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APRESENTAÇÃO 

 

Todos os anos os Conselhos Regionais de Psicologia apresentam o 

resultado do trabalho que estão implementando em seu Estado.  Este relatório  tem 

a finalidade de apresentar as atividades desenvolvidas pelo Conselho Regional de 

Psicologia 18ª região - Mato Grosso (CRP 18 MT), no ano de 2012, mostrando os 

projetos e eventos do CRP 18, as participações em eventos e congressos ligados à 

profissão e à categoria, as atividades desenvolvidas pelas comissões, o controle 

social, dentre outras informações relevantes.  

O ano de 2012 foi o segundo ano do CRP18 depois do desmembramento 

do CRP 14 e os objetivos principais dessa gestão são tornar o conselho eficiente, 

atendendo com compromisso e qualidade à demanda dos profissionais psicólogos 

(as) promovendo assim o fortalecimento destes junto às ações políticas 

desenvolvidas. Desta forma, buscando contemplar as políticas de ação aprovadas 

pelo Congresso Nacional da Psicologia, projetos e programas emergentes 

demandados à Psicologia pela sociedade e encampados pelo Conselho Federal de 

Psicologia - CFP, bem como às necessidades regionais. 

Este relatório traz as atividades desenvolvidas pelas comissões, grupos 

de trabalho, colaboradores e/ou Conselheiros que coletivamente ou individualmente 

produziram conforme o plano de trabalho elaborado no início deste ano.  
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1. PARTICIPAÇÃO EM CONFERÊNCIAS 
 
1.1 - IV Conferências Municipais de Saúde  
 

Entre os dias 21 e 22 de junho de 2011, a Presidente do CRP 18 MT, Maria 

Aparecida de Amorim Fernandes, participou da IV Conferência Municipal de Saúde 

da cidade de Poconé/MT, onde proferiu palestra relativa ao controle social. Evento 

foi promovido pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com o Conselho 

Municipal de Saúde. Nos dois dias de do evento foram tratados vários temas 

voltados à saúde pública. Dentre os assuntos abordados estavam os seguintes 

eixos: I) Acesso e acolhimento com qualidade: Um desafio para o SUS. II) Política 

de Saúde na Seguridade Social, segundo os princípios da integralidade, 

universalidade e equidade e III) Participação da Comunidade e Controle Social e 

Gestão do SUS (Financiamento; Pacto pela Saúde e Relação Público x Privado: 

Gestão do Sistema, do Trabalho e da Educação em Saúde. 

A presidente Maria Aparecida de Amorim Fernandes participou também, 

como palestrante, de outras três Conferências Municipais, sendo: a IV Conferência 

Municipal de Saúde de Comodoro/MT, que aconteceu no dia 01 de junho de 2011; 

IV Conferência Municipal de Saúde de Vila Bela de Santíssima Trindade/MT, nos 

dias 28 e 29 de junho de 2011 e da IV Conferência Municipal de Saúde de Campo 

Novo dos Parecis/MT, que aconteceu no dia 17 de junho de 2011. 

 
1.2 - VII Conferência Estadual de Saúde - Cuiabá/MT  

 

Aconteceu entre os dias 14 e 15 de outubro de 2011, em Cuiabá/MT, a VII 

Conferência Estadual de Saúde de Mato Grosso, com o tema “Todos usam o SUS! 

SUS na Seguridade Social - Política Pública, Patrimônio do Povo Brasileiro”.  

 A Presidente Maria Aparecida de Amorim Fernandes representou o CRP 18 

MT neste evento e coordenou a PLENÁRIA de eleições de delegados. 

Durante a Conferência, o Pleno do Conselho Estadual de Saúde (CES-MT) aprovou 

o debate do eixo proposto pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS) “Acesso e 

acolhimento com qualidade – um desafio para o SUS”, que possui três subeixos: 
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Política de Saúde na Seguridade Social, segundo os princípios da Integralidade, 

Universalidade e Equidade; Participação da Comunidade e Controle Social; Gestão 

do SUS (Financiamento, Pacto pela Saúde e Relação Público x Privado; Gestão do 

Sistema, do Trabalho e da Educação em Saúde). 

 
1.3 -  Conferência Municipal de Assistência Social  

 

O CRP 18 MT participou da IV Conferência Municipal de Assistência Social, 

sendo representado pelo Conselheiro Milton Rodrigues da Silva. O evento ocorreu 

nos dias 03 e 04 de agosto, no centro comunitário do município de São José dos 

Quatro Marcos/MT. Sob o tema “Consolidar o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS) e valorizar seus trabalhadores”, o evento foi realizado pelo Conselho 

Municipal de Assistência Social (CMAS), em parceria com a Secretaria Municipal de 

Assistência Social. 

Entre os assuntos debatidos, estavam os avanços na consolidação do  

SUAS, com a valorização dos trabalhadores; a qualificação da gestão dos serviços, 

programas, projetos e benefícios e o fortalecimento da participação e do controle 

social.  

 

1.4 - IX Conferência Estadual de Assistência Social  

 

O CRP 18 MT participou da IX Conferência Estadual de Assistência Social, 

sendo representada pela Conselheira Presidente Maria Aparecida de Amorim 

Fernandes. 

Pela primeira vez, o evento ocorreu fora da capital, sendo sediado no 

município de Sinop, no norte do estado. Com essa estratégia, o governo possibilitou 

a integração de vários municípios presentes no evento. A presidente participou da 

mesa de abertura representando todos os trabalhadores do SUAS, atendendo ao 

convite do Conselho Estadual de Assistência Social. 
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1.5 -  Conferência Estadual de Políticas para as Mulheres  

 

 O CRP 18 MT integrou a III Conferência Estadual de Políticas para as 

Mulheres, realizada nos dias 13 e 14 de outubro em Cuiabá/MT. Teve como 

representante a psicóloga e Conselheira Priscila Batistuta Nóbrega, membro do 

Conselho Estadual de Direitos da Mulher de Mato Grosso (CEDM-MT) e na ocasião 

foi eleita delegada para a Conferência Nacional das Mulheres. 

O evento ocorreu com o objetivo de avaliar e elaborar propostas voltadas às 

mulheres mato-grossenses, sendo realizado pelo governo do Estado, por meio da 

Superintendência Estadual de Políticas Públicas para Mulheres e do CEDM. Com 

base no II Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, o evento foi fundamental 

para a implementação da igualdade de gênero como política efetiva. O Conselho 

Regional de Psicologia está envolvido nessa discussão desde 2005, por 

compreender a importância do tema para a extinção de comportamentos destoantes 

da conquista da autonomia feminina. Esse olhar ganha ainda mais força com o 

engajamento nacional, por meio do Conselho Federal de Psicologia (CFP) que, na 

gestão atual, lançou a campanha “Psicologia – Profissão de Muitas Mulheres”. 

 

1.6 - II Conferência Estadual de Políticas e Direitos Humanos de LGBT  

 

Com o tema “Por um país livre da pobreza e da discriminação: promovendo 

a cidadania LGBT”, aconteceu a II Conferência Estadual de Políticas e Direitos 

Humanos de LGBT, em Cuiabá/MT de 20 a 22 de outubro de 2011. O evento foi 

organizado pelo Centro de Referência LGBT de Combate à Violência e Crimes de 

Homofobia, com o objetivo de avaliar a implantação das políticas públicas voltadas 

ao combate à discriminação e à promoção dos direitos para os LGBT. 

A presidente do CRP 18 MT, Maria Aparecida de Amorim Fernandes, 

participou da conferência. Foram realizadas palestras, debates, exposições e 

apresentações culturais, durante os três dias de atividades. Os painéis foram sobre 

os seguintes temas: “Avaliar a implementação e execução do Plano Nacional de 

Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT”; “O enfrentamento à 
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homofobia, lesbofobia e transfobia no contexto da segurança pública, sistema 

prisional e socioeducativo, justiça e direitos humanos”; “Políticas de inclusão social: 

cultura e turismo como mecanismo de enfrentamento à pobreza e à exclusão do 

LGBT”; e “LGBT no contexto da educação e seguridade social”. Foram realizados 

Grupos de Trabalho sobre os temas: Segurança pública, justiça e direitos humanos; 

Políticas públicas de saúde LGBT; Educação sem homofobia e políticas para 

juventude LGBT; Cultura, turismo e comunicação LGBT; Desenvolvimento social e 

combate à fome, trabalho e emprego; Políticas de promoção das mulheres 

homoafetivas e Planejamento, orçamento e gestão.   

