
 

 

ATA DA 47ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 1 

DA 3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 20 DE NOVEMBRO DE 2020. Ao vigésimo dia do mês de 2 

novembro do ano de dois mil e vinte, teve início, às 10h, a Reunião de Diretoria, realizada 3 

de modo totalmente on-line, com as presenças das/os conselheiras/os: Emmila Di Paula 4 

Carvalho dos Santos, CRP-03/5427; Iara Maria Alves da Cruz Martins, CRP-03/10210; E 5 

Renan Vieira de Santana Rocha, CRP-03/11280. Também estavam presentes a 6 

Coordenadora Geral do CRP-03, Denyse Fernandes França, a Secretária Executiva do 7 

CRP-03, Jamile Tamandaré da Silva. Ausência justificada: Mailson Santos Pereira, CRP-8 

03/7767. A reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de pauta: DELIBERATIVAS. 9 

Ponto 1 – Termo de Referência; Ponto 2 – Ações propostas na oficina de formação de 10 

multiplicadores; Ponto 3 - Plataforma on-line às normas da ABNT; Ponto 4 – Entrega de 11 

CIP; Ponto 5 - Divulgação de Pesquisa de Doutorado; Ponto 6 - Comunicado Implantação 12 

da CIPA; Ponto 7 - Solicitação de orientação de capacitação profissional; Ponto 8 – 13 

Entrega de CIP – Teixeira de Freitas; Ponto 9 - Auditoria exercício 2019; Ponto 10 - 14 

Solicitação - Trabalho Acadêmico; Ponto 11 - Seminário Psicologia Porte arma; Ponto 12 15 

- Pesquisa – Psicoterapeutas; Ponto 13 – Calendário de Plenárias 2021; Ponto 14 – 16 

Formação da COMINTER; Ponto 15 - Proposta Simpósio de Avaliação Psicológica; Ponto 17 

16 - Declaración de la Comisión de Realidad Política. INFORMATIVAS. Ponto 17 - 18 

Câmeras de vigilância na sede do CRP-03. Às 10h20min iniciaram-se os debates. 19 

DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Termo de Referência. Contratação de empresa especializada 20 

no ramo de criação e produção gráfica, manutenção, hospedagem e gerenciamento de 21 

sites. Encaminhamento. Após leitura qualificada dos subsídios, o ponto será apreciado na 22 

plenária de dezembro/2020. Ponto 2 – Ações propostas na oficina de formação de 23 

multiplicadores. Convite aos Conselhos Regionais para a reunião virtual do Sistema 24 

Conselhos de Psicologia sobre a regulamentação da Lei 13.935, de 2019, a realizar-se no 25 

dia 18/11/2020, quarta-feira, às 15h, diante disso solicitam a indicação de uma/um 26 

representante. Encaminhamento. Deferida a indicação da CEDUC do CRP-03, Lívia 27 

Guimarães Farias, CRP-03/007717. Ponto 3 - Plataforma on-line às normas da 28 

ABNTColeção. A Bibliotecária do CRP-03, Rosaline Barreto Otero, solicita assinatura para 29 

acesso à Plataforma on-line às normas da ABNT, no valor de R$ 671,00(seiscentos e 30 

setenta e um reais) anuais. Encaminhamento. Será avaliado na próxima reunião de 31 

diretoria, a conselheira Iara Maria Alves da Cruz Martins, CRP-03/10210, realizará reunião 32 

com a Bibliotecária e com a Coordenadora da Comissão Editorial do CRP-03 para melhor 33 

entendimento da questão. Ponto 4 – Entrega de CIP. A Senhora Andressa Rayana Rocha 34 

Neves, CRP-03/21733, solicita a entrega da carteira física, diante da participação de um 35 

processo seletivo. Encaminhamento. Diante do contexto da pandemia do Covid-19 o CRP-36 

03 tem adotado o recurso de envio da declaração de inscrição profissional, sinalizando que 37 

o documento comprova que a profissional está apta a exercer a profissão, desta maneira 38 



 

