
 

 

ATA DA 33ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 17 DE JULHO DE 2020. Ao décimo sétimo dia do mês de 2 

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

modo totalmente online, 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 6 

Geral 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 - Projeto retificado do GT de Psicologia da Educação – 9 

Vitória da Conquista, Bahia; Ponto 2 - Empresa para manutenção de web site e para 10 

criação e produção gráfica; Ponto 3 - Limpeza Subsede Sudoeste; Ponto 4 - Cartilha 11 

Home-Office; Ponto 5 - Atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica; Ponto 6 12 

- Ajuda para divulgação de Pesquisa; Ponto 7 - Aquisição de aparelhos celulares; Ponto 13 

8 -  Projeto Fonaprecam; Ponto 9 - Aditivo Contratual - Propag Turismo ltda; Ponto 10 - 14 

8° Semana de Psicologia do Centro Universitário UniRuy; Ponto 11 - Editorial revista do 15 

CRP-03; Ponto 12 - Considerações sobre o edital do Programa de Acolhimento 16 

Psicológico – PAPSI; Ponto 13 - Estágio Psicologia; Ponto 14 - Ofício SJDHDS - BA - 17 

Casarão da Diversidade; Ponto 15 - Projeto Básico Libras; Ponto 16 - Of. Circ. CRPRJ nº 18 

012/2020; Ponto 17 - Apoio em Projeto Político Social; INFORMATIVAS. Ponto 18 – 19 

Relatório de Gestão; Ponto 19 - Fundo de Seção; O que ocorrer. Às 14h05 iniciaram-se 20 

os debates. DELIBERATIVAS. Ponto 1 - Projeto retificado do GT de Psicologia da 21 

Educação – Vitória da Conquista, Bahia. Projeto de Live: Psicologia & Educação: diálogos 22 

sobre os desafios vividos pelas/os psicólogas/os escolares em contexto de pandemia e 23 

pós pandemia. O GTPE vem com a demanda de evento há um tempo, tendo uma 24 

proposta inicial pautada com várias modificações, agora reformulou para a realidade 25 

atual, contudo foi escolhida uma data que não é viável devido à campanha da saúde. 26 

Encaminhamento. Deferido, mas com modificação de data. Será integrado ao mês PSI, 27 

podendo tratar-se do 21º evento. Deverá ter prioridade de data. Ponto 2 - Empresa para 28 

manutenção de web site e criação e produção gráfica. Contratação de empresa 29 

especializada no ramo de criação e produção gráfica, manutenção, hospedagem e 30 

gerenciamento de sites, gerenciamento (relatoria com métricas e mensuração de 31 

resultados) de redes sociais, produção de peças gráficas e digitais, programação visual, 32 

diagramação de publicações, web marketing, newsletter, Whastapp Marketing, mala 33 

direta, e-mail marketing, plataforma de gerenciamento de mailing e e-mail, plataforma 34 

online para gestão da informação (ouvidoria), impulsionamento em redes sociais, 35 

produção e edição de vídeos (audiovisual), automatização para confecção e envio de 36 

certificados, chat com inteligência artificial no site do CRP-03, serviço para resposta 37 

automática das redes sociais, aplicativo do CRP-03 e ferramentas de acessibilidade para 38 



 

 

todos os meios de comunicação do CRP-03. Encaminhamento. O ponto será apreciado 39 

na reunião de Diretoria de 31/07/2020. Ponto 3 - Limpeza Subsede Sudoeste. A 40 

Conselheira Monaliza Cirino de Oliveira, CRP-03/9621, solicita que a limpeza da subsede 41 

sudoeste seja realizada uma vez por mês. Encaminhamento. Deferido, o mesmo será 42 

feito na subsede Sertão/Recôncavo. Ponto 4 - Cartilha Home-Office. A Estudante Erica 43 

Silva Mascarenhas solicita apoio para publicação e difusão do material, que se refere 44 

sobre o trabalho em casa e o Covid-19. Encaminhamento. Indeferido, o CRP-03 não 45 

trabalha com este tipo de publicação, suas publicações são produções internas 46 

planejadas. Ponto 5 - Atendimento às mulheres vítimas de violência doméstica. As 47 

graduandas Laís S. Decev e Camilla F. Fanetti, alunas da Universidade São Judas Tadeu, 48 

apresentam pesquisa com objetivo de avaliar se há prejuízo na saúde mental das/os 49 

profissionais da área da Psicologia que realizam atendimento às mulheres vítimas de 50 

violência doméstica no período do isolamento social devido à pandemia da COVID-19, 51 

solicitando divulgação do questionário. Encaminhamento. Será compartilhado com a 52 