Ao final do evento, foram votadas propostas e apresentados relatórios e 

escolhidos 16 delegados para a Conferência Nacional, organizada pela Secretaria 

Nacional de Direitos Humanos. 

 
1.7 - 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres 

 

A 3ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres realizou-se em 

Brasília/DF nos dias 12 a 15 de dezembro de 2011 e visou consolidar propostas 

elaboradas nas conferências municipais e estaduais, que começaram em 1º de julho 

e definir a responsabilidade do governo federal frente às demandas apresentadas 

pelos municípios. Cerca de 200 mil mulheres de todo o País participaram da 

mobilização, que passou por 2.160 municípios brasileiros. 

Ao final, foi possível avaliar e definir prioridades dentro do II Plano Nacional 

de Políticas para as Mulheres, elaborado em 2007. O Plano é resultado da 

mobilização realizada na II Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres e 

está organizado em 11 eixos que representam temas prioritários e áreas de 

preocupação, levantados por representantes da sociedade civil organizada. Para 

cada eixo há objetivos e metas que se concretizam em 388 ações que foram  

propostas. 
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1.8 - II Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT  
 

De 15 a 18 de dezembro de 2011 aconteceu em Brasília/DF a Conferência 

Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos de LGBT com o tema: “Por um 

país livre da pobreza e da discriminação, promovendo a cidadania de lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais”. O CRP 18 MT teve como representante a 

psicóloga e membro da Comissão de Direitos Humanos, Tatine Penariol do Rosatto.  

A Conferência teve o objetivo de avaliar e propor as diretrizes para a 

implementação de políticas públicas voltadas ao combate à discriminação e 

promoção dos direitos humanos e cidadania de LGBT no país, além de avaliar a 

implementação e execução do Plano Nacional de Promoção LGBT e propor 

estratégias para seu fortalecimento. 
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2.0 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DO SISTEMA CONSELHOS 
 

Atendendo às diretrizes do Conselho Federal de Psicologia, o CRP 18 MT, 

por meio dos seus representantes das duas reuniões de presidente e duas de 

tesoureiro, participou das APAFS de maio e de dezembro, bem como das reuniões 

da COF e da COE. Na perspectiva de integrar todas as ações do CFP, este 

conselho respondeu de forma positiva a todas as convocações, tendo participado 

dos eventos descritos a seguir. 

 

2.1 - Planejamento Estratégico sobre Álcool e Outras Drogas  
 

Nos dias 17 e 18 de março de 2011, as psicólogas Zeni Luersen e Priscila 

Batistuta Nóbrega representaram o CRP 18 MT juntamente com participantes dos 

demais CRPs, no planejamento estratégico do Sistema Conselhos, que discutiu a 

Política de Álcool e Outras Drogas. 

Esta iniciativa do CFP reuniu profissionais que atuam nessa área com o 

objetivo de formar uma agenda mínima de ações conjuntas para o ano de 2011 e um 

planejamento para 2011 /2013. 

Foram tiradas seis diretrizes a serem realizadas em 2011, dentre as quais se 

destacam a realização de fóruns municipais e seminários regionais, seguidos do 

Nacional, para debater a questão e a elaboração de uma cartilha de orientação aos 

psicólogos. 
 

2.2 - Planejamento Estratégico no campo da Psicologia das Emergências e 
Desastres  
 

Em Brasília/DF, nos dias 08 e 10 de abril de 2011, reuniram-se 

representantes dos CRPs e pessoas de renome, ligadas ao tema das emergências e 

desastres para realizar o planejamento estratégico sobre esta temática. O CRP 18 

MT foi representado, neste evento, pelos Conselheiros Marisa Helena Alves e Luis 

Guilherme Araújo Gomes.  Após a discussão e trabalhos foram definidos os 

seguintes temas como eixos de ação para serem executados entre 2011 e 2013: 
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 Incentivar a produção, sistematizar e difundir conhecimento; 

Produzir referências conceituais, metodológicas e tecnológicas de atuação 

da Psicologia (psicólogos e Sistema Conselhos) em situações de emergências e 

desastres; 

Acompanhar e intervir em políticas públicas relevantes a partir da 

contribuição da Psicologia em emergências e desastres; 

Promover educação permanente em emergências e desastres e garantir a 

inserção do tema na formação acadêmica; 

Articular com atores sociais para potencializar a formulação, implantação, 

monitoramento e avaliação da política pública de defesa civil. 

 
2.3 - Encontro das Comissões Regionais e Nacional de Direitos Humanos do 
Sistema Conselhos de Psicologia  

 
As Comissões de Direitos Humanos dos Conselhos Federal (CNDH) e dos 

Conselhos Regionais de Psicologia estiveram reunidas no dia 20 de agosto de 2011 

em Brasília/DF. O evento teve como representante do CRP 18 MT a Conselheira 

Priscila Batistuta Nóbrega, presidente da comissão de Direitos Humanos. 

No encontro, a intenção foi planejar ações conjuntas para os próximos anos, 

além de estreitar o contato para trabalhar de forma articulada, propondo ações 

conjuntas e tornando mais coletiva a discussão sobre Direitos Humanos no Sistema 

Conselhos, para que nem as Comissões Regionais, nem a Comissão Nacional, 

atuem sozinhas. 

Durante a reunião, também foi planejada a Campanha Nacional de Direitos 

Humanos para os próximos anos.  

2.4 -  Manifestação "Primavera da Saúde"  

No dia 27 de setembro de 2011, em Brasília/DF, aconteceu a manifestação 

“Primavera da Saúde”, em frente ao Congresso Nacional e que seguiu até o Palácio 

do Planalto, o qual foi simbolicamente abraçado. O objetivo foi reivindicar e defender 

os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), a política antimanicomial e os 

direitos dos usuários do Sistema de Saúde Mental. 
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Participaram desta mobilização a Presidente Maria Aparecida de Amorim 

Fernandes e a psicóloga Débora Blanco Canavarros, que representaram o CRP 18 

MT  e todos os psicólogos e psicólogas do Estado de Mato Grosso. 

O encontro fez parte de uma grande jornada de lutas e manifestações em 

defesa da saúde pública brasileira, para que ela se torne um direito efetivo de todo 

cidadão. Foram previstas outras atividades para a “Primavera da Saúde”, entre elas 

atos públicos nas Conferências Estaduais de Saúde (CES), para a sensibilização 

dos gestores estaduais. No dia 27 de setembro, os Conselhos estiveram reunidos 

por uma sociedade sem manicômios; pelo respeito ao SUS; para que não se perca 

de vista a conquista de um modelo de saúde integralizado; pela não privatização da 

saúde, e pelo respeito ao cidadão e aos direitos dos usuários de Saúde Mental. 
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3.0 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS E CONGRESSOS 
 
3.1 - Encontro Nacional dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) 
 

A psicóloga Simone Machado dos Santos representou o CRP 18 MT no 

Encontro Nacional dos Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), promovido pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), em 

parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS, em 
Brasília, nos dias 30 e 31/03/2011. 

O objetivo foi discutir as propostas apresentadas nos encontros regionais de 

2010, a fim de definir quais trabalhadores da assistência social compõem o SUAS. 

Durante dois dias, o evento reuniu mais de 300 pessoas, entre representantes 

estaduais e regionais, participantes indicados por entidades de assistência social e 

convidados. No encontro foram tratados assuntos de extrema relevância, conforme 

relatório entregue pela participante, tais como: 

1-  A isonomia salarial dos trabalhadores de nível superior; isonomia de 

carga horária (que cumpra-se a Lei de 30 horas para assistentes social). Alguns 

estados já se adiantaram quanto a PL 30 horas dos psicólogos e permitiram que os 

profissionais de Psicologia façam 30 horas no âmbito do SUAS. 