 

será o proceder. Caso a declaração não seja suficiente a profissional deverá apresentar 39 

documentação comprobatória da urgência. Ponto 5 - Divulgação de Pesquisa de 40 

Doutorado. O Senhor Bruno de Brito Silva, psicólogo, CRP-07/31958, está realizando um 41 

estudo junto ao grupo de pesquisa Núcleo de Pesquisa Dinâmica das Relações 42 

Familiares com pais, mães e cuidadores sobre eventos de vida e parentalidade, que tem 43 

por objetivo investigar eventos de vida de pais e mães heterossexuais e homossexuais. 44 

Nesse questionário, serão investigados tanto eventos marcantes já vividos quanto aqueles 45 

que são esperados para acontecerem na vida de qualquer pai ou mãe. Sua participação é 46 

voluntária e todas as informações são anônimas. Encaminhamento. O material será 47 

compartilhado com a COF e não havendo inconsistência, despacha para a Comunicação 48 

para a devida divulgação. Ponto 6 - Comunicado Implantação da CIPA. A Equipe da 49 

Unidade Pronto Atendimento Santo Amaro de Ipitanga comunica a Implantação da Equipe 50 

da referida Unidade, tendo como membro efetivo a Psicóloga Herondina Guedes da Costa, 51 

CRP-03/20687, diante do exposto, solicita o reenvio do documento contendo assinatura 52 

digital ou manual contendo (carimbo, assinatura e data de recebido), com o objetivo de 53 

oficializar o recebimento e a concordância do Conselho. Encaminhamento. Acusar ciência 54 

e sinalizar que não cumpre ao CRP-03 opinar sobre o mérito desta indicação, haja posto 55 

não termos entendido a competência jurídica a nós cabível nesta questão. Ponto 7 - 56 

Solicitação de orientação de capacitação profissional. O Senhor Marcus Vinicius Lopes 57 

Rocha, Major da Polícia Militar do Estado da Bahia, faz parte de uma Comissão do 58 

Departamento de Pessoal da Polícia Militar responsável em elaborar o processo 59 

de contratação temporária de 20 (vinte) profissionais de Psicologia em Regime Especial de 60 

Direito Administrativo – REDA, portanto, o mesmo solicita reunião com a Diretoria do CRP-61 

03 no sentido de obter orientações sobre grade curricular e quais capacitações profissionais 62 

necessárias para atender à demanda da Corporação PM. Encaminhamento. Solicitar que 63 

a COF dê o devido retorno ao solicitante, conforme opinativo apresentado. Ponto 8 – 64 

Entrega de CIP – Teixeira de Freitas. A Senhora Rebeca Valadão Bussinger solicita a 65 

entrega da carteira física para que a mesma possa utilizar como documento de 66 

identificação, tendo em vista que os outros documentos estão defasados, com 14 anos de 67 

emissão. Encaminhamento. Diante do contexto da pandemia do Covid-19 o CRP-03 tem 68 

adotado o recurso de envio da declaração de inscrição profissional, sinalizando que o 69 

documento comprova que a profissional está apta a exercer a profissão, desta maneira será 70 

o proceder. No caso em tela não há qualquer indicativo de urgência da CIP, além de 71 

serviços para segunda via de documentos pessoais estarem funcionando. Ponto 9 - 72 

Auditoria exercício 2019. Ofício Circular CFP nº 163/2020, que traz informações sobre como 73 

ocorrerá a auditoria, quais documentos soa necessários enviar ao CFP e as formas de 74 

envio. Encaminhamento. A documentação solicitada será disponibilizada 75 

tempestivamente. 9.1) O Assessor Contábil do CRP-03, Pedro José M. Ferreira, será 76 
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incluído para contato direto da empresa responsável pela auditoria. Ponto 10 - Solicitação 77 

- Trabalho Acadêmico. O Conselheiro Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767, informa que 78 

visando a sua melhoria de atuação no espaço da gestão pública, tem buscado formações 79 

e qualificações que potencializem esta atuação. Sendo assim, entre os processos 80 

formativos que está realizando, atualmente cursando uma disciplina "Projetos Aplicados a 81 

Negócios I" na qual será realizado o "Diagnóstico Organizacional" de uma empresa, solicita 82 

desenvolver o referido trabalho acadêmico no CRP-03. Encaminhamento. Solicitar ao 83 