COF, bem como será solicitado o parecer do comitê de ética. Após isso, pode ser 53 

divulgado. Ponto 6 - Ajuda para divulgação de Pesquisa. Camila Monteiro Fabricio 54 

Gama doutoranda em Neurociências da Universidade Federal Fluminense, em parceria 55 

com a UFRJ, UERJ e UFOP, desenvolveu uma pesquisa que se propõe a investigar a 56 

saúde mental de profissionais que trabalham em hospitais e unidades de pronto 57 

atendimento atuantes na linha de frente contra o novo coronavirus. A mesma solicita 58 

divulgação da pesquisa, apresentado o parecer de aprovação no Comitê de Ética em 59 

Pesquisa. Encaminhamento. Deferida. Ponto 7 - Aquisição de aparelhos celulares. 60 

Diante de algumas dificuldades que estamos enfrentando com servidoras/es que não 61 

têm aparelhos celulares e/ou não disponibilizam seus números particulares, a 62 

Coordenação geral solicitou parecer do jurídico referente à possibilidade 63 

aquisição de aparelhos celulares de pequeno porte (básico) e chip para disponibilização 64 

as/aos servidoras/es nessas condições, e se o CRP-03 poderá solicitar a utilização dos 65 

mesmos para a comunicação institucional. Encaminhamento. O Jurídico apresentou as 66 

considerações que o desenvolvimento das atividades em home office deve ocorrer de 67 

forma adequada, bem como é possível solicitar a utilização dos mesmos pelas/os 68 

servidoras/es para a comunicação institucional em respeito ao princípio da eficiência, não 69 

sendo possível negar-se a utilizar dentro dos ditames legais, sob pena de sofrer 70 

penalidades administrativas. Sugeriu-se que seja enviado um informativo sobre as regras 71 

constantes na Instrução Normativa no 01/2018 para todas/os servidoras/es e 72 

colaboradoras/es, especialmente acerca da obrigação de serem informados os dados 73 

cadastrais e de contato, bem como a necessidade de que estejam permanentemente 74 

atualizados e ativos. 7.1) Será verificada a possibilidade de utilização do celular que está 75 

sob responsabilidade do setor de Comunicação, facilitando desta maneira o contato com 76 



 

 

um dos servidores. Após verificação o ponto será repautado na próxima reunião de 77 

Diretoria. Ponto 8 - Projeto Fonaprecam. O Fórum Nacional Permanente de Prevenção e 78 

Combate ao Assédio Moral no Serviço Público - Fonaprecam convoca as/os servidoras/es 79 

públicos e entidades sindicais para filiação. Encaminhamento. Indeferida. Ponto 9 - 80 

Aditivo Contratual - Propag Turismo ltda. A empresa apresentou interesse em aditivar o 81 

contrato estabelecido conforme Art. 57 da Lei 8.666/93, de acordo com o objeto: 82 

Contratação de serviço de agenciamento de viagens para fornecimento de passagens 83 

aéreas, compreendendo cotação, reserva, emissão, remarcação e cancelamento de 84 

bilhete de passagens aéreas nacionais e internacionais, passagens rodoviárias, visando 85 

atender às necessidades do CRP03/BA, conforme condições, quantidades, exigências e 86 

estimativas, mantendo as mesmas condições atinentes ao pactuado. Encaminhamento. 87 

Deferida. Ponto 10 - 8° Semana de Psicologia do Centro Universitário UniRuy. Convite 88 

para participação da mesa "Atendimento on-line: nova era da Psicologia?", dia 89 

29/08/2020, das 11h às 12h. Encaminhamento. O Conselheiro Washington Luan 90 

Gonçalves de Oliveira, CRP-03/18055 fará a representação. Ponto 11 - Editorial do CRP-91 

03. Encaminhamento. Após apreciação o Conselheiro Mailson Santos Pereira, CRP-92 

03/7767 fará ajustes necessários e compartilhará com a Comissão de Psicologia e 93 

