Gerais


Nortear o trabalho de orientação e fiscalização, auxiliando o CRP 18 a
zelar pela garantia dos serviços psicológicos prestados, resguardando
os direitos da população a partir dos preceitos éticos e profissionais que
embasam a Ciência Psicológica.



Desenvolver atividades contemplando as ações de orientação e
fiscalização que acumulam, respectivamente, objetivos preventivos e
remediativos.

Objetivos Específicos


Auxiliar os profissionais, acadêmicos e a população em geral a sanar as
dúvidas concernentes à prática profissional, respeitando tanto mudanças
advindas de novas resoluções quanto a realidade social vigente;



Fiscalizar os profissionais em seu campo de atuação, através de
denúncias diretas e indiretas, no intuito de assegurar o respeito e a
ética necessárias com a Psicologia;



Aproximar o Conselho dos profissionais, servindo como base de amparo
ao bom exercício da profissão.

Despesas Previstas
Vales transporte (para visitas externas), passagens (rodoviárias e
aéreas), diárias, hospedagem e ajuda de custo em geral.

Ações a serem desencadeadas


Visitas a:

Pessoas Jurídicas - Visitas que visam possibilitar o registro de pessoa jurídica,
assim como o trabalho de orientação e transmissão de informações.
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Pessoas Físicas – Verificar condição de registro no Conselho, orientar e
transmitir informações.

Universidades – Fazer palestras a professores e alunos a fim de esclarecê-los
e orientá-los quanto à função do CRP 18 e a importância da categoria
profissional na instituição CRP.

Órgãos Públicos e Privados – Visitas para fiscalização e orientação sobre a
prática profissional do psicólogo.

Verificação de Denúncias – Efetuar diligências para comprovar denúncias ou
averiguar indícios de infração.

Viagens – As viagens têm por finalidade: verificar denúncias que chegam ao
CRP; fazer entregas de CIPs; fazer palestras em Universidades; participar de
congressos e eventos relacionados à Psicologia e ao CRP, quando convocado;
fazer visitas de rotina a profissionais instalados em cidades do interior.

Fiscalização Preventiva Integrada – Fiscalizações em instituições públicas,
através de visitas e relatórios, com outros órgãos de classe para trabalho em
conjunto.



Entrega de Carteira de Identificação Profissional –

Entrega

de CIPs Definitivas e Provisórias, com elaboração de cerimônia, na qual serão
enfatizados o papel do Sistema Conselhos assim como os direitos e os deveres
da categoria profissional para com a instituição CRP e para com a sociedade.



Divulgar as Infrações mais Comuns e os Procedimentos de Orientação e
Fiscalização - por meio do site, jornais eletrônicos, e palestras em
universidades.
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Levantamento de Problemas e Dúvidas encontrados no Exercício
Profissional - por meio de link específico no site e de item no termo de
visita.
Debates\Seminários\Fóruns\Oficinas – Realizar estes eventos nas



instituições de ensino formadoras de psicólogos no estado de Mato
Grosso com os docentes e discentes, promovendo as discussões sobre
ética e o exercício profissional.



Atentar aos Editais de Concurso Público – Articular estratégias para
impugná-los no caso de irregularidades.

*Observações:
- As atividades de caráter externo como Visitas a Universidades, apuração de
Denúncias e participação em eventos Públicos, estão condicionadas, também,
às demandas que chegam ao CRP.
- A entrega de CIPs será feita sempre com a convocação prévia dos
profissionais ao CRP. Porém, casos específicos de profissionais que residem
no interior do estado, assim como por motivos excepcionais de impossibilidade
de comparecimento na data marcada ou grande demanda, serão considerados
pela Comissão de Orientação e Fiscalização.

Previsão Orçamentária De Viagens
Viagens da COF por Macro Regiões
Eixo Cuiabá-Cláudia
Cidades e Roteiro Valor da
Quantidade
Valor
Diárias
de Viagem
Passagem
de
Total
Passagens
Cuiabá-Cláudia
143,11
01
R$
R$
296,05 900,00
Cláudia-Sinop
23,92
01
Sinop-Sorriso

22,94

01

Sorriso-Lucas do
Rio Verde
Lucas do Rio
Verde-Nova
Mutum

17,59

01

24,32

01

Duração da
Programação

Hospedagem

Cláudia – 01
Dia
Sinop – 02
Dias
Sorriso – 01
Dia
Lucas Do Rio
Verde – 01 Dia
Nova Mutum –
01 Dia

01 Diária
02 Diárias
01 Diária
01 Diária
01 Diária
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Nova Mutum64,17
Cuiabá
Eixo Cuiabá-Itiquira
Cidades e Roteiro Valor da
de Viagem
Passagem
Cuiabá-Itiquira
Itiquira-Pedra
Preta
Pedra PretaRondonópolis
RondonópolisJuscimeira
Juscimeira-Jaciara
Jaciara-Cuiabá

80,00

Quantidade
de
Passagens
01

35.65

01

8,00

01

14,75

01

4,16

01

28,79

01

Eixo Cuiabá-Água Boa
Cidades e Roteiro Valor da
de Viagem
Passagem
Cuiabá-Água Boa

01

158,93

Quantidade
de
Passagens
01

Água Boa-Nova
Xavantina

20,18

01

Nova XavantinaBarra do Garças

37,00

01

Barra do GarçasTorixoréo
Torixoréo-Cuiabá

17,25

01

123,00

01

Eixo Cuiabá-Querência
Cidades e Roteiro Valor da
de Viagem
Passagem
Cuiabá-Querência
QuerênciaRibeirão
Cascalheira
Ribeirão
CascalheiraCanarana
Canarana-Cuiabá

215,00

Quantidade
de
Passagens
01

24,72

01

55,00

01

251,71

01

Total – 06 Dias Total – 06
Diárias
Valor
Total

Diárias

R$
171,35

R$
900,00

Valor
Total

Diárias

R$
356,36

R$
750,00

Duração da
Programação

Hospedagem

Itiquira – 01
Dia
Pedra Preta –
01 Dia
Rondonópolis
– 02 Dias
Juscimeira –
01 Dia
Jaciara – 01
Dia
Total – 06 Dias

01 Diária

Duração da
Programação

Hospedagem

Água Boa – 01
Dia
Nova
Xavantina – 01
Dia
Barra do
Garças – 02
Dias
Torixoréo – 01
Dia

01 Diária

01 Diária
02 Diárias
01 Diária
01 Diária
Total – 06
Diárias

01 Diária

02 Diárias

01 Diária

Total – 05
Total – 05 Dias Diárias

Valor
Total

Diárias

R$
546,43

R$
450,00

Duração da
Programação

Hospedagem

Querência –
01 Dia
Ribeirão
Cascalheira –
01 Dia
Canarana – 01
Dia

01 Diária
01 Diária

01 Diária

Total – 03 Dias Total – 03
Diárias
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Eixo Cuiabá-Poxoréo
Cidades e Roteiro Valor da
de Viagem
Passagem
Cuiabá-Poxoréo
PoxoréoPrimavera do
Leste
Primavera do
Leste-Campo
Verde
Campo VerdeCuiabá

