
 

 

ATA DA 31ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 26 DE JUNHO DE 2020. Ao vigésimo sexto dia do mês de 2 

junho do ano de dois mil e vinte teve início, às 14h, a Reunião de Diretoria, realizada de 3 

modo totalmente on-line com as presenças das/os conselheiras/os: Renan Vieira de 4 

Santana Rocha, CRP-03/11280, Emmila Di Paula Carvalho dos Santos, CRP-03/5427 e 5 

Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767. Também estavam presentes a Coordenadora Geral 6 

do CRP-03, Denyse Fernandes França, e a Secretária Executiva do CRP-03, Jamile 7 

Tamandaré da Silva. A reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de 8 

pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Publicação CEDUC; Ponto 2 - Solicitação de 9 

participação em Plenárias; Ponto 3 - Reativação do CRP; Ponto 4 - Aditivos das Salas das 10 

Subsedes; Ponto 5 - Estágios em Psicologia; Ponto 6 - Histórico de ausências; Ponto 7 - 11 

Congresso Internacional Digital Cairu; Ponto 8 - Reunião de Acolhida; Ponto 9 – 12 

Estagiárias do CRP-03; Ponto 10 - Processos Seletivos Temporários e Voluntários. O que 13 

ocorrer. Ponto 11 – Sede CRP-03. Ponto 1 - Publicação CEDUC. Como parte do plano 14 

de ação da CEDUC para este ano, objetiva-se iniciar os movimentos para a construção do 15 

livro "práticas de referência de psicólogas/os na educação no estado da Bahia", com intuito 16 

de lançamento deste livro, se aprovado, para 2021. A ideia primária consiste em solicitar 17 

da categoria o envio de relatos de experiência sobre suas práticas na 18 

educação. Encaminhamento. Solicitar que a CEDUC comece a trabalhar na proposta 19 

inicial. A Comissão Editorial do CRP-03 deverá iniciar os trabalhos para estabelecer o fluxo 20 

e os critérios para a submissão editorial. 1.1. No orçamento 2021 deverão ser direcionadas 21 

verbas para publicações e cada Comissão ou GT que desejar publicar, deverão também 22 

apontar a perspectiva orçamentária. Ponto 2 - Solicitação de participação em Plenárias. 23 

Com pedido inicial registrado pela psicóloga Carla França e outros seis profissionais, 24 

solicitam participação nas plenárias ordinárias, na modalidade observadora/or convidada/o, 25 

justificando que são integrantes da Frente Ampla em Defesa da Psicologia brasileira, seção 26 

BA, constituída por ocasião das eleições do Sistema Conselho, no último pleito, tratando-27 

se de uma força política importante, que informam ter contribuído para a eleição do atual 28 

plenário do CRP-03. Encaminhamento. A Diretoria debateu que a participação nas 29 

plenárias presenciais é livre, salvo em casos de pautas sigilosas, que são exceção. Ocorre 30 

que as reuniões têm sido em modo totalmente on-line, durante a pandemia do Covid-19, o 31 

que dificulta os fluxos e debates. Enfatizou-se que até na APAF foi reduzida a participação 32 

dos regionais. Logo, neste momento o pedido será indeferido. As definições do plenário 33 

podem ser acompanhadas pelas leituras das atas das reuniões de Diretoria e das plenárias 34 

ordinárias e extraordinárias que são disponibilizadas no portal da transparência. Ponto 3 - 35 

Reativação do CRP. As Psicólogas Thaisy Sousa Amorim, CRP-03/15305 e 36 

Marla Bethânia Pinto Fonseca, CRP-03/17401, estão com as carteiras provisórias 37 

canceladas há um ano, para dar entrada na reativação será necessário a apresentação do 38 



 

 

diploma. A mesmas solicitam extensão do prazo de vigência da Carteira profissional 39 

provisória. Encaminhamento. Indeferido. Conforme Resolução CFP n.º 06/2007 a 40 

apresentação do diploma é obrigatória após um ano de prorrogação. Ponto 4 - Aditivos das 41 

Salas das Subsedes. Em julho/2020 vence o contrato dos imóveis que alocam as Subsedes 42 

Sertão/Recôncavo em Feira de Santana e o ponto de apoio da região Santa Cruz em 43 