2- Foram inseridas novas profissões na Equipe de referência do CRAS, tais 

como: musicoterapeuta, antropólogo e terapeuta ocupacional, entre outras. 

3- Representantes do MDS e estudiosos do assunto sobre os temas 

abordados relataram a urgência de separar assistencialismo de assistência social. 

Para tanto, faz-se necessário que o cargo de gestora/secretária de Assistência 

Social NÃO sejam ocupados por primeiras damas e sim por pessoas com notório 

conhecimento técnico sobre a política de assistência social e não de 

assistencialismo. 

4 - Foi decidido, por meio de votação, que cada Estado terá um 

representante e um suplente (de outra categoria profissional). Também, que fossem 

eleitos cinco representantes nacionais e que cada Estado teria o prazo de 60 dias (a 

partir do dia 31 de março/11) para reunir as categorias que possuem representação 



 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 18º REGIÃO MT 
 
 
 

14 
 

 

Estadual e que compõem a rede SUAS, para que fosse realizada 

uma votação de qual categoria iria ter a titularidade e qual outra categoria teria a 

suplência. Desta forma, que fossem elaboradas as sugestões a respeito da carta de 

princípios que teve o seu esboço feito no referido evento. 

 
3.2 - II Simpósio Sul Brasileiro de Psicologia Jurídica  

 

Aconteceu em Porto Alegre/RS o II Simpósio Sul Brasileiro de Psicologia 

Jurídica, nos dias 07 a 09 de abril de 2011. Participou, representando o CRP 18 MT , 

a Conselheira Priscila Batistuta Nóbrega, Presidente da Comissão de Psicologia 

Jurídica e da Comissão de Direitos Humanos.  

Enriqueceram o Simpósio os temas palestrados, tais como: I) A entrevista 

psicológica para a identificação de psicopatas e de tendências à psicopatia. II) 

Avaliação psicológica de crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual: 

procedimentos, desafios e cuidados éticos. III) Mediação familiar IV) Técnicas de 

entrevista investigativa. V) Atendimento psicoterapêutico a autores de violência 

sexual: intervenções possíveis. VI) Avaliação psicológica na Justiça do Trabalho. VII) 

Elaboração de documentos na área jurídica. VIII) Psicologia Investigativa: o trabalho 

da Psicologia na análise do perfil de criminosos e da cena do crime. 

 

3.3 - Congresso Nacional de Psicologia CONPSI  

 

Em sua 7ª edição, aconteceu o Congresso Norte-Nordeste de Psicologia 

(CONPSI), com o tema “Práticas e Saberes Psicológicos e suas Interconexões” em 

Salvador/BA, de 11 a 14 de maio de 2011. 

O CRP 18 MT foi representado pelas Conselheiras Marisa Helena Alves e 

Mirvana Spinola Barbosa.  

O Congresso acontece a cada dois anos, em uma cidade da região Norte ou 

Nordeste, com a participação de psicólogos, pesquisadores, docentes e alunos de 

Psicologia de todas as regiões do país, com o fim de compartilhar conhecimentos 

acadêmicos e profissionais, discutir políticas para a área e promover o avanço da 
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Psicologia no Brasil. Trata-se, portanto, de um evento nacional, um dos maiores da 

área, prestigiado por todos os grupos envolvidos na construção da Psicologia 

brasileira. 

Em sua 7ª. edição, o CONPSI foi realizado em Salvador, Bahia, retornando à 

cidade na qual teve origem.  

Desde a sua criação, o CONPSI é um espaço nacional de diálogo entre o 

mundo acadêmico e o mundo profissional da Psicologia brasileira, buscando 

fortalecer o intercâmbio necessário entre a produção de conhecimento científico e a 

qualificação e desenvolvimento dos serviços prestados à sociedade pelos 

psicólogos. 

 
3.4 - Encontro Estadual de Trabalhadores/as do SUAS  

  

No dia 04 de julho de 2011 aconteceu na UFMT o Encontro Estadual de 

Trabalhadores/as do SUAS. O evento teve como objetivo reunir os profissionais da 

política de assistência social, antes do encontro nacional, buscando discutir 

assuntos pertinentes à categoria e fortalecer o desenvolvimento do Sistema Único 

nas esferas governamentais. O CRP 18 MT foi parceiro do CRESS 20ª Região. 

Neste evento o Conselheiro Luiz Guilherme Araujo Gomes e a Conselheira Maria 

Aparecida de Amorim Fernandes se fizeram presentes representando o CRP. 

 

3.5 - X Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional 
 

O CRP 18 MT foi representado pela psicóloga e membro da Comissão de 

Educação, Jane Teresinha Domingues Cotrin, nos dias 03 a 06/07/2011 da décima 

edição do Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacional, com a temática: 

“Caminhos Trilhados, Caminhos a Percorrer”. O evento visou destacar os 20 anos da 

ABRAPEE enquanto entidade na luta pela inserção do psicólogo no campo 

educacional, articulando e apresentando as principais contribuições da Psicologia 

para o campo da educação escolar e educacional em uma perspectiva da educação 

para todos e de uma sociedade democrática.  
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O Congresso contou com a apresentação de estudos e pesquisas, 

exposições, lançamentos de livros, relatos de experiências e de atuação em 

discussão no âmbito acadêmico, científico e profissional no campo da Psicologia 

Escolar e Educacional e com a participação de pesquisadores estrangeiros, visando 

estreitar laços com demais países que também discutem a inserção da Psicologia no 

campo da Educação.   
 

3.6- XXVII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Saúde  
 

Entre os dias 09 a 12 de julho, aconteceu em Brasília/DF o XXVII Congresso 

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, com o tema “Saúde no Centro da 

Agenda de Desenvolvimento do Brasil: Ampliação e Qualificação do Acesso do 

Cidadão ao SUS”. O evento reuniu cerca de 6 mil secretários municipais de Saúde, 

gestores, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) de todo o 

Brasil. Na ocasião, o CRP 18 MT foi representado pela Presidente Maria Aparecida 

de Amorim Fernandes, que foi indicada a participar do evento pelo pleno do 

Conselho Estadual de Saúde. 

O Congresso teve como objetivo promover a discussão e troca de 

experiências entre os participantes, discutir as políticas de saúde adotadas pelas 

esferas federal, estaduais e municipais e o respectivo impacto nos municípios, além 

de troca de experiências, promovendo o aperfeiçoamento da gestão do SUS e os 

serviços prestados à população brasileira. 

 

3.7 - VII Encontro Nacional da ABEP  
 

A presidente do CRP 18 MT, Maria Aparecida de Amorim Fernandes, 

participou do VIII Encontro Nacional da Associação Brasileira de Ensino de 

Psicologia (Abep), realizado no período de 7 a 10 de setembro, na Universidade 

Federal de Goiás (UFG), em Goiânia. Com o tema “Ética na Formação”, o evento 

reuniu estudantes, profissionais, coordenadores de cursos, professores, 

pesquisadores, gestores de órgãos governamentais e interessados na qualificação 

do ensino e formação em psicologia. 



 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 18º REGIÃO MT 
 
 
 

17 
 

 

Durante o VIII Encontro Nacional da Abep foram realizadas várias 

atividades, entre mesas-redondas, conferências, fóruns, sessões de comunicação e 

pôsteres, inclusive com a participação de profissionais fora do país, o que 

estabeleceu a troca de saberes e experiências. Uma atividade especial foi 

promovida para os professores de Psicologia: Oficinas de Ensino onde grupos de 

docentes, apoiados por especialistas da área, socializaram temas que são 

abordados na formação em Psicologia, tais como o ensino da avaliação psicológica, 

ética, desenvolvimento humano, saúde do trabalhador, políticas publicas, orientação 

e psicoterapia, entre outros. 
  