57,00
28,60

01

24,00

01

30,36

01

Eixo Cuiabá-Tangará da Serra
Cidades e Roteiro Valor da
de Viagem
Passagem
Cuiabá-Tangará
da Serra
Tangará da SerraNova Olímpia
Nova OlímpiaBarra do Bugres
Barra do BugresCuiabá

Quantidade
de
Passagens
01

54,05

Quantidade
de
Passagens
01

8,69

01

8,62

01

36,22

01

Eixo Cuiabá-São José Dos Quatro Marcos
Cidades e
Valor da
Quantidade
Roteiro de
Passagem
de
Viagem
Passagens
Cuiabá-Quatro
73,60
01
Marcos
Quatro Marcos32,00
01
Mirassol D´Oeste
Mirassol
D´Oeste-Cáceres
Cáceres-Cuiabá

18,51

01

52,67

01

Eixo Cuiabá-Nova Lacerda
Cidades e
Valor da
Roteiro de
Passagem
Viagem
Cuiabá-Nova
97,75
Lacerda

Nova LacerdaVila Bela

35,60

Quantidade
de
Passagens
01

01

Valor
Total

Diárias

R$
139.96

R$
600,00

Duração da
Programação

Hospedagem

Poxoréo – 01
Dia
Primavera do
Leste – 02
Dias
Campo Verde
– 01 Dia

01 Diária
02 Diárias

01 Diária

Total – 04 Dias Total – 04
Diárias

Valor
Total

Diárias

R$
107,58

R$
600,00

Valor
Total

Diárias

R$
176,78

R$
450,00

Valor
Total

Diárias

R$
237,53

R$
450,00

Duração da
Programação

Hospedagem

Tangará da
02 Diárias
Serra – 02
Dias
Nova Olímpia
01 Diária
– 01 Dia
Barra do
01 Diária
Bugres – 01
Dia
Total – 04 Dias
Total – 04
Diárias
Duração da
Programação

Hospedagem

Quatro Marcos
– 01 Dia
Mirassol
D´Oeste – 01
Dia
Cáceres – 01
Dia
Total – 03 Dias

01 Diária

Duração da
Programação

Hospedagem

Nova Lacerda
– 01 Dia

01 Diária

Vila Bela – 01
Dia

01 Diária

01 Diária

01 Diária
Total – 03
Diárias
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Vila Bela-Pontes
e Lacerda

19,37

01

Pontes e
Lacerda-Cuiabá

84,81

01

Pontes E
Lacerda – 01
Dia

01 Diária

Total – 03
Total – 03 Dias Diárias

Eixo Cuiabá-Castanheira
Cidades e
Valor da
Roteiro de
Passagem
Viagem
Cuiabá165,60
Castanheira
Castanheira9,20
Juína
Juína-Juara
46,17
Juara-Cuiabá
155,00

Quantidade
de
Passagens
01
01

Valor
Total

Diárias

R$
375,97

R$
600,00

01
01

Duração da
Programação

Hospedagem

Castanheira –
01 Dia
Juína – 02
Dias
Juara – 01 Dia

01 Diária
02 Diárias
01 Diária

Total – 04 Dias Total – 04
Diárias
Eixo Cuiabá-Alta Floresta
Cidades e
Valor da
Roteiro de
Passagem
Viagem
Cuiabá-Alta
185,20
Floresta
Alta Floresta9,31
Carlinda
Carlinda-Nova
18,17
Canaã
Nova Canaã11,90
Colíder
Colíder-Paranaíta
55,43
Paranaíta-Cuiabá

199,23

Quantidade
de
Passagens
01
01
01
01
01
01

Valor
Total

Diárias

R$
479,24

R$
750,00

Duração da
Programação

Hospedagem

Alta Floresta –
01 Dia
Carlinda – 01
Dia
Nova Canaã –
01 Dia
Colíder – 01
Dia
Paranaíta – 01
Dia
Total – 05 Dias

01 Diária
01 Diária
01 Diária
01 Diária
01 Diária

Total – 05
Diárias

Obs: As viagens aqui dispostas serão ainda decididas pela Comissão de Orientação e
Fiscalização, podendo sofrer alterações.

Custo das diárias e Ajuda de Custo
Diária (+1 dia) com hospedagem
Total de diárias
43 diárias
Total de Ajudas de Custo (previsão
de 7 por mês)
Total Previsto

150,00 Reais
43 = 6,450,00 Reais
85 = 2,910,60 Reais
9,360,60 Reais
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Custo com Hospedagem (aproximado)
Hospedagem
Valor da diária
200.00

Nº de diárias
43

Total
8.600,00

Previsão Orçamentária de Serviços Gráficos
Projeções
Valor
Elaboração de 1000 Códigos de
Ética
5.000,00
Confecção de 1000 Folders da COF
Total
5.000,00
Previsão Orçamentária para Cofee Break
Cofee Break em Eventos de Entrega
1.200,00 (cada Cofee Break)
de CIPs – 02 Cofee Breaks por ano
2.400,00 (total)
(média de 100 pessoas por evento)
Cofee Break em Eventos em geral –
350,00 (cada cofee Break)
05 Cofee Breaks por ano (média de
1.750,00 (total)
50 pessoas por evento)
Orçamento Total de Gastos
Projeções
Diárias
Hospedagem
Passagens
Cofee Break
Folders
Códigos de Ética
Total

Valor
9.360,60
8.600,00
2.887,25
4.150,00
5.000,00
29.997,85

OBS: os custos de passagem, hospedagem e eventos em geral são
aproximações, pois estão de acordo com a tabela de preços do ano de 2013,
podendo sofrer variações no decorrer do ano.
Levantamentos de Custos
Especificação
Quantidade
Passagem Terrestre
57

Hospedagem
Diárias
Cofee Break para
100 pessoas
Cofee Break para 50
pessoas
Folders
Código de Ética

Custo Unitário
_____________

43
43
02

200,00
150,00
2.400,00

05

1.750,00

Custo Total
2.887,25

8,600,00
6,450,00
4,150,00

1,000,00
1,000,00

2,50
2,50

5,000,00
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Ajuda de Custo

84

2,910,60

TOTAL

29.997,85

Avaliação Final
Todas

as

ações

serão

continuamente

avaliadas

para

as

correções/ajustes que se fizerem necessários.

5. - Comissão de Direitos Humanos

5.1 - Objetivo Geral
Inserir a Psicologia na discussão e na defesa dos direitos
universais da pessoa humana; fomentar, entre profissionais e estudantes, uma
reflexão quanto às idiossincrasias, valores e direitos; tomar posturas concretas
frente às circunstâncias degradantes, aviltantes e contrárias a elas e buscar a
construção coletiva de uma sociedade de oportunidades mais igualitárias.
5.2 - Objetivo Específico

a) Compor, com outros órgãos ou entidades de Direitos
Humanos, ações que possibilitem compreender os fatores de exclusão social;
desenvolver estes conhecimentos de maneira participativa, com movimentos
públicos e sociais, integralizando-os numa ação coordenada e propositiva,
amalgamando forças e recursos na luta pelo perfeito entrosamento social;
B) Fomentar e estimular a discussão e o desenvolvimento teórico
e prático de ações efetivas, como congressos e seminários, buscando fornecer
recursos e respaldo técnico-científico que visem dirimir as discrepâncias sociais
e infrações de valores e Direitos Humanos;
C) Fomentar a disposição, desde a formação profissional, de
cadeias curriculares que instrumentalizem a classe psicológica na defesa de
uma sociedade justa e de paz entre todos;
D) Promover a Saúde Mental e a redução ou reparação de danos
provocados pela violação dos Direitos Humanos.
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5.3 - Ações
a) Lançamento da campanha anual Direitos Humanos; divulgar o relatório
produzido pela comissão e discutir os seus resultados com a sociedade;
b) Realização de cursos na área Direitos Humanos;
c) Realização de audiências públicas;
d) Ampliação da participação e da representação em entidades de Direitos
Humanos;
e) Manutenção da Política anti-manicomial e de outras instituições de
cunho exclusivo;
f) Participação em congressos e encontros, nacionais estaduais e
municipais.