Conselheiro que seja explicitado quais documentos serão acessados. 10.1) Compartilhar 84 

com o jurídico e coordenação para que avaliem a demanda e quando do retorno dos setores 85 

aprovar a solicitação. Ponto 11 - Seminário Psicologia Porte arma. Convite à Conselheira 86 

da Comissão de Orientação e Fiscalização deste CRP-03 para realizar palestra no I 87 

Seminário baiano on-line de profissionais de Psicologia às/aos credenciadas/os à Polícia 88 

Federal com o tema “Avaliação psicológica em tempos de pandemia”, no dia 1º de 89 

dezembro de 2020, por meio das novas tecnologias, de forma síncrona e interativa. 90 

Encaminhamento. Compartilhar o convite com a COF e solicitar o levantamento referente 91 

a esta temática, para realização de live posterior sobre a questão. 11.1) A COF oferecerá 92 

retorno às/aos solicitantes informando que será realizado evento sobre o tema, nas mídias 93 

do CRP-03. Ponto 12 - Pesquisa – Psicoterapeutas. A Senhora Susani Luzia S. Oliveira, 94 

CRP-07/21.153, psicóloga clínica e mestranda em Psicologia Clínica na Universidade do 95 

Rio dos Sinos (UNISINOS/RS), está conduzindo uma pesquisa que irá resultar na sua 96 

dissertação de mestrado intitulada “Autocriticismo e autocompaixão no desenvolvimento de 97 

psicoterapeutas”, sob orientação da Prof.ª Dr.ª Fernanda Barcellos Serralta. O objetivo é 98 

compreender as repercussões da autocompaixão e do autocriticismo na prática clínica. A 99 

mesma solicita divulgação da pesquisa. Encaminhamento. O material será compartilhado 100 

com a COF e não havendo inconsistência ética, será despachado para a Comunicação 101 

para devida divulgação. Ponto 13 – Calendário de Plenárias 2021. Avaliação prévia do 102 

calendário para as plenárias ordinárias de 2021. Encaminhamento. Retificar a data do mês 103 

de novembro/2021, o calendário será validado na plenária ordinária de novembro/2020. 104 

Ponto 14 – Formação da COMINTER. A Conselheira Iara Maria Alves da Cruz Martins, 105 

Coordenadora da COMINTER, evidencia a dificuldade para a construção da formação dos 106 

GTs e GTIs. Encaminhamento. O ponto será apreciado na plenária ordinária de 107 

novembro/2020 para solicitação de implicação do plenário para efetivação da formação. 108 

Ponto 15 - Proposta Simpósio de Avaliação Psicológica. GTPAP da Subsede 109 

Sertão/Recôncavo apresenta a proposta para o I Simpósio de Avaliação Psicológica, com 110 

objetivo de dialogar com psicólogas/os e estudantes de Psicologia acerca da Avaliação 111 

Psicológica nas práticas da classe profissional. O evento ocorrerá no formato on-line com 112 

exposição oral e interativa pela plataforma do Youtube do CRP-03, com duração de 8(oito 113 

horas), no dia 05 de dezembro de 2020. Encaminhamento. Deferido. Enviar para 114 



 

 

Comunicação para divulgação. Ponto 16 - Declaración de la Comisión de Realidad Política. 115 

A ULAPSI solicita a publicização da declaração da Comissão de Realidade Política diante 116 

dos últimos eventos políticos. O Conselheiro Renan Vieira de Santana Rocha, CRP-117 

03/11280, realizou leitura minuciosa do texto e indica o deferimento. Encaminhamento. 118 

Deferida, enviar à Comunicação. INFORMATIVAS. Ponto 17 - câmeras de vigilância na 119 

sede do CRP-03. Visita técnica da Empresa Escudo para verificação de problemas em 02 120 

câmeras de vigilância na sede do CRP-03, no valor de R$80,00(oitenta reais). Sem mais, 121 

eu, Jamile Tamandaré, por atribuição concedida pela Conselheira Secretária Emmila Di 122 

Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 20 123 

de novembro de 2020. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 124 