3.8 - 16º Encontro Nacional da ABRAPSO  
 

De 12 a 15 de novembro de 2011 aconteceu em Recife/PE o 16º Encontro 

Nacional da ABRAPSO. Participaram do evento, representando o CRP 18 MT , a 

Conselheira Marisa Helena Alves e o Vice-Presidente Luiz Guilherme Araújo Gomes, 

Ambos tiveram trabalhos inscritos neste evento. 

O Encontro Nacional da Associação Brasileira de Psicologia Social 

(ABRAPSO) comemorou seus 30 anos e realizou sua 16º edição com a temática 

"Psicologia Social e seus movimentos", debatendo a formação desse profissional em 

Psicologia Social e os debates políticos atuais em nossa sociedade, especialmente 

em nosso país. 
 

3.9 - II Seminário Internacional “A Educação Medicalizada: Dislexia, TDAH e 
outros supostos transtornos”  
 

O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo promoveu, de 11 a 14 de 

novembro de 2011, o II Seminário Internacional “A Educação Medicalizada: Dislexia, 

TDAH e outros supostos transtornos - Novas capturas, antigos diagnósticos na Era 

dos Transtornos”.  

Na ocasião, participou do Seminário, representando o CRP 18 MT, a 

psicóloga e membro da Comissão de Educação, Jane Teresinha Domingues Cotrin. 
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4.0 - EVENTOS REALIZADOS EM CONSONÂNCIA COM O CONSELHO 
FEDERAL DE PSICOLOGIA: SEMINÁRIOS TEMÁTICOS 
 
4.1 - Seminário Regional da Psicologia das Emergências e Desastres  

 

Com o objetivo de debater ações de enfrentamento das situações de 

emergências e desastres, o CRP 18 MT realizou, no dia 08 de novembro de 2011, o 

Seminário Regional sobre Emergências e Desastres. O seminário aconteceu no 

auditório do Centro Universitário de Várzea Grande (Univag). 

A ocorrência de desastres naturais é frequente na humanidade e se faz 

necessário mudar a capacidade da sociedade em lidar com esses eventos. A 

participação dos psicólogos em emergências e desastres já é uma realidade e a 

atuação é uma forma de prevenção. O tema “Contribuições da Psicologia para as 

emergências e desastres” foi abordado pela Conselheira membro das Comissões de 

Educação e de Políticas Públicas do CRP 18 MT, Marisa Helena Alves. 

O evento contou ainda com a participação de representantes do Corpo de 

Bombeiros e do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência 

(PROERD) da Polícia Militar (PM).  

 

4.2 - Seminário Nacional da Psicologia das Emergências e Desastres  

 

O II Seminário Nacional da Psicologia em Emergências e Desastres foi 

realizado de 24 a 26 de novembro, em Brasília (DF) e o CRP 18 MT enviou como 

representante a Conselheira Lucy Maria De Oliveira Farah e a Presidente Maria 

Aparecida de Amorim Fernandes, além das psicólogas Clara Regina G. Campos e  

Edna Cristina Batista Simões e a estudante de Psicologia Elaine Cristina R. C. Silva. 

Entre as principais propostas do evento estavam a avaliação do processo de 

organização e configuração do trabalho dos psicólogos sobre o tema. Os debates do 

encontro irão subsidiar o desenvolvimento do plano de contingência da Psicologia 

em emergências e desastres. 
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Promovido pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), o seminário contou 

com mesas-redondas, sessões de comunicação e discussões temáticas. O encontro 

visou possibilitar a expressão das produções e dos profissionais, entre as quais: 

produzir uma avaliação da conjuntura nacional e internacional sobre o tema de 

emergências e desastres; discutir a relação do tema com as políticas públicas, e 

estimular a integração latino-americana através da articulação da Rede Latino-

Americana de Psicologia em Emergências e Desastres. 

As conclusões do evento devem apoiar a organização de referências 

técnico-profissionais, que já vêm sendo desenvolvidas dentro do Sistema 

Conselhos, para a atuação de psicólogos, com base no direcionamento inicial do VII 

Congresso Nacional da Psicologia (CNP).  

 

4.3 -  Ano temático: Avaliação Psicológica  

 

O CRP 18 MT realizou, em 2011, ano dedicado à discussão do tema 

“Avaliação Psicológica”, três eventos com esse objetivo no interior do Estado de 

Mato Grosso, nos municípios de Sinop, Rondonópolis e São José dos Quatro 

Marcos.  Os eventos contaram com a colaboração dos seguintes profissionais, que 

foram responsáveis pela organização Tatiane Lebre Dias, Laura de Carvalho, 

Claudia Aparecida Conte e Rosângela Katia S. Mazzorana Ribeiro e da Conselheira 

Mirvana Spinola Barbosa, que coordenou e acompanhou a realização do evento nos 

municípios.  

Nos eventos realizados houve participação de profissionais e estudantes, 

sendo muito elogiada a iniciativa do Conselho de levar as discussões para o interior 

do Estado de Mato Grosso 

O formato dos encontros seguiu o modelo de apresentação dos eixos pelos 

palestrantes/Conselheiros e debates abertos ao público presente, seguido de 

formação de grupos de discussão dos eixos temáticos, tendo como referência os 

textos produzidos pelo CFP e apresentação de propostas pelos grupos. Os eixos 

foram: I - Qualificação: Critérios de reconhecimento e validação a partir dos direitos 
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humanos, II - Avaliação Psicológica em contextos institucionais e III - Relação com o 

contexto de formação. 
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5.0 - OUTROS EVENTOS 

 

5.1 - Semana de Mobilização do Dia da Luta Antimanicomial  

 

 Nos dias 16 a 18 de maio de 2011, o CRP 18 MT realizou, em conjunto com a 

3ª Marcha Movimento Estudantil UFMT, Fórum Interinstitucional de Saúde Mental, 

Departamento de Saúde Coletiva da UFMT, Departamento Psicologia UFMT, 

Núcleo PET Saúde Mental UFMT - Várzea Grande/MT e servidores do Hospital 

Psiquiátrico CIAPS “Adauto Botelho”, a Semana de Mobilização para a efetivação 

de uma Política Pública de Saúde Mental no Estado de Mato Grosso “Saúde 

Mental: Direitos Conquistados, Direitos Garantidos?” 

 Foi realizada uma mesa redonda buscando debater o “Papel das 

Conferências na Construção da Política de Saúde Mental”; uma audiência pública 

com o tema: “Gestão em Saúde Mental, Drogas e Controle Social” e manifestação 

em praça pública, buscando discutir os temas pertinentes à luta antimanicomial 

com a sociedade civil.  

 

5.2 -  Reunião com os Representantes dos CRPs do Centro Oeste  
 

 Com objetivo de discutir a possibilidade de realização de um congresso na 

região Centro-Oeste, que atendesse às expectativas dos profissionais desta região, 

reuniram-se representantes dos CRPs de MT, MS, GO e do Distrito Federal, no dia 

09 de julho de 2011, na cidade de Goiânia/GO. Representou o CRP 18 MT nesta 

ocasião o Conselheiro Vice-Presidente, Luiz Guilherme Araujo Gomes. 
 

5.3 - II Encontro Nacional de estudante de Psicologia (ENEP)  
 

 O Centro Acadêmico de Psicologia da Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT) solicitou uma contribuição ao CRP 18 MT para enviar um representante ao 

2º ENEP, evento que aconteceu entre os dias 05 a 11 de julho de 2011, na cidade 

de São Paulo. 
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 A Diretoria do CRP 18 MT atendeu à solicitação por entender que o evento é 

um dos maiores e mais importantes eventos estudantis do país.  

 O tema do evento desse ano é “Psicologia, urbanidade e movimentos 

migratórios: da transformação do espaço urbano à transformação da sociedade 

brasileira”.  De acordo com a organização do evento, "esse tema aborda não só a 

necessidade de psicólogos se aprofundarem nos temas da cidade e territórios rurais 

e urbanos, mas também reflete na possibilidade de atuação do encontro, fornecendo 

à comunidade a possibilidade de articulação com o espaço e vivência de um evento 

que altera e contribui para a mudança do local, apontando como um grande objetivo 

a articulação local e a interação entre estudantes e comunidade”. 