5.4 - Público alvo
Psicólogos, estudantes e professores de Psicologia; entidades de
defesa dos Direitos Humanos, universidades e sociedade em geral.

5.5) Custos

QUANTIDADE
Passagens aéreas

04

Diárias - Estado
Diárias
fora
Estado

10
10

Hospedagens

do

10

CUSTO
UNITÁRIO
R$
750,00
R$
149,56
R$
253,34
R$
200,00

TOTAL

CUSTO TOTAL
R$ 3.000,00
R$ 1.495,60
R$ 2.533,40

R$ 2.000.00
R$ 9.227,40

6) Comissão de Tomada de Contas
A Comissão de Tomada de Contas, constituída por um
Conselheiro Titular e dois Psicólogos convidados, que tomarão posse
juntamente com a Gestão, tem como finalidade analisar, verificar e aprovar as
movimentações financeiras e contábeis do CRP-18 MT.
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6.1 - Objetivos
a) Verificar e analisar os processos ligados às atividades contábeis e
administrativas;
b) Analisar e aprovar os balancetes financeiros mensais, semestrais e
anuais, apresentados pela Tesouraria;
c) Analisar a organização dos documentos relativos aos pagamentos
realizados pelo Conselho;
d) Facilitar o trabalho da auditoria anual do sistema conselhos;
e) Dar transparência às ações da Comissão, fazendo a publicação dos
Balancetes.
f) Apresentar os Relatórios de Análise para serem aprovados pela
Plenária.
6.2 - Ações
Reuniões mensais durante todo o ano de 2014.

6.3 - Levantamento de Custos

Especificação
Ajuda de custo

Unidade

Quantidade Custo Unitário

Custo Total

18

R$ 673,02

R$ 37,39

TOTAL

R$ 673,02

7) Comissão de Avaliação Psicológica
Tendo em vista estarmos em andamento com o ano temático:
“Ano da Avaliação Psicológica”, esta Comissão propõe-se a divulgar e a
trabalhar com os resultados deste evento. O Conselho Regional de Psicologia
pretende trabalhar junto à categoria profissional com relação à atividade de
avaliação psicológica, que identifica tecnicamente o profissional.
A Avaliação Psicológica tem sofrido constantes transformações:
com a validação dos testes e com a regulamentação, através de novas
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resoluções. Faz-se necessário observar os avanços científicos e as
repercussões sociais trazidas com exercício desta função.

Os problemas e

divergências encontrados requerem uma atenção especial por parte deste
conselho, visando buscar uma nova interlocução com os psicólogos, a fim de
ampliar os seus recursos técnicos, éticos e teóricos.
7.1 – Objetivo Geral
Promover, analisar e discutir os temas inerentes à avaliação
Psicológica, bem como viabilizar ações que possibilitem a divulgação e o
melhor entendimento da prática do psicólogo avaliador.
7.2 – Objetivos Específicos
a) Mapear e integrar os profissionais que atuam na área de Avaliação
Psicológica;
b) Debater com os psicólogos os instrumentos, métodos e técnicas de
avaliação, considerando o contexto e o tipo de população que pode ser
avaliada;
c) Divulgar, junto às instituições públicas, privadas e demais profissionais,
a importância da Avaliação Psicológica;
d) Fortalecer a Avaliação Psicológica como recurso fundamental na área
de saúde, jurídica, educacional e organizacional;
e) Promover debates, palestras e discussões referentes às temáticas da
Avaliação Psicológica;
f) Desenvolver ações conjuntas com outras comissões, no sentido de
fortalecer os intercâmbios com os diversos saberes da Psicologia;
g) Estimular a reflexão ética profissional em Avaliação Psicológica.

7.3 – Ações
a) Levantar e mapear os profissionais da Psicologia que trabalham com
Avaliação Psicológica;
b) Realizar parcerias para promoção de cursos sobre os Testes Zulliger e
PMK, entre outros.
c) Promover debates sobre a prática da Avaliação Psicológica em vários
contextos;
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d) Participar e divulgar as ações promovidas pelo Conselho Federal de
Psicologia em relação à Avaliação Psicológica;
e) Inserir debates sobre Avaliação Psicológica nas regiões não cobertas
pelo evento do Ano da Avaliação Psicológica.

7.4 - Levantamento de Custos
Passagem aérea

02

R$ 800,00

R$ 1.600,00

Ajudas de Custo

20

R$ 37,39

R$

Coffee Break
Material de Expediente
TOTAL

747,80

R$ 1.200,00
R$

500,00

R$ 4.047,80

8) Comissão de Educação
O CRP 18 constituiu a Comissão de Educação visando à promoção
de atividades que possibilitem discussões sobre temáticas relativas à
Psicologia Escolar e Educacional. Assim, a tarefa central da referida comissão
seria o de reunir os profissionais dessa área da Psicologia, que se encontram
nas Universidades ou em outras instituições educativas, para discutir e
aprofundar temas de interesses dos que atuam nesse campo profissional.
A Comissão de Educação do CRP 18 tem se debruçado na
proposição e na realização de atividades que atendam ao cumprimento das
razões de sua criação, encontrando sustentação nas reuniões realizadas
periodicamente na sede do Conselho Regional. Nestas, vem solidificando a
Comissão de Educação, tendo em vista que aquele espaço tem favorecido a
produção de novas ideias e ações que só podem resultar no fortalecimento da
Psicologia como Ciência e como profissão no Estado de Mato Grosso.

8.1 - Objetivo Geral
Proporcionar espaços de discussões e aprofundamento das
questões relativas à Ciência Psicológica e ao exercício profissional do
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Psicólogo nas políticas públicas de Educação e nas políticas públicas

de

outros setores da sociedade.

