
 

ATA DA 53ª REUNIÃO DA DIRETORIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 

3ª REGIÃO/BA - CRP-03 – 22 DE JANEIRO DE 2021. Ao vigésimo segundo dia do mês de 

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

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

Carvalho dos Santos, CRP-03/5427; Mailson Santos Pereira, CRP-03/7767; Renan Vieira 

de Santana Rocha, CRP-03/11280. Também estava presente a Coordenadora Geral do 

CRP-03, Denyse Fernandes França. Foi justificada a ausência da conselheira Iara Maria 

Alves da Cruz Martins, CRP-03/10210. A reunião foi iniciada pela leitura dos pontos de 

pauta: DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Projeto básico jovem aprendiz; Ponto 2 – Oficio 

Circular 001/2021 - CRP RN; Ponto 3 – Possibilidades - agendamentos via online ou via site 

do CRP-03; Ponto 4 - Convite para participação em semana de aula inaugural – FAMAM; 

Ponto 5 – Solicitação de liberação para realização de avaliação em processo seletivo de 

Mestrado; Ponto 6 – Solicitação de alargamento de prazo para entrega de documentação; 

Ponto 7 - Convite pesquisa de mestrado sobre TEA da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte; Ponto 8 – Queixa ouvidoria – Psicóloga Marília Petri; Ponto 9 - Queixa 

cancelamento de inscrição profissional – Roselane Silva; Ponto 10 – Projeto Básico 

assinatura digital; Ponto 11- Projeto básico serviços de limpeza, conservação e jardinagem; 

Ponto 12 – Projeto básico consultoria em biossegurança. Informativas. Ponto 13- 

Solicitação Roselelita Gesser. Ponto 14. Queixa ouvidoria Laís Lopes; Ponto 15. Restituição 

de taxas cartorárias. O que ocorrer. Às 14h03min iniciaram-se os debates. 

DELIBERATIVAS. Ponto 1 – Projeto básico jovem aprendiz. Encaminhamento. Será 

apreciado na próxima reunião de diretoria. Ponto 2 – Oficio Circular 001/2021 - CRP RN. O 

referido CRP realiza questionamentos sobre como os CRPs analisam a questão dos estágios 

remotos.  Encaminhamento. Responder conforme retorno da COF e solicitar que caso 

consigam construir algum compilado sobre o tema, que compartilhem conosco. Ponto 3 – 

Possibilidades - agendamentos via online ou via site do CRP-03. COMPC traz proposta ara 

aquisição de software de agendamento de entregas de CIP no site. O software seria pago 

pela abrasivo e o CRP ressarciria. Encaminhamento. Solicitar avaliação do jurídico. Ponto 

4 - Convite para participação em semana de aula inaugural – FAMAM. Solicitação de 

representante da Comissão de Orientação e Fiscalização para participar da semana de 

Conhecimento Acadêmico da Graduação, um momento em que apresentamos aos 

estudantes princípios, diretrizes e a formação em Psicologia.  Encaminhamento. Solicitar 

retorno da COF, se técnicas/os não puderem solicitar à coordenadora da comissão. Ponto 

5 – Solicitação de liberação para realização de avaliação em processo seletivo de Mestrado. 

Servidora Natani Evelin Dias solicita modificação de dias de trabalho para conseguir 

participar de fases de processo seletivo de mestrado. Encaminhamento. Autorizada. A 

servidora deverá organizar-se, a fim de que não haja qualquer comprometimento das ações 

previstas o trabalho. Ponto 6 – Solicitação de alargamento de prazo para entrega de 

documentação. Grupo de discentes da UFBA solicita entrega documentos para inscrição em 

plenária, fora do prazo dos 10 dias úteis, pois por conta da pandemia houve atraso na 

colação. Encaminhamento. Deferida, contato que entreguem a documentação até a manhã 

do dia 22/02/2021. Ponto 7 - Pesquisa de mestrado sobre TEA da Universidade Federal do 



 

Rio Grande do Norte. Solicitação de divulgação da pesquisa intitulada: Acompanhamento 

Psicológico e Neuropsicológico em crianças com Transtorno do Espectro Autista no contexto 

da Covid-19. Encaminhamento. Deferida divulgação, considerando parecer positivo da 

COF. Ponto 8 – Queixa ouvidoria – Psicóloga Marília Pretti. Profissional informa que fez a 

inscrição no CRP-03 por engano, pois reside em São Paulo, e mesmo enviando endereço 

de São Paulo, a inscrição foi deferida. O jurídico resgatou o histórico, analisou e apresentou 

o entendimento de que o erro foi da profissional, que preencheu todos os documentos e 

submeteu ao CRP-03, sendo que em nenhum momento informou que gostaria de inscrever-

se junto ao CRP-06. Jurídico entende que a profissional deve solicitar transferência junto ao 

CRP-03. Encaminhamento. Solicitar que o jurídico produza minuta de ofício para contatar 

a profissional formalmente, com as devidas informações e orientações. Ponto 9 - Queixa 

cancelamento de inscrição profissional – Roselane Silva. Profissional informa que solicitou 

cancelamento desde 2015 e que está sendo cobrada indevidamente, solicita resolução da 

situação. A profissional não possui protocolo. O setor não verificou solicitação de 

cancelamento na pasta. Jurídico compreende que não há possibilidade de intervenção, vez 

que a profissional deveria apresentar protocolo. Encaminhamento. 9.1 - Será feita nova 

busca na sede, em pastas de pendências ou possíveis arquivos mortos para verificar se algo 

é encontrado. 9.2- Será resgatado o período de mudança de provisória para definitiva. 9.3- 

Definiu-se que todas as solicitações junto ao CRP-03 devem sempre ser acompanhadas de 

protocolo, bem como deve ser retomado o uso do crachá, procedimentos básicos que são 

direito da/o requerente. Denyse França, gentileza informar toda a equipe. Ponto 10 – Projeto 

Básico assinatura digital. Encaminhamento. 10.1- Projeto aprovado. 10.2-Fechamento de 

contrato aprovado com a empresa Certisign, que apresentou menor valor no pacote Grupo 

de trabalho, com limite de até 100 usuárias/os e quantidade de 360 documentos ao mês, 

com valor anual de mil trezentos e sessenta e oito reais (R$ 1.368,00). Ponto 11- Projeto 

básico serviços de limpeza, conservação e jardinagem. Encaminhamento. Será apreciado 

na próxima reunião de diretoria. Ponto 12 – Projeto básico consultoria em biossegurança. 

Encaminhamento. Será apreciado na próxima reunião de diretoria. Informativas Ponto 13- 

Solicitação Roselita Gesser. Encaminhamento. A comissão de especialistas está 

produzindo o documento com o resgate do histórico. Ponto 14. Queixa ouvidoria Laís Lopes. 

Profissional se queixa que fez contato com setores e não obteve retorno. Gostaria de 

transferir-se para o CRP, a fim de participar de um processo seletivo. Foi orientada sobre a 

situação e solicitamos desculpas pela falta de pronto atendimento. Sem mais, eu, Emmila Di 

Paula C. Dos Santos, lavro esta ata que será assinada por quem é de direito. Salvador, 22 

de janeiro de 2021. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 