 
5.4 - Inauguração da Clínica Escola do Curso de Psicologia na Faculdade UNIC  

 

No dia 05 de agosto de 2011, o CRP 18 MT participou da inauguração da 

Clínica Escola do curso de Psicologia da Universidade de Cuiabá (Unic), campus 

Rondonópolis/MT, sendo representado pela Presidente Maria Aparecida de Amorim 

Fernandes e pelo Conselheiro representante no município, Alcindo José Rosa. 

O objetivo da Clínica Escola é prestar serviços de Psicologia à comunidade 

de Rondonópolis, bem como proporcionar aos alunos do curso de Psicologia um 

espaço para o exercício profissional supervisionado. 

O CRP 18 MT espera estreitar, cada vez mais, a relação com os centros de 

formação de psicólogos, sendo importante que a universidade esteja em contato 

com a comunidade.  

 
 

5.5 - II Semana de Psicologia na Associação Juinense de Ensino Superior do 
Vale de Juruena (AJES) 

 

No dia 25 de agosto de 2011, o CRP 18 MT participou da II Semana da 

Psicologia, realizada pela Associação Juinense de Ensino Superior do Vale de 

Juruena (AJES), por meio do Instituto Superior de Educação do Vale do Juruena, 
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que aconteceu entre os dias 24 a 26 de agosto, no município de Juína/MT. O 

Conselheiro e Presidente da Comissão de Orientação e Ética, Jair José Schuh, 

representou o CRP 18 MT no evento, cujo tema foi “Psicologia para o século XXI - 

Saúde Mental: integração e qualidade de vida”. 

O evento buscou integrar profissionais e alunos em discussões que ofereçam 

possibilidades de retomar as concepções presentes em todo o arcabouço teórico-

prático da saúde mental. Ao propor modos distintos de visualizar as questões 

relativas às patologias, os debates puderam colaborar na construção de novas 

modalidades de intervenção junto aos grupos considerados excluídos. 

Saúde mental no século XXI; saúde mental e qualidade de vida; e inclusão 

dos alunos especiais no processo de ensino regular, foram alguns dos temas 

abordados. Jair José Schuh ministrou a palestra “Lançando um olhar acerca da ética 

na Psicologia”, sendo abordada também a importância do Código de Ética na 

constituição da profissão e no âmbito da avaliação psicológica.  

 
5.6 - I Encontro Integrado de Psicologia em Mato Grosso. 

 

O CRP 18 MT, em comemoração ao dia 27 de agosto, Dia do 

Psicólogo, realizou, juntamente com a UFMT, Unic e o Univag, o I Encontro 

Integrado de Psicologia em Mato Grosso, de 22 a 26 de agosto. A parceria do CRP 

18 MT com as universidades, que realizaram evento integrado, foi no intuito de 

articular as relações entre as unidades formadoras e fomentar o debater do tema 

“Políticas públicas e práticas em Psicologia”. As atividades ocorreram nas três 

instituições e contou com a abertura solene no Teatro  da Universidade Federal de 

mato Grosso. 

Durante toda a semana, foram realizadas diversas palestras, debates, 

oficinas, apresentação de trabalhos e minicursos, ferramentas importantes para a 

busca da excelência e qualidade profissional no mercado de trabalho, que se mostra 

cada vez mais exigente e seletivo. Considera-se que as atividades oferecidas 

contribuíram para a formação do aluno, que atuará nos mais diversos cenários, 

exercendo funções como facilitador no campo psicológico. 
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Entre os assuntos abordados nas palestras e conferências estavam: políticas 

públicas emergentes e assistência social; psicanálise e cultura; o retorno das 

explicações organicistas na educação: medicalização e medicação na escola; 

envelhecimento como processo psicossocial e experiência dos CAPS em Brasília. O 

evento contou com a participação da professora doutora Neuza Maria de Fátima 

Guareschi, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS); da professora 

doutora Marilene Proença, da Universidade de São Paulo (USP/SP), esta 

representando o CFP; da professora mestre Irene Maurício do Nascimento de Lima, 

da Escola de Saúde Pública de Mato Grosso (ESP/MT); do professor doutor José 

Eduardo Pandossio, da Universidade de Brasília (UNB); entre outros. 

O encontro propiciou um espaço para que acadêmicos, professores, e 

profissionais da área ampliassem o conhecimento e debatessem questões que 

enfrentam diariamente no estudo e na prática da Psicologia. Desse modo, os alunos 

puderam se aproximar de ensinamentos que aprendem internamente na faculdade 

com a realidade social. Ainda para comemorar o Dia do Psicólogo, em 27 de agosto 

de 2011, foi feita uma homenagem aos profissionais de Psicologia. Preparou-se um 

vídeo destinado a todos aqueles que se dedicam a esta sublime missão, que foi 

veiculado em todo o Estado de Mato Grosso, em uma das principais emissoras. Foi 

feita também a distribuição de cartazes contendo uma mensagem parabenizando a 

categoria em clínicas, CRAS, CREAS e centros especializados, entre outros locais. 

 

5.7 - II Semana de Psicologia da Faculdade do Pantanal (Fapan) 

 

 O CRP 18 MT esteve presente na abertura da 2º Semana de Psicologia da 

Faculdade do Pantanal (Fapan), que aconteceu no dia 29 de agosto de 2011, na 

cidade de Cáceres/MT, sendo representando pela Presidente do Conselho, Maria 

Aparecida de Amorim Fernandes.  

Durante os três dias de atividades, alunos, professores e profissionais 

debateram temas como “Violência e análise de grupos sociais”, “Violência, 

Psicologia e Indivíduo”, “Fatores psicológicos da violência na Educação” e “Iniciação 



 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 18º REGIÃO MT 
 
 
 

25 
 

 

Científica em Psicologia”. Os temas foram apresentados por meio de palestras, 

trabalhos científicos e pôsteres. 

A abertura contou com a presença de autoridades do município e 

representantes da Fapan e da Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat). 

Dentre outros, estiveram presentes a secretária municipal de Assistência Social de 

Cáceres, Antônia Eliene Liberato Dias; o coordenador do curso de Administração da 

Fapan, Luiz Dirceu Siqueira, que representou a direção da faculdade e o membro do 

Grupo de Pesquisa “Juventude, Cultura e Políticas Públicas”, da Unemat, e 

professor da Fapan, Guilherme Angeramis Rodrigues Varga. O curso de Psicologia 

da Fapan existe há três anos e tem 166 alunos, distribuídos em cinco turmas. 

Também participaram da abertura, o diretor do curso de Sistemas de Informação, 

Leo Manoel Silva, e a diretora do curso de Pedagogia, Rosemar Cristina da Silva. 

 

5.8 - PROJETO “TRÂNSITO CONSCIENTE PRÁ VIDA SEGUIR EM FRENTE” 

 

O CRP 18 MT apoiou o projeto “Trânsito consciente prá vida seguir em 

frente”. Organizado pelo  Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(Detran/MT) e o curso de Psicologia da UFMT, do campus de Rondonópolis, o 

evento foi realizado no dia 24 de setembro de 2011. A ação fez parte da Semana 

Nacional de Trânsito, cujo tema, criado pelo Departamento Nacional de Trânsito 

(Denatran), é: "Década mundial de ações para a segurança do trânsito (2011-2020) - 

Juntos podemos salvar milhões de vidas".  

O projeto contou com a realização de uma mesa-redonda que discutiu os 

tema “As perspectivas e desafios para o trânsito seguro: as contribuições da 

Psicologia” e teve como participante o Conselheiro Alcindo José Rosa. 

 
5.9 - II Jornada de Análise de Comportamento de Cuiabá – Univag. 
 

 Buscando incentivar os eventos científicos no Estado, o CRP 18 MT  apoiou o 

evento II Jornada de Análise de Comportamento de Cuiabá, realizado entre os dias 

10 e 12 de novembro de 2011 no Centro Universitário de Várzea Grande. 
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 O evento reuniu cerca de 200 pessoas entre profissionais psicólogos (as) e 

estudantes, que buscaram no evento qualificação à formação na área de Psicologia 

para a atuação na sociedade.  