8.2 - Objetivos Específicos
a) Promover espaços de discussões com vistas à qualificação dos
psicólogos que atuam no contexto escolar e educacional, tendo em vista
a busca de uma prática educativa pautada na qualidade e em
consonância com políticas públicas de inclusão social;
b) Aprofundar as discussões sobre a Política Educacional Brasileira, do
estado e municípios, qualificando o psicólogo, técnica e politicamente,
para melhor compreender a complexidade do sistema educacional atual,
visando o aperfeiçoamento da atuação profissional na área da
Educação;
c) Produzir referências práticas do exercício profissional do psicólogo,
particularmente dos que atuam no âmbito escolar e educacional,
articulado às políticas públicas intersetoriais, proporcionando condições
para o desenvolvimento de uma leitura ampla e contextualizada da
queixa escolar;
d) Realizar levantamento das práticas atualmente realizadas por psicólogos
que atuam no campo escolar/educacional, enfatizando as dimensões do
compromisso social e da educação inclusiva em busca de uma escola
democrática;
e) Fomentar discussões sobre a Psicologia da Educação, articulando,
sobretudo aos aspectos da formação e da prática profissional;
f) Sugerir à Plenária do CRP 18 a realização de atividades que favoreçam
o avanço dessa área de atuação profissional;
g) Propor ações que promovam a saúde mental nos contextos educativos.
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8.1

- Ações
A Comissão de Educação do CRP-18 MT, visando ampliar e

fortalecer o debate acerca das questões escolares e educacionais propõe, em
2014, realizar um evento para discutir a questão da queixa escolar e
medicalização.
A Comissão de Educação do CRP-18 MT, realizará, no ano de 2014,
o projeto “História da Psicologia no Estado de Mato Grosso” que objetiva
caracterizar e descrever a história da profissão de psicólogo no estado de Mato
Grosso.

8.2 - Levantamento de Custos
Especificação

Quantidade Custo Unitário

Custo Total

Passagem aérea

02

R$ 800,00

R$ 1.600,00

Ajudas de Custo

20

R$ 37,39

R$

747,80

Coffee Break

R$ 1.200,00

Impressos gráficos

R$ 2.000,00

Material de Expediente
TOTAL

R$

500,00

R$ 6.047,80

9) Comissão de Saúde
O CRP 18, em consonância com as deliberações advindas do CNP,
elenca algumas diretrizes que pautam os trabalhos da Comissão de Saúde,
comprometida com o movimento atual da Psicologia, em voltar sua atenção
para a saúde, num modelo biopsicossocial, fomentando a formulação de
políticas públicas que insiram o psicólogo nos serviços de saúde pública. Além
disso, visando atender à demanda desta área de atuação, vem propor ações
que fortaleçam politicamente a profissão no setor Saúde, marcando seu campo
25
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de atuação. Neste sentido, propõe criar e manter espaços de debates e
compartilhamento de experiências multiprofissionais qualificadas. Ainda,
manter ampla discussão em prol do direito à Saúde no Brasil, assim como a
contribuição da Psicologia para a garantia de favorecer e integrar a assistência,
segundo os princípios do SUS.
Norteados por essas premissas, a Comissão de Saúde do CRP 18
atua defendendo o preceito constitucional de saúde como direito de todo
cidadão, garantido mediante políticas públicas, discutindo as alternativas para a
melhoria do Sistema Único de Saúde – SUS.
Estas são contribuições da Psicologia para avançar na construção
de políticas públicas, incentivando a promoção de práticas profissionais de
cuidados, pautadas na responsabilização dos trabalhos em equipes:

9.1 – Objetivo Geral
Fomentar e discutir as políticas públicas que proponham e
possibilitem a inserção do psicólogo nos programas estratégicos de Saúde
Pública, no que se refere à promoção de saúde, prevenção e tratamento das
doenças que afetam as populações em geral, em especial as indígenas, a
quilombola e as demais políticas públicas;
9.2 – Objetivos Específicos
a) Fortalecer a participação dos psicólogos nos espaços de controle social
e nas discussões das políticas públicas de Saúde;
b) Capacitar os profissionais, visando debater temas atuais inerentes à
atuação do psicólogo na área de Saúde Pública;
c) Fazer parceria com outros conselhos profissionais da área da Saúde;
d) Avaliar e monitorar a política de Saúde Mental no estado e denunciar
todas as formas de violação de direitos humanos.
e) Buscar desenvolver a interdisciplinaridade sobre o tema Saúde, através
da Educação, do Trabalho e dos Direitos Humanos, entre outros, a fim
de problematizar a questão.
f) Promover eventos e manter permanentes discussões com a categoria
(Fóruns e debates), sobre a inserção do psicólogo na Saúde, visando a
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troca de experiências vividas nos diversos âmbitos e à construção de
referências para a Psicologia.
9.3 – Ações


Participar do Comitê Estadual de Mortalidade Materno-infantil e em
atividades concernentes;



Participar efetivamente dos espaços de controle sociais, posicionandose em defesa das políticas de garantia de direitos;



Incentivar a participação dos psicólogos nas Conferências Municipais,
Estaduais e Nacional de Saúde;



Realizar e participar em eventos nas datas alusivas as temáticas
relacionadas à Saúde, sendo as principais datas:
- 8 de Março – Dia Internacional da Mulher – Realizar Fórum de debate
sobre

a

Saúde

da

Mulher,

seus

principais

indicadores

de

morbimortalidade e as propostas de intervenção do Estado;
- 18 de Maio – Dia da Luta Antimanicomial e Dia Nacional de Combate
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – Realizar
Vídeos-Fóruns

junto

às

Universidades,

Conselhos

de

Direitos,

Associações, Profissionais da Saúde e Comunidade, panfletagem e ato
público;
- 25 de Novembro – Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher
- Participar e apoiar as atividades referentes à Rede de Atenção Integral
a Crianças, Adolescentes e Mulheres em Situação de Violência no
Estado de Mato Grosso;
- 01 de Dezembro – Dia Internacional de Luta Contra AIDS - Participar e
apoiar as atividades referentes ao tema.


Favorecer a Participação dos membros da Comissão em eventos
nacionais, congressos, seminários e cursos, visando à troca de
experiências e a qualificação;



Acompanhar as discussões sobre Saúde Mental em âmbito nacional e
implementá-las de acordo com a realidade local;



Provocar e estabelecer o intercâmbio com as faculdades e acadêmicos
de Psicologia;
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Desenvolver atividades pertinentes e/ou pontuais de acordo com a
política do Conselho Federal de Psicologia.

9.4 – Levantamento de custos

Especificação
Passagens áreas
Hospedagens
Diárias
Ajuda de Custo
Local para a realização do
Evento
Faixas/banners
Prestação de serviços de
entregas diversas
Camisetas
Coffee-Break
Panfletos
Prestação de Serviço de
Som
TOTAL

Quantidade
10
10
10
40

Unitário
750,00
200,00
253,34
37,39

Custo Total
7.500,00
2.000,00
2.533,40
1.495,60

01

1.200,00

1.200,00

30

50,00

1.500,00
1.000,00

200
300
3.000

12,00
10,00
0,40

2.400,00
3.000,00
1.200,00

02

500,00

1.000,00
24.829,00

10) Comissão de Comunicação e Cultura
O CRP 18

considera

a publicidade uma de suas ações

fundamentais, tendo em vista que faz parte da relação com os psicólogos e
com a sociedade em geral, informar, da melhor maneira possível, sobre as
ações desenvolvidas, buscando a repercussão inerente às atividades das
Comissões, pelo setor de Fiscalização, entre outras.
Por oportuno, se torna necessária a contratação de uma empresa de
Assessoria de Imprensa que contemple prestação de serviços, tais como:
Assessoria de Imprensa; cobertura fotográfica aos eventos promovidos pelo
CRP 18 e seus parceiros; atualizações e acompanhamento do Site e de mídias
sociais; envio de boletins eletrônicos (newsletter) aos profissionais da
Psicologia; clipping eletrônico (coletânea de notícias da área e relevantes a
esta) e, ainda, elaboração de informativos impressos referente ao ano de 2014
e desenvolver estratégias para comunicação com as mídias sociais existentes.