Itabuna. Encaminhamento. Autorizada a continuidade do contrato, com aditivo necessário. 44 

Ponto 5 - Estágios em Psicologia. A Coordenadora educacional da UNINASSAU, 45 

Alessa Montalvão Oliveira Denega, CRP-03/12146 solicita reunião com o CRP-03 para 46 

tratar sobre a situação dos estágios em Psicologia. Encaminhamento. Enviar o oficio do 47 

convite do seminário sobre “Formação em Psicologia no contexto da pandemia do COVID-48 

19: impactos da Portaria MEC nº 544, de 16 de junho de 2020, referente à flexibilização das 49 

práticas de estágios”, onde haverá espaço para interlocução com a gestão, também será 50 

compartilhada a nota de posicionamento do CRP-03 sobre a temática.  Ponto 6 - Histórico 51 

de ausências. Conforme deliberação anterior em reunião de Diretoria, de que fosse 52 

realizado levantamento de todas as presenças e ausências das/os Conselheiras/os, desde 53 

a cerimônia de posse do XVI Plenário, foi produzido o material solicitado e enviado para 54 

apreciação da Diretoria. Encaminhamento. Será enviado comunicado da Diretoria sobre 55 

as ausências e enfatizada a necessidade de participação nas diversas ações do CRP-03. 56 

6.1. O levantamento será compartilhado com o plenário para confirmação das presenças 57 

nas plenárias deste ano. Ponto 7 - Congresso Internacional Digital Cairu. Solicitação de 58 

indicação de representante para participar do evento "O Novo Normal na Perspectiva das 59 

Representações Profissionais”, tendo como tema da palestra a temática “O Novo Normal e 60 

o Novo Você”, no dia 30 de julho, das 16h 30min às 17h30, através da plataforma de web 61 

conferência. Encaminhamento. O Conselheiro Renan Vieira de Santana Rocha, CRP-62 

03/11280 fará a representação. Ponto 8 - Reunião de Acolhida. Proposta construída pelo 63 

GTI de Itabuna para realização de reunião on-line via Hangouts, no dia 06 de julho às 19h. 64 

O link será enviado para as/os psicólogas/os da região via e-mail institucional e grupos de 65 

WhatsApp. Encaminhamento. Deferida. Ponto 9 – Estagiárias do CRP-03. A estagiária 66 

Muriel Marinho Pereira, lotada na Subsede Sudoeste, completa dois anos em julho/2020, a 67 

mesma possui 15 dias de férias para gozar, com o posicionamento do CRP-03, contrário à 68 

oferta de estágio em Psicologia à distância, a Coordenação do CREPOP solicita 69 

orientações em como proceder. Encaminhamento. Situação da estagiária citada, bem 70 

como a questão de estágio em outros setores do CRP-03 será avaliada na plenária de 71 

julho/2020. 9.1. Como subsidio da questão será solicitado parecer do Jurídico. Ponto 10 - 72 

Processos Seletivos Temporários e Voluntários. Foram apreciados os seguintes editais: 73 

Processo de Seleção de Psicólogas/os Extensionistas para o Programa de Acolhimento 74 

Psicológico da Universidade Estadual de Feira de Santana -PAPSI/UEFS e o processo 75 

seletivo da 11ª Região Militar para Psicóloga/o Organizacional temporário e voluntário. 76 

https://www.crp03.org.br/wp-content/uploads/2015/10/resolu%C3%A7%C3%A3o-06.2015.pdf


 

 

Encaminhamento. Será enviado oficio a UEFS ratificando o posicionando do CRP-03, 77 

conforme nota orientativa já publicada. A Conselheira Emmila Di Paula C. Dos Santos fará 78 

o texto base do oficio. O que ocorrer. Ponto 11 – Sede CRP-03. Diante do aumento 79 

expressivo dos valores da conta de água da Sede, frisando que desde 19 de março de 2020 80 

a instituição tem funcionado via home oficce, sendo esperada a diminuição de tais custos 81 

é necessário contatar a empresa responsável. Encaminhamento. Oficiar a embasa, 82 

informando o aumento dos valores cobrados em dissonância com o medidor. Sem mais, 83 

eu, Jamile Tamandaré, por atribuição concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di 84 

Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 27 85 

de junho de 2020. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 86 