 O evento recebeu como palestrante os professores Helio Guilhardi e Patrícia 

Queiroz. 

 

5.10 - I Semana de Saúde Mental da Santa Casa de Misericórdia de 
Rondonópolis  

 

O Setor de Psicologia da Santa Casa de Misericórdia - Rondonópolis/MT 

realizou, de 10 a 11 de outubro, a sua I Semana Saúde Mental. Nesta primeira 

edição do evento, aproveitando o ensejo do Dia Mundial de Saúde Mental, o objetivo 

foi oportunizar aos funcionários, estagiários e convidados, a discussão e a reflexão 

acerca dos avanços e desafios da Saúde Mental no Brasil, de modo a responder às 

seguintes questões: 1 - Por que a Reforma Psiquiátrica, o que mudou, quais são as 

perspectivas? 2 - Como a Saúde Mental contribui para a consolidação do SUS? 3- 

Saúde Mental nas instituições de Saúde. O CRP 18 MT foi parceiro na realização 

deste evento e foi representado pelo Conselheiro Alcindo José Rosa. 

 

5.11 - VI  Seminário do Núcleo Interinstitucional de Estudos da Violência e da 

Cidadania (NIEVCI), da Universidade Federal de Mato Grosso  

 

No dia 15 de outubro de 2011, foi realizado o VI  Seminário do Núcleo 

Interinstitucional de Estudos da Violência e da Cidadania (NIEVCI), da Universidade 

Federal de Mato Grosso. O evento teve como enfoque central questões relacionadas 

à violência contra a criança e contou com a presença de vários palestrantes, dentre 

eles, a Presidente do CRP 18 MT, Maria Aparecida de Amorim Fernandes e a 

Conselheira Priscila Batistuta Nóbrega. 
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5.12 - Manifestação “Abraço ao Adauto” (Hospital Psiquiátrico do Estado de 
Mato Grosso) 
 

O CRP 18 MT participou da manifestação denominada “Abraço ao Adauto”, 

que foi uma forma de demonstrar a insatisfação quanto à proposta de mudança do 

Adauto Botelho, que passaria a funcionar no prédio do antigo Instituto 

Neuropsiquiátrico de Cuiabá (INC), localizado na BR-364, saída para Rondonópolis, 

a cerca de 20 km do centro de Cuiabá. Na ocasião, representou o CRP 18 MT as 

Conselheiras Marisa Helena Alves, Maria Aparecida de Amorim Fernandes e a 

psicóloga Fabiana Tozi Vieira. 

Lutar contra a transferência do Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho. Esse foi 

o objetivo do protesto ocorrido no dia 10 de outubro de 2011.  Os manifestantes 

deram as mãos e fizeram um abraço no prédio, em um ato simbólico. Em seguida, 

caminharam até a Avenida Fernando Corrêa. A manifestação contou com a 

participação dos acadêmicos do curso de Psicologia da Unic, UFMT e do Univag, 

além de representantes da Central Única dos Trabalhadores (CUT), do Fórum de 

Saúde Mental, servidores públicos e dos usuários e seus familiares. Todos imbuídos 

na luta por melhores condições do SUS.   
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6.0 -  PARTICIPAÇÃO DO CRP 18 MT NO CONTROLE SOCIAL 
 
 
 * Conselho Estadual de Saúde de Mato Grosso - Representante: Conselheira 

Maria Aparecida de Amorim Fernandes. 

O CRP 18 MT participa no Conselho com representação no Segmento de 

Trabalhadores da Saúde, tendo acompanhado 100% das reuniões realizadas em 

2011, num momento tenso, no qual a gestão de algumas unidades de Saúde foram 

entregue às OS. A posição desta entidade foi contrária à privatização da saúde e em 

defesa do SUS. Neste Conselho, a Conselheira representante ainda participa das 

comissões de Recursos Humanos e Saúde do Trabalhador; Comissão de Saúde 

Indígena. 

 

* Conselho Municipal de Saúde de Cuiabá/MT: O CRP 18 MT ocupa uma 

vaga como suplente sendo representado pela Conselheira Marisa Batista 

  

* Conselho Municipal de Saúde de Rondonópolis/MT- Representante: 

Conselheiro Alcindo José Rosa, que participa de reuniões ordinárias.  

 

* Conselho Estadual de Trânsito - Representante: Conselheira Lucy Maria de 

Oliveira, tendo atribuições na Comissão de Educação no Trânsito. Dentre outros, a  

Conselheira participou das seguintes atividades: Análise de recursos de multas, 

emitindo Pareceres para votação do Colegiado; Participou de Junta Médica 

requerida por candidato para renovação de CNH e  que não fora aprovado nos 

exames; Palestra  sobre a Municipalização do Trânsito  realizada por Conselheiro  

CETRAN  no Município  de Chapada dos Guimarães-MT; 5. Participou de Comissão 

Julgadora do 1º Premio DETRAN EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO, continuando na 

Comissão para o 2º Premio a ser realizado em 2012. Ela participa ainda de Grupo 

de Trabalho, designado pelo Presidente do CETRAN, para Elaboração de Manual de 

Procedimentos Avaliação dos Exames Teórico-Técnico e Prática de Direção 

Veicular. 
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* Conselho Estadual de Direito da Mulher - Representante: Conselheira 

Priscila Batistuta Nóbrega. 

 

* Conselho de Assistência Social - Representante: o psicólogo Arlindo de 

Arruda e Silva Filho que exerce a Presidência do referido Conselho e tem como 

responsabilidade acompanhar, avaliar e fiscalizar os programas de controle Social 

da política pública de assistência social do Estado, bem como seus serviços e 

benefícios socioassistenciais, ofertados de acordo com as necessidades do usuário 

e em consonância com PNAS/NOB/SUAS. 

 

* Conselho Municipal de Assistência Social de Rondonópolis/MT 

Representantes: as psicólogas Vanderlea Dias Pereira Soares (Titular) e Marisa 

Rocha Ferreira Rosa (Suplente)  

 

* Comitê Municipal e Estadual de Mortalidade Materna Infantil. O CRP 18 MT  

atualmente participa destes comitês por meio da representação da psicóloga 

colaboradora Eloá Carvalho Lourenço, como membro titular e da psicóloga 

Conselheira Daniele Vieira de Souza, como suplente. 

 

No ano de 2011, em parceria com o CRP 18 MT, o referido comitê 

desenvolveu o projeto “Multiplicadores em vigilância do óbito de mulher em idade 

fértil, materno, infantil e fetal”, que aconteceu nos dias 12 a 16 de setembro de 2011, 

realizado pelo Comitê Municipal de Mortalidade Materna e Infantil. Em consonância 

com a Gerência de Vigilância de Nascimentos e Óbitos de Cuiabá o projeto busca 

capacitar médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem da rede municipal de 

saúde. A capacitação debateu as causas de morte entre mulheres em idade fértil e 

de crianças e recém-nascidos, bem como a adoção de medidas de controle e 

prevenção.  

Entre os principais objetivos do projeto, estão: promover a sensibilização dos 

profissionais da atenção básica para a vigilância do óbito de mulher em idade fértil, 



 
 
 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 18º REGIÃO MT 
 
 
 

30 
 

 

materno, infantil e fetal; estimular a investigação dos óbitos pelas equipes de 

atenção básica; estimular os profissionais a fazer o registro adequado das 

informações que serão utilizados nos sistemas de informação para o diagnóstico, 

planejamento e avaliação das ações; instrumentalizar os profissionais para a 

investigação dos óbitos, por meio da qualificação da informação e construir um 

processo de aprendizagem crítico, contextualizado e transformador dos profissionais 

da saúde. 

 

* Conselho Estadual de Políticas Públicas Sobre Drogas - CONEN MT. 

Representantes: Conselheira Priscila Batistuta Nóbrega e a psicóloga Zeni Luersen 

(suplente). 
 

7.0 - PARTICIPAÇÕES EM AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 

* Audiência Pública Municipal articulada juntamente com o Vereador Ludio 

Cabral, evento que buscou discutir a Saúde Mental no município de Cuiabá e foi 

realizado na Câmara Municipal de Cuiabá. 