28

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 18ª REGIÃO MT



Descrição das atividades:

Assessoria de Imprensa

A empresa desenvolverá trabalhos no sentido de estabelecer
relacionamento entre o CRP-18 e os veículos de comunicação do Estado de
Mato Grosso, com o objetivo de divulgar notícias geradas na entidade e que
tenham interesse público e posicionamentos da mesma em relação aos temas
em destaque no noticiário regional e nacional.
Entre os principais serviços relacionados à Assessoria de Imprensa,
destacam-se:
a- Contato permanente com jornalistas que cobrem o setor;
b- Elaboração e distribuição de pautas;
c- Elaboração e distribuição de releases (matérias noticiosas originadas no
conselho);
d- Agendamento de entrevistas, por solicitação dos veículos ou por
iniciativa do CRP;
e- Convocação de entrevistas coletivas;
f- Redação de notas oficiais à imprensa;
g- Preparação

do

entrevistado

para

entrevistas,

com

dicas

de

comportamento e roteiro de informações.
Cobertura fotográfica
Cobertura fotográfica dos eventos promovidos pelo CRP 18, com o
objetivo de fornecer ilustração para o site, boletim impresso e também para
distribuição aos veículos de comunicação.
Site
Atualização do conteúdo de notícias do site e dos demais campos
relacionados: eventos, artigos etc.
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Boletim Eletrônico (newsletter)
Edição de boletim eletrônico e envio à lista de destinatários de emails informados pelo CRP 18, com notícias editadas das publicações no site,
devidamente atualizadas.
Clipping Eletrônico (coletânea de notícias)
Coletânea eletrônica diária de notícias de interesse do CRP 18,
publicadas nos principais veículos de comunicação do Estado de Mato Grosso
e envio à lista de destinatários de e-mails determinada pela entidade.

Informativo impresso
Edição de informativo impresso semestral, com oito (8) páginas
editoriais. Este trabalho compreende: definição de pauta em conjunto com a
diretoria e com o Plenário, no caso de necessidade; levantamento dos
assuntos por meio de reportagem e pesquisa; redação; edição; diagramação;
editoração eletrônica; produção de uma versão (boneco) para revisão da
diretoria; revisão e acompanhamento da impressão gráfica.

Mídias Sociais - Twitter e Facebook
Personalização e abastecimento do perfil do CRP 18 no Twitter e
Faceboock, veículos usados como ferramenta de informação para o público.
10.1 - Levantamento de Custos
Descrição

Valor

Assessoria de imprensa anual

R$ 24.000,00

Serviços Gráficos

R$ 18.000,00

Serviços de Divulgação

R$ 10.000,00

Previsão Total

R$ 52.000,00

11) Comissão de Orientação e Ética
A Comissão de Ética do CRP 18 tem como principal objetivo
averiguar as denúncias apresentadas neste Conselho, de forma clara e
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objetiva, de acordo com o que preconizam os Códigos de Ética e de
Processamento Disciplinar.
Além dos trabalhos que buscam dar resolutividade às demandas de
ética protocoladas e que se tornaram processos, a Comissão desenvolve,
como prática regular do Conselho Regional, o levantamento de problemas e
dúvidas encontrados no exercício profissional, para indicar ao Conselho
Federal de Psicologia, buscando as suas soluções.
Para isso, a Comissão busca fomentar mecanismos efetivos de
discussão, avaliação e validação de novas técnicas e abordagens, do ponto de
vista técnico e epistemológico, gerando estratégias para integrar a produção
decorrente da comunidade científica e as ações do Sistema Conselhos.
Ainda, realizar, por meio da COE e COF, pesquisas quantitativas e
qualitativas para levantamento e esclarecimento dos temas que mais suscitam
a apresentação de denúncias éticas.
A Comissão pretende ainda divulgar as infrações mais comuns e os
procedimentos de orientação e fiscalização pertinentes, tendo como propósito
esclarecer a comunidade.
A Comissão preserva o sigilo das denúncias, visando fiscalizar,
disciplinar e orientar o exercício da profissão de psicólogo, de acordo com a
legislação e ética, evitando limitar a liberdade do indivíduo, assegurando o
contraditório e a ampla defesa.
A Comissão está composta por quatro conselheiros titulares, dois
suplentes e psicólogos convidados e conta com uma estagiária do setor
jurídico. A Comissão pretende dar continuidade à articulação das questões
éticas com as questões políticas correlacionadas ao desempenho do exercício
profissional e da formação acadêmica, promovendo ampla divulgação e
reflexão sobre o Código de Ética e toda a Legislação que regulamenta a
profissão.
11.1 - Objetivos
a)

Cumprir os prazos pertinentes às diligências e fechamentos das

representações e processos éticos em trâmite no CRP 18;
b)

Divulgar o Código de Ética para os psicólogos, comunidade em geral e

os acadêmicos de Psicologia;
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c)

Desenvolver ações conjuntas com a Comissão de Orientação e

Fiscalização;
d)

Articular o intercâmbio com as instituições de ensino para apresentação

de seminários, palestras e promoção de discussões sobre a questão ética, no
que diz respeito aos processos éticos disciplinares e questões contemporâneas
que envolvem a ética e os direitos humanos.
11.2 - Ações
a)

Desenvolver os trabalhos da Comissão em consonância com o Código

de Processamento Disciplinar;
b)

Desenvolver palestras e seminários sobre o Código de Ética.

c)

Participar de congressos, seminários, cursos e intercâmbios com

Instituições de Ensino Superior, outras comissões do CRP 18 e outros
conselhos.
11.3 - Objetivos específicos
a)

Discutir a ética na prática profissional nos polos de maior número de

profissionais e que contam com cursos de Psicologia;
b)

Propiciar a reflexão sobre a atuação do psicólogo (a) nas questões

éticas que implicam esta prática;
c)

Refletir sobre os problemas psicossociais que afligem a sociedade e

qual a responsabilidade ética do psicólogo (a) na busca de solução destes
problemas;
d)

Analisar quais situações da prática profissional do psicólogo geram

processos éticos e como adotar medidas preventivas para estas práticas
indevidas, segundo a legislação vigente.