Comunicação. Ponto 12 - Considerações sobre o edital do Programa de Acolhimento 94 

Psicológico – PAPSI. O CRP-03 enviou o ofício CRP-03 n.º148/2020, 95 

dispondo considerações sobre o edital do Programa e o posicionamento do CRP-03 96 

contra o voluntariado, logo a Universidade Estadual de Feira de Santana respondeu com 97 

o ofício CRP-03 Nº 148/2020 apresentando a proposta de implantação do programa e 98 

solicitando anuência do CRP-03. Encaminhamento. Responder com ofício pontuando 99 

que o CRP-03 não delibera sobre a questão, nem tem a incumbência de impedir que a 100 

proposta se efetive, apenas manifesta a necessidade de verificar que a proposta pode 101 

desvalorizar a profissão, vez que recruta profissionais para trabalho voluntário. A 102 

secretária executiva ficou responsável em produzir a minuta do oficio. Ponto 13 - Estágio 103 

Psicologia. A graduanda Olivia de Paula Magalhães informa questionamentos referentes 104 

ao estágio à distância em tempos de pandemia do Covid-19, citando que resta apenas a 105 

prática em estágio para findar a graduação, em tempo solicita que o CRP-03 apresente 106 

alguma estratégia para a execução dos estágios. Encaminhamento. Será enviada 107 

resposta sobre as decisões do CRP-03 referente à flexibilização das práticas de estágios. 108 

A resposta será padronizada e enviada sempre que tal questionamento surgir. Ponto 14 - 109 

Ofício SJDHDS - BA - Casarão da Diversidade. A CDH do CRP-03 apresentou minuta de 110 

oficio para demonstrar o compromisso do CRP-03 com este equipamento de promoção de 111 

cidadania, de Direitos Humanos e de compromisso com a população LGBT. 112 

Encaminhamento. Deferido, o Conselheiro Renan Vieira de Santana Rocha, CRP-113 

03/11280 fará os ajustes necessários e logo após o oficio será enviado ao Secretário de 114 



 

 

Justiça, Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Ponto 15 - 115 

Projeto Básico Libras. Após definição de plenária sobre disponibilização de uma/m 116 

interprete em eventos de até 1h, duas/ois intérpretes a partir de 1h, a minuta foi revisada 117 

inserindo o tempo de 40min, gerando dúvida sobre a condução. Encaminhamento. 118 

Despachar conforme definição da plenária extraordinária de 13/07/2020. Ponto 16 - Of. 119 

Circ. CRPRJ nº 012/2020. Solicita representação do CRP-03 na temática da Psicologia e 120 

Execução Penal, em face da realização do Seminário Nacional de Psicologia e Execução 121 

Penal – com data e formato ainda indefinidos –, em razão da pandemia da COVID-19. 122 

Solicita indicação de representação com vistas à construção conjunta do referido 123 

seminário, incluindo a possibilidade de realização de etapas regionais. Encaminhamento. 124 

A Comissão de Direitos Humanos é responsável pela pauta e será indicada. Ponto 17 - 125 

Apoio em Projeto Político Social. Projeto de campanha para a Câmara Municipal de 126 

Salvador que envolve a psicologia do riso para auxiliar tanto na recuperação quanto no 127 

tratamento em si de crianças em lares adotivos e orfanatos assim como aos idosos em 128 

asilos e casa de repouso, o Sr. Rosembergue Freitas solicita apoio do CRP-03 a sua 129 

candidatura. Encaminhamento. Indeferido. INFORMATIVAS. Ponto 18 – Relatório de 130 

Gestão. A Coordenadora Geral disponibilizou o material para apreciação e 131 

complementação da Diretoria, a mesma informa que ainda não formam inclusos os dados 132 

contábeis. Ponto 19 - Fundo de Seção. Informado que o valor a ser repassado ao CFP 133 

correspondente a 4 meses será em torno de R$50.000,00. O Conselheiro Tesoureiro 134 

solicitou que o cálculo fosse refeito com a inclusão do mês de junho/2020. Sem mais, eu, 135 

Jamile Tamandaré, por atribuição concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di Paula 136 

C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 17 de 137 

julho de 2020. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 138 