* Audiência Pública sobre Saúde Mental na Assembléia Legislativa do Estado, 

para discutir a transferência do Ciaps Adauto Botelho – localizado no bairro 

Coophema, em Cuiabá – para o antigo Instituto Neuropsicológico (INC). 

*Audiência Pública sobre segurança Pública na Assembléia Legislativa do 

Estado, para debater assuntos referentes à segurança pública nos municípios de 

Várzea Grande e Cuiabá. O evento contou com representantes da Secretaria de 

Estado de Segurança Pública, do Comando Geral da Polícia Militar, presidentes de 

bairros e população em geral. 

*Audiência Pública Municipal em defesa do Hospital Universitário Julio Muller 

esta audiência problematizou a transferência da gestão dos HU para as Fundações. 

Nas Audiências citadas, representou o CRP 18 MT a Presidente Maria 

Aparecida de Amorim Fernandes, que teve fala e compôs a mesa de autoridades.  
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8.0 - ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELAS COMISSÕES 

8.1 - Comissão de Orientação e Fiscalização COF 

 

A COF, Comissão responsável pela Orientação e Fiscalização dos 

Profissionais Psicólogos, é composta por três Conselheiros e um agente de 

fiscalização. O agente de fiscalização é responsável pela área de jurisdição de 

abrangência do CRP. A COF é presidida pela Conselheira Mirvana Spinola Barbosa, 

e, tem, ainda, como membros os Conselheiros Alcindo José Rosa, Luiz Guilherme 

Araújo Gomes e Maria Cristina Garcia de Rezende.  

O trabalho da referida Comissão tem como objetivo nortear o trabalho de 

orientação e fiscalização, auxiliando o CRP 18 MT 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; 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 à 

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, aproximando o Conselho dos profissionais e servindo 

como base de amparo ao bom exercício da profissão. 

 
8.1.1 - Fiscalização 

 

O trabalho da fiscalização consiste em assegurar, junto aos Conselhos 

Regional e Federal, o cumprimento da lei, decretos e resoluções que regulamentam 

o exercício da profissão de psicólogo, garantindo à população que os serviços 

psicológicos prestados estejam dentro dos preceitos técnicos e éticos da profissão. 

Neste sentido, são desenvolvidos dois trabalhos: um, de Orientação, que é dirigido 

aos psicólogos e à sociedade, objetivando a informação a respeito dos direitos e 
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deveres do profissional, fundamentado no Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

E também um trabalho de Fiscalização, que objetiva a identificação ou constatação 

de condutas irregulares que ferem as normas vigentes. 

 

8.1.2- Caracterização das Atividades de Fiscalização em Mato Grosso 

 

As atividades desenvolvidas pela fiscalização do CRP 18 MT envolvem visitas 

às universidades para proferir palestras a professores e alunos a fim de esclarecê-

los e orientá-los quanto à função do Conselho e à importância da categoria 

profissional na instituição; visitas a pessoas físicas e jurídicas para verificação das 

condições de registro no Conselho, orientação e transmissão de informações e 

visitas a órgãos Públicos e Privados para fiscalização e orientação sobre a prática 

profissional do psicólogo. 

Acontece também participação em eventos importantes da comunidade e as 

Fiscalizações Preventivas Integradas em instituições públicas por meio de visitas e 

relatórios, com outros órgãos de classe para trabalho em conjunto. Esta fiscalização 

é uma iniciativa do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, 

seção Mato Grosso, com a participação de diversas entidades: Ministério Público 

Estadual, Corpo de Bombeiros, OAB-MT, Conselho de Serviço Social e Prefeituras, 

dentre outras. A finalidade dessa ação é verificar as condições de regularidade dos 

estabelecimentos visitados, respeitando a atribuição de cada órgão participante da 

fiscalização. 

Durante o ano de 2011 foram realizadas pela fiscalização de Mato Grosso 

aproximadamente 60 visitas e no que se refere a atendimentos presenciais a 

profissionais ou por meio de telefone ou e-mail foram aproximadamente 700. 

 
8.1.3 - Fiscalizações em conjunto com o Ministério Público  
 

O CRP 18 MT integra a equipe de Fiscalização coordenada pelo Conselho 

Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mato Grosso (CREA/MT). 

Entre os dias 18 e 21 de julho, o CRP 18 MT esteve presente em ação conjunta com 

órgãos de fiscalização, no município de Rondonópolis. Por solicitação do Ministério 
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Público, as entidades realizaram fiscalização na Cadeia Pública Feminina, na 

Penitenciária “Major Eldo Sá Correa” (Mata Grande), na Cadeia Pública Masculina e 

no aterro sanitário da cidade. O objetivo da ação foi verificar as questões de 

segurança, estrutura física, manutenção dos prédios e as condições de salubridade. 

Após a fiscalização, os profissionais elaboraram o relatório de visita 

preventiva com informações sobre os locais vistoriados e relacionaram os itens que 

não estão em conformidade com as normas. 

O conselho recebeu, por sua participação, o certificado de Instituição 

Comprometida com a Sociedade por contribuir com as ações integradas de 

segurança e do bem-estar da coletividade. 

 
8.1.4 - Solenidade de Entrega de Carteiras Profissionais  

 

Uma das atividades desenvolvida pelo CRP 18 MT, em conjunto com as 

Comissões de Orientação e Ética e Comissão de Orientação e Fiscalização, é a 

entrega de Carteira Profissional aos psicólogos. 

Tivemos, no dia 10 de agosto de 2011, uma entrega solene de Carteiras de 

Identidade Profissional (CIP) com nova numeração. Na oportunidade, foi arrecadado 

um quilo de alimento não perecível de cada participante, para ser doado à Casa 

Transitória de Cuiabá, entidade filantrópica que abriga pacientes com câncer em 

tratamento em Cuiabá. Foram realizadas outras quatro reuniões de entrega de 

Carteiras Profissionais Provisórias, de setembro a dezembro de 2011, que 

objetivaram esclarecimentos aos profissionais recém formados, fazendo a 

distribuição do Código de Ética Profissional e apresentando o vídeo sobre o trabalho 

do Conselho Federal de Psicologia e dos Conselhos Regionais. 

Ao longo de 2011, o Conselho efetuou a troca de aproximadamente 1.400 

carteiras, substituição necessária devido ao desmembramento de Mato Grosso, que 

passou a ter um CRP próprio. 
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8.1.5 - Capacitação na Secretaria Municipal de Assistência Social e 
Desenvolvimento Humano – SMASDH.  

  

O CRP 18 MT, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social 

e Desenvolvimento Humano - SMASDH, desenvolveu atividades objetivando 

divulgar o material produzido pelo CFP, a partir do trabalho do CREPOP. Este 

evento fez parte da estratégia da COF de sistematizar as orientações aos 

psicólogos. 

No dia 31 de maio de 2011, o CRP 18 MT trabalhou com os psicólogos 

lotados nos CRAS e CREAS de Cuiabá. 

Representaram o CRP, a Presidente da COF, Mirvana Spinola Barbosa, a 

Fiscal Rhegysmere Alves e, a convite do Conselho, o psicólogo Arlindo Arruda, que 

é atualmente o Presidente do Conselho Estadual de Assistência Social do Estado de 

Mato Grosso. 

Os temas trabalhados foram: Código de Ética Profissional do Psicólogo; 

Resoluções acerca da produção de documentos psicológicos 030\2001, 007\2003 e 

001\2009 e no que consiste o trabalho do SUAS. 

 

8.1.6 - Seminário das Referências dos Trabalhadores/as do SUAS . 

 

No dia 15 de setembro de 2011, aconteceu o seminário “Referências dos 

Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)”, que reuniu alunos e 

profissionais de várias cidades para debater o tema e envolver a categoria de 

profissionais de todas as regiões do Brasil na reflexão sobre a avaliação psicológica 

e qualificação da prática.  