11.4 - Previsão Orçamentária
Janeiro a Dezembro de 2014
Ações
Plenária de
Julgamento
Reuniões
Semanais

Especificações
Jeton
Ajuda de custo

Quantidade
59
120

Valor Unitário
R$
174,49

Total
R$

7.852,05

R$

R$

4.486,80

37,39
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Encaminhamento Material de
Administrativo
expediente e
arquivo
Correspondência Correios
Eventos
Encontro
Passagem
Nacional COE
Viagens Interior
Passagem
Terrestre
Viagens Interior
Hospedagens
Diárias
Diárias
TOTAL

1

R$ 1.000,00

R$

1.000,00

100

R$

15,00

4

R$

800,00

R$
R$
R$

1.500,00
3.000,00
3.200,00

10

R$

150,00

R$

1.500,00

10
10

R$
R$

250,00
189,00

R$
R$
R$

2.500,00
1.890,00
26.928,85

12) Comissão de Políticas Públicas

Esta Comissão tem como principal função proporcionar a articulação
das políticas públicas e a atuação do psicólogo inserido nestas políticas. Em
congruência com as atividades do CREPOP, cuja contribuição se dá através do
mapeamento dos profissionais inseridos nas políticas públicas, esta Comissão
serve como um espaço para a qualificação dos psicólogos nesta temática.
Tendo em vista que ainda há uma dificuldade na inserção do profissional, em
função da deficiência deste tema em sua formação, apesar das políticas
públicas abrirem um importante espaço de empregabilidade.
12.1 - Objetivo Geral
Constitui-se com um espaço de discussão da Psicologia e das
políticas públicas.
12.2 - Objetivos Específicos
1. Levantar o maior número de profissionais que atuam com as
políticas públicas em Mato Grosso;
2. Propiciar a reflexão sobre a atuação do Psicólogo (a) nas políticas
públicas;
3. Refletir sobre os problemas psicossociais que afligem a
sociedade e qual a responsabilidade ética do Psicólogo (a) na
busca de solução destes problemas;
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4. Analisar quais são as políticas públicas em que os psicólogos
ainda não estão inseridos para possibilitar as discussões, com os
profissionais e com a sociedade em geral, sobre os campos de
atuações ainda inexplorados.
12.3 - Ações
1)

Realizar um evento estadual com a categoria dos psicólogos,

enfocando a temática das políticas públicas.
2) Reuniões sistemáticas para programar e avaliar as atividades e
propor ações.
3) Reunir com os profissionais que atuam em políticas públicas,
principalmente aquelas em que aparecem dificuldades maiores para a
sua execução.
4) Realizar permanentemente discussões sobre esta temática,
oportunizando uma constante qualificação para os psicólogos.
12.4 - Levantamento de Custos
Janeiro a Dezembro de 2014

Especificação

Unidade

Quantidade Custo Unitário

Custo Total

Passagens Aéreas

04

R$ 700,00

R$ 2.800,00

Hospedagem

08

R$ 200,00

R$ 1.600,00

Diárias

10

R$ 253,34

R$ 2.533,40

Ajudas de Custo

30

R$ 37,39

R$ 1.121,70

TOTAL

R$ 8.055,10

13 - Comissão de Emergências e Desastres
13.1 - Apresentação
A atuação dos Conselhos de Psicologia no tema das emergências e
desastres vem se fortalecendo nos últimos anos e tem sido guiada por alguns
princípios básicos que buscam formar parcerias com entidades ligadas ao tema
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e promover debates e qualificação da categoria para atuar efetivamente nesta
área.
13.2 - Objetivos
a) Incentivar a produção, sistematização e difusão de conhecimento;
b) Produzir referências conceituais, metodológicas e tecnológicas de
atuação da Psicologia (psicólogos e Sistema Conselhos) em situação de
emergências e desastres.
c) Acompanhar e intervir em políticas públicas relevantes a partir da
contribuição da Psicologia em emergências e desastres.
d) Promover educação permanente em emergências e desastres e
promover a inserção do tema na formação acadêmica;
e) Articular-se com os atores sociais para potencializar a formulação,
implantação, monitoramento e avaliação da política pública de defesa
civil.
f) Promover discussões sobre o tema dentro do Sistema Conselhos;
g) Promover discussões sobre o tema com a categoria;
h) Promover ações em conjunto com as instituições formadoras para
incentivo à pesquisa e produção científica na área;
i) Promover discussões com as entidades científicas de Psicologia
enfatizando

a

responsabilidade

do

psicólogo

com

relação

ao

aprofundamento do conhecimento dos traumas causados nas pessoas
que passaram por uma experiência de emergência e desastre;
j) Selecionar e apoiar financeiramente a participação de profissionais em
Seminários e eventos Nacionais.
13.3 - Levantamento de Custos

Especificação

Unidade

Quantidade Custo Unitário

Custo Total

Passagens Aéreas

04

R$ 700,00

R$ 2.800,00

Hospedagem

08

R$ 200,00

R$ 1.600,00

Diárias

10

R$ 253,34

R$ 2.533,40
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Ajudas de Custo

20

TOTAL

R$ 37,39

R$

747,80

R$ 7.681,20

14 - COMISSÃO DE PSICOLOGIA JURÍDICA
14.1 – Introdução
A Comissão de Psicologia Jurídica tem como objetivo debater com
os profissionais do campo jurídico as questões pertinentes à prática da
Psicologia no sistema de Justiça, tendo como princípios norteadores das
discussões a ética e os direitos humanos.

14.2 - Objetivos
Instrumentalizar os profissionais que atuam, direta ou indiretamente,
com a Psicologia Jurídica e suas diversas interfaces;
Realizar eventos e debates acerca das diversas ramificações da
Psicologia Jurídica, problematizando questões como a elaboração de laudos, a
escuta de crianças no Sistema de Justiça, as práticas PSI no Sistema Penal e
o Exame Criminológico, entre outros;
Realizar sensibilização entre os profissionais para participação dos
psicólogos nos órgãos de controle social de segurança pública, Sistema
Penitenciário, Sistema Sócio-Educativo, Justiça etc;
Promover debate entre o Conselho Regional de Psicologia, os
Conselhos de outras categorias e os órgãos de Justiça e Segurança Pública
sobre a atuação das equipes multidisciplinares e de saúde no Judiciário, nas
instituições do sistema sócio-educativo e no prisional:

14.3 – Atividades Previstas
Realizar reuniões mensais da Comissão;
Realizar visitas juntamente com a COF nas unidades prisionais de
todo Estado, orientando os profissionais psicólogos e os gestores no âmbito do
Sistema Prisional;
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Promover debates sobre a prática da Psicologia Jurídica e suas
interfaces com o Judiciário, Segurança Pública e Direitos Humanos;
Participar e divulgar as ações promovidas pelo Conselho Federal de
Psicologia.
Inserir debates sobre Psicologia Jurídica, Ética e Direitos Humanos
nas Instituições de Ensino Superior;

14.4 - Levantamento de Custos

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

UNITÁRIO

CUSTO TOTAL

Passagens

03

R$

700,00

R$

2.100,00

Diárias no Estado

05

R$

149,56

R$

747,80

Hospedagens

04

R$

200,00

R$

800,00

Despesas com
Eventos

01

R$ 1.500,00

R$

1.500,00

TOTAL

R$ 5.147,80

15 - Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas –
CREPOP.
15.1 - Apresentação
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 contribuição e formulação de Referências Técnicas,
especialmente 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

37

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 18ª REGIÃO MT

por meio da implementação de políticas públicas, sob a responsabilidade do
Estado e a defesa da presença da Psicologia nessas políticas.
O Crepop está estruturado como centro de pesquisa, com uma
instância de Coordenação Nacional, vinculada ao Conselho Federal de
Psicologia, e com unidades locais, sediadas nos Conselhos Regionais, por
meio dos quais se encontra presente em todos os Estados da Federação.
Atualmente, configura-se como um Centro de Pesquisas e está
formado em rede, composta por 23 unidades locais, nos respectivos Conselhos
Regionais (CRPs). Cada unidade local conta com pelo menos um assessor
técnico, com conhecimento em Políticas Públicas, responsável por coordenar
atividades locais de pesquisa e de mobilização junto à categoria, segundo uma
agenda de pesquisa integrada nacionalmente, com suas diretrizes propostas e
aprovadas pela Assembleia de Políticas Administrativas e Financeiras (APAF).