O seminário contou com o apoio da Secretaria Municipal de Assistência 

Social de São José dos Quatro Marcos/MT e da Faculdade de Psicologia de Quatro 

Marcos. O encontro reuniu representantes dos municípios de Cáceres, Curvelândia, 

Rio Branco, Araputanga, Mirassol D’Oeste e Pontes e Lacerda, entre outros.  
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Foram debatidos temas como o panorama atual da política de assistência 

social; serviços existentes no município de Quatro Marcos e a importância da 

capacitação dos profissionais; trabalho multidisciplinar no SUAS e ética profissional.  

Representaram o CRP 18 MT a presidente Maria Aparecida de Amorim 

Fernandes, a Conselheira e Presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização 

(COF), Mirvana Spinola Barbosa e a fiscal Rhegysmere Myriam Rondon Alves.  

 
8.2 - COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 
  
 
8.2.1 - Inspeção realizada em instituições de internação para usuários de 
drogas 
 

A Inspeção Nacional, coordenada pela Comissão Nacional de Direitos 

Humanos do Conselho Federal de Psicologia, foi executada em setembro de 2011,  

envolvendo os atuais vinte Conselhos Regionais de Psicologia, que, 

simultaneamente, em 25 unidades federativas do país, inspecionaram 68 unidades, 

contando com o apoio de inúmeros parceiros locais. 

Em Mato Grosso, foram visitados cinco locais. Participaram da inspeção as 

Comissões de Direitos Humanos e de Orientação e Fiscalização do CRP 18 MT, o 

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso (Coren/MT), Fórum Intersetorial 

de Saúde Mental, Defensoria Pública, Centro de Referência contra Homofobia LGBT 

e Ministério Público Estadual (MPE). 

Os resultados analisados foram apresentados com o relatório final da 

inspeção, publicado em novembro de 2011. 

O objetivo é levantar a situação do atendimento às pessoas que apresentam 

problemas decorrentes do uso de álcool e outras drogas, para identificar os abusos, 

maus-tratos e violações de direitos humanos. A preocupação é que não se tornem 

espaço de segregação, como os manicômios. A inspeção busca também saber se 

os locais seguem padrões de tratamento de acordo com os princípios éticos e 

técnicos da Psicologia. 
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A inspeção é uma ação conjunta das Comissões de Direitos Humanos do 

Sistema Conselhos de Psicologia (CNDH). A Coordenação Geral desta inspeção 

cabe à Comissão Nacional de Direitos Humanos do CFP. 

Os Conselhos avaliaram que as inspeções são mecanismos importantes para 

ampliar, na sociedade, a discussão sobre direitos humanos de pacientes de saúde 

mental e usuários de álcool e outras drogas, trazendo o debate para o campo dos 

Direitos Humanos. 

 
8.3 - COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E ÉTICA - COE  

A Comissão de Orientação e Ética, no ano de 2011, realizou reuniões 

semanais para tratar da orientação, acompanhamento das denúncias, 

representações e processos. 

Com a constituição da 18ª Região do Sistema Conselhos de Psicologia, 

separando-se da 14ª Região, foram encaminhados por esta última Região as 

Representações em andamento, correspondentes à Região do Estado de Mato 

Grosso, hoje CRP 18 MT. Estas Representações encontravam-se em vários níveis 

de andamento, conforme será demonstrado no quadro abaixo, através do status 

quando recebido e o status atual. O total de Representações recebidas foram 12. 

Destes, dois prescreveram prazo de julgamento; três foram julgados; dois foram 

arquivados preliminarmente; dois estão com processo instaurado e três em 

diligências prévias. 

 
Nº 

Representações 

Status Inicial Status Atual 

2 Processos instaurados 
Arquivados por prescrever 

prazo de julgamento 

3 Representados – defesa prévia 
 Com Julgamentos 

agendados para fevereiro 

2 Representados – defesa prévia 
Arquivados 

preliminarmente 
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2 Representados – defesa prévia Processos Instaurados 

3 Representados – defesa prévia Em diligências prévias 

 

Neste ano, foram recebidas cinco novas denúncias. Destas três foram 

representadas e, após defesa prévia, arquivadas preliminarmente. Duas estão em 

diligências prévias. Também foram acompanhadas duas denúncias de exercício 

ilegal da profissão de psicólogo. Em um dos casos, a denúncia do CRP 18 MT 

converteu-se em representação criminal e está correndo o processo criminal em um 

dos Fóruns da Capital. No outro caso foi apresentada denúncia ao Ministério 

Público, porém o denunciado está foragido. 

A comissão participou, nos dias 25 e 26 de março de 2011, em Brasília/DF, 

dá reunião nacional das Comissões de Orientação e Ética, que teve como objetivo 

orientar os novos Conselheiros acerca das demandas nos Conselhos de Psicologia, 

bem como apresentar o Código de Processamento Disciplinar e instruir os 

participantes na sua utilização. Representaram o CRP 18 MT nesta ocasião, o 

Presidente da COE, Jair José Schuh e a Presidente da entidade, Maria Aparecida de 

Amorim Fernandes. 

 Ainda como atividade da COE, foram realizadas palestras, orientações e 

discussões, com a comissão de Orientação e Fiscalização, quando necessárias, 

bem como de esclarecimentos ao Pleno.  

 

8.4 - COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO. 

 

A comissão de Comunicação tem como objetivo alavancar a divulgação dos 

eventos do Sistema Conselhos atendendo as diretrizes apontada pelo CNP. Neste 

sentido foi contratado uma assessoria de imprensa que discutiu todo plano de 

trabalho elaborado para aproximar da categoria. 

Foi providenciada a manutenção do site do Conselho, com a atualização de 

informações de interesse da categoria, tais como Resoluções e notícias. A 

assessoria providenciou também o envio de informações aos à categoria, por meio 
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de clippings eletrônicos. Estas informações também foram divulgadas por meio do 

envio de releases aos veículos de comunicação. Foram providenciados ainda o 

agendamento de coletivas para comunicação de fatos mais relevantes da atuação 

do Conselho. Além disso, foi feita uma campanha em homenagem ao Dia do 

Psicólogo, veiculada na mídia televisiva e em out-doors.   
 
8.5 - COMISSÃO DE PSICOLOGIA JURÍDICA. 

 

Esta comissão trabalhou, junto aos profissionais, as resoluções editadas pelo 

CFP que tiveram repercussão junto à categoria e aos operadores de direito.  

Foram realizadas reuniões com a finalidade de discutir e sanar as dúvidas 

relativas ao exame criminológico e as atribuições do Psicólogo no Sistema Prisional. 

As atividades desenvolvidas resultaram em planejamento de ações conjuntas com a 

COF, a serem realizadas em 2012. 

 
8.6 -  COMISSÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS (CREPOP) 

 

A Comissão de Políticas Públicas do CRP18 MT tem como objetivo fomentar 

e disseminar com os profissionais da psicologia as referências construídas a partir 

das pesquisas realizadas pelo CREPOP.  

Um dos objetivos da Rede CREPOP é realizar um levantamento dos 

psicólogos brasileiros que atuam nas Políticas Públicas, e através deste construir 

referências que venham a subsidiar as práticas profissionais. Além disso, busca 

envolvimento com os gestores comprometendo-os com as atividades desenvolvidas 

pelos psicólogos, garantindo assim a efetiva atuação profissional nestes espaços.   

O CREPOP realiza anualmente investigações sobre práticas profissionais de 

psicólogos(as) em políticas públicas.  Em 2011 este processo contou com 02 ciclos 

de pesquisa sendo sobre a atuação do Psicólogo na Política de Segurança Pública e 

Atuação do Psicólogo na Política Nacional do Idoso, conforme calendário 

apresentado pelo Crepop/CFP.  
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A metodologia utilizada foi à coleta de dados, realizada através de 

questionário, reuniões presenciais e entrevistas. A aplicação do questionário foi feita 

através do portal do Crepop/CFP (on-line).  As reuniões presenciais foram feitas com 

grupos de psicólogos que atuam na área e as entrevistas com os gestores macros e 

de serviços. O CRP18 MT concluiu os dois ciclos de pesquisas lançadas em 2011. 
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