15.2 - Objetivos
Promover a qualificação da atuação profissional de psicólogos que
atuam em políticas públicas e instrumentalizar, por meio de pesquisas, a
sistematização e elaboração de documentos de referência técnica para a
prática profissional.
Divulgar as informações expressivas e referências para nortear a
reflexão sobre a prática do psicólogo.

15.3 - Objetivos específicos
 Promover a Consulta Pública da versão preliminar dos documentos.
 Divulgar as Referências Técnicas para Atuação dos Psicólogos.
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 Promover a articulação com gestores de políticas públicas, fortalecendo
a compreensão da dimensão da atuação dos psicólogos nessas
políticas;
 Identificar oportunidades estratégicas de participação da Psicologia nas
políticas públicas;
 Fortalecer a presença da Psicologia nas Políticas Públicas utilizando
ferramentas tecnológicas, especialmente o site, como forma de
divulgação, contribuindo como recurso de gestão ao Sistema Conselhos
de Psicologia.
 Identificar oportunidades estratégicas de participação da Psicologia na
prestação de serviços no âmbito das Políticas Públicas;
 Identificar as limitações tecnológicas presentes na atuação dos
profissionais de Psicologia em Políticas Públicas;
 Apresentar propostas de ação profissional que respondam às demandas
identificadas;
 Promover o desenvolvimento do conhecimento sobre Políticas Públicas
nos meios acadêmico e profissional da Psicologia;
 Construir e disponibilizar referências técnicas para o exercício
profissional no âmbito das Políticas Públicas;
 Contribuir para a construção de Políticas Públicas humanizadas,
fortalecendo a compreensão da dimensão subjetiva presente nestas
políticas;
 Promover a interlocução da Psicologia organizada com os espaços de
formulação, gestão e execução em Políticas Públicas;
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 Investigar a prática profissional dos psicólogos(as) que atuam em
políticas públicas nas esferas estaduais e municipais, além de outras
demandas propostas pela coordenação nacional do CREPOP;
 Estabelecer relações com outras instituições visando à divulgação e
potencialização das ações e objetivos do CREPOP.
 Ampliar o debate sobre políticas públicas no Conselho Regional;
 Promover discussões sobre as Políticas Públicas no Estado e Municípios
de Mato Grosso.

15.4 - Ações:
 Divulgar o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas
Públicas;
 Mobilizar psicólogos (a) para participar das reuniões realizadas ao longo
do ano;
 Participar dos eventos sobre Psicologia e Políticas Públicas, visando a
qualificação e à aproximação com a categoria;
 Desenvolver estudos sistemáticos sobre monitoramento e avaliação de
políticas públicas;
 Manter contatos com as secretarias de governo e planejamento do
Estado e dos Municípios contemplados na pesquisa;
 Pesquisar, em sites dos governos estaduais e municipais, legislações e
documentos;
 Promover contatos com gestores públicos responsáveis por programas e
projetos de políticas públicas;
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 Realizar contatos com psicólogos (as) que estejam atuando em Políticas
Públicas;
 Realizar visitas aos secretários de governo do Estado de Mato Grosso e
município.

15.5 - Atividades:


Levantamento dos marcos lógico e legal das políticas públicas;



Divulgação online das ações;



Realização de Reuniões;



Elaboração de Relatórios;



Mapeamento das experiências de destaque que possam servir de
referência para a prática profissional da Psicologia.

15.6 - Articulação Institucional
 Contatos com Instituições de Ensino;
 Participação em eventos sobre políticas públicas;
 Estabelecimento de convênio com universidades para estagiários;
 Estabelecimento de parcerias para ações conjuntas;
 Discussão com as Instituições formadoras sobre a inserção das Políticas
Públicas nos Currículos via núcleo regional.

15.7 - Plano de Metas 2014
Consulta Pública
A consulta pública é o momento que dá oportunidade de participação
para todos os psicólogos, inclusive para aqueles que participaram da pesquisa.
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O processo nos Regionais é feito através da mobilização dos
psicólogos que atuam na área. Estes são convidados a ler o documento e
participar das reuniões avaliativas, que contam com ampla divulgação local.
Além disso, é eleito um nome de referência na área e este é convidado, através
de ofício, a dar um parecer sobre o documento preliminar de Consulta Pública.

Atividades
 Mapeamento dos profissionais de Referência e que atuam na área.
 Divulgação

em

páginas

de

acesso

e

demais

veículos

de

comunicação.
 Elaboração e envio de ofícios convidando para a Reunião avaliativa
de Consulta Pública.
 Sistematização e

envio

das

contribuições

para

Coordenação

Nacional.

15.8 - Divulgação das Referências Técnicas para atuação dos Psicólogos

A partir da publicação das Referências, é dado o início do processo
de articulação para disseminação das Referências, seja junto à categoria ou
junto às instituições gestoras da política referenciada e principalmente junto
aos psicólogos que atuam neste campo.
Com as últimas publicações de Referências Técnicas, o Crepop
Regional pretende, ao longo do ano de 2014, realizar encontros nas diferentes
regiões do Estado para divulgar as Referências Técnicas, além de proporcionar
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um espaço de interlocução com a categoria e de capacitação nas diversas
áreas, conforme descrição do projeto.

Objetivo Geral
Apresentar e discutir com os psicólogos das diferentes regiões do
Estado de Mato Grosso as referências produzidas pelo Centro de Referência
Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas – CREPOP.
Objetivos específicos
1) Realizar Seminários de Estudo

com os psicólogos, para apresentar e

discutir as referências produzidas pelo CREPOP, principalmente.
2) Dialogar com gestores municipais e apresentar as referências produzidas
como ferramentas de atuação dos psicólogos e subsídios para a efetivação
destas políticas nos municípios.
3) Realizar, junto aos psicólogos, um calendário de capacitação permanente,
visando aprimoramento das referências a partir de dados

e peculiaridades

regionais.
4) Melhorar a qualidade e efetividade dos serviços prestados pelos psicólogos
nas políticas públicas.
Metodologia do Projeto
Serão realizados SEMINÁRIOS DE ESTUDO, com duração de, no mínimo, oito
horas, nas quais serão desenvolvidas as seguintes atividades:
1) Abertura com explanação do objetivo do Seminário
2) Palestra expositiva – Tema: Psicologia e Políticas Públicas
3) Apresentação das referências produzidas pelo CREPOP, com ênfase no
material sobre as políticas públicas .
4) Estudo dirigido em grupo das referências pelos psicólogos presentes no
seminário.
5) Elaboração de um plano de atuação nos serviços com base nas referências
do CREPOP pelos psicólogos presentes.
6) Elaboração do calendário de acompanhamento da execução do plano de
atuação em serviço.
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7) Avaliação e encerramento.

Observação: Em municípios com maior concentração de políticas públicas em
andamento, o Seminário poderá se estender por mais horas, para que se faça
a apresentação e discussão de outras referências.
Segue a lista dos municípios:
POLO I – Baixada Cuiabana
1. Acorizal
2. Barão de Melgaço
3. Chapada dos Guimarães
4. Cuiabá
5. Jangada
6. N. Sra. do Livramento
7. Poconé
8. Sto. Antônio do Leveger
9. Várzea Grande

POLO II
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dom Aquino
Guiratinga
Itiquira
Jaciara
Juscimeira
Pedra Preta
São José do Povo
São Pedro da Cipa

POLO IV – Médio Araguaia
1.
Água Boa
2.
Araguaiana
3.
Barra do Garças
4.
Canarana
5.
Campinápolis
6.
Cocalinho
7.
General Carneiro
8.
Nova Xavantina
9.
Nova Nazaré
10. Novo São Joaquim
11. Pontal do Araguaia
12. Querência
13. Ribeirão Cascalheira
14. Torixoréo

POLO II – Sul I
1.
Alto Araguaia
2.
Alto Garças
3.
Alto Taquari
4.
Araguainha
5.
Ponte Branca
6.
Ribeirãozinho
7.
Rondonópolis
8.
Tesouro

POLO III – Sul II
1.
Campo Verde
2.
Gaúcha do Norte
3.
Nova Brasilândia
4.
Paranatinga
5.
Planalto da Serra
6.
Poxoréo
7.
Primavera do Leste
8.
Sto Antônio do Leste
POLO V – Baixo Araguaia
1.
Alto da Boa Vista
2 Bom Jesus do Araguaia
3.
Canabrava do Norte
4.
Confresa
5.
Luciara
6.
Novo Santo Antônio
7.
Porto Alegre do Norte
8.
Santa Terezinha
9.
Santa Cruz do Xingu
10. São Félix do Araguaia
11. São José do Xingu
12. Serra Nova Dourada
13. Vila Rica
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POLO VI – Oeste
1.
Araputanga
2.
Cáceres
3.
Comodoro
4.
Conquista D’Oeste
5.
Curvelândia
6.
Figueirópolis D’Oeste
7.
Glória D’Oeste
8.
Indiavaí
9.
Jauru
10. Lambari D’Oeste
11. Mirassol D’Oeste
12. Nova Lacerda
13. Pontes Lacerda
14. Porto Espiridião
15. Reserva do Cabaçal
16. Rio Branco
17. Salto do Céu
18. São José 4 Marcos
19. Vila Bela SS Trindade
20. Vale do São Domingos

POLO VII – Médio Oeste
1. Alto Paraguai
2. Arenápolis
3. Barra do Bugres
4. Campos de Júlio
5. Campo Novo do Parecis
6. Denise
7. Diamantino
8.
Nova Olímpia
9. Nobres
10. Nortelândia
11. Nova Marilândia
12. Nova Maringá
13. Porto Estrela
14. Rosário Oeste
15. Sapezal
16. São José do Rio Claro
17. Santo Afonso
18. Tangará da Serra

POLO VIII – Região Central
1.
Cláudia
2.
Colider
3.
Feliz Natal
4.
Itaúba
5.
Lucas do Rio Verde
6.
Marcelândia
7.
Nova Mutum
8.
Nova Santa Helena
9.
Nova Ubiratan
10. Santa Carmem
11. Santa Rita do Trivelato
12. Sinop
13. Sorriso
14. Tapurah
15. União do Sul
16. Vera

POLO IX – Nortão
1.
Alta Floresta
2.
Apiacás
3.
Carlinda
4.
Guarantã do Norte
5.
Matupá
6.
Nova Bandeirantes
7.
Nova Canaã do Norte
8.
Nova Guarita
9.
Nova Monte Verde
10. Novo Mundo
11. Paranaíta
12. Peixoto de Azevedo
13. Terra Nova do Norte
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POLO X – Vale dos Arinos
1.
Aripuanã
2.
Brasnorte
3.
Castanheira
4.
Colniza
5.
Cotriguaçu
6.
Juara
7.
Juína
8.
Juruena
9.
Novo Horizonte do Norte
10. Porto dos Gaúchos
11. Rondolândia
12. Tabaporã
15.9 - PLANILHA DE CUSTOS PREVISTOS
15.9.1 - Divulgação das Referências Técnicas para atuação dos
Psicólogos
Transporte Rodoviário trecho
Ida e volta

Valor Unitário

Sinop
Rondonópolis
Dom Aquino
Primavera do Leste
Nova Xavantina
Confresa
Vila Bela da Santíssima Trindade
Tangará da Serra
Alta Floresta
Juína
Taxas Viagens Terrestres
TOTAL

Local
Diárias
Hospedagem
TOTAL

102,00
45,00
58,80
104,00
289,34
506,11
204,70
54,05
185,20
312,80
10,00

Quantidade
24
24

Nº
pessoas
02
02

Quant.

Total

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
40

408,00
180,00
235,20
416,00
1.157,36
2.024,44
818,80
216,20
740,80
1.251,20
400,00
7.848,00

Valor
Unitário
149,56
200,00

Valor Total
3.589,44
4.800,00
8.389,44

Item
COFEE BREAK
TOTAL

Quantidade
10

Valor Total
R$ 3.000,00
R$ 3.000,00

Item
Passagens Aéreas
TOTAL

Quantidade
04

Valor Total
R$ 2.800,00
R$ 3.000,00
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TOTAL GERAL

R$

19.237,44

15.9.2 - Seminário Regional (Fechamento do ciclo de Seminários do Interior).

Especificação

Unidade

Quantidade

Custo Unitário

Coffee Break
Diárias palestrante
Passagens aéreas
Hospedagem
Faixa para Mesa

01
01
01
01
01

150
03

12,00
169,41
1.000,00
200,00
150,00

Material expediente

01

02

03
01

500,00

Custo
Total
1.800,00
508,23
2.000,00
600,00
150,00
500,00

(canetas/pastas/certificados, etc)

TOTAL

5.558,23

15.9.2 – Participação em eventos sobre Políticas Públicas
DESCRIÇÃO
Passagens
Diárias no Estado
Hospedagens
Eventos
TOTAL

QUANTIDADE
04
05
05
02

UNITÁRIO
R$ 700,00
R$ 169,41
R$ 200,00
R$ 500,00

CUSTO TOTAL
R$
2.800,00
R$
847,05
R$
1.000,00
R$
500,00
R$
5.147,05
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RESUMO

DIRETORIA

50.000,00

SECRETARIA

70.232,50

COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - COF

29.997,85

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS- CDH

9.028,90

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

673,02

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGIA

4.047,80

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

6.047,80

COMISSÃO DE SAÚDE

24.829,00

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO E CULTURA

52.000,00

COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E ÉTICA

26.927,85

COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS

8.055,10

CENTRO

DE

REFERÊNCIA

EM

PSICOLOGIA

E

29.942,72

POLÍTICAS PÚBLICAS - CREPOP
COMISSÃO DE EMERGENCIAS E DESASTRES

7.681,20

COMISSÃO DE PSICOLOGIA JURÍDICA

5.147,80

TOTAL PLANO DE TRABALHO

324.611,54

I PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 18ª REGIÃO MT

Maria Aparecida de Amorim Fernandes
Presidente
Conselho Regional de Psicologia 18ª Região MT
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