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PORTARIA CRP-17/RN Nº 015/202 DE 10 DE JULHO DE 2021. 
 

EMENTA: Nomeia a composição do Grupo de 
Trabalho (GT) de Tecnologia para pensar a 
qualificação da informatização do CRP-17/RN 

 
A Presidenta do Conselho Regional de Psicologia da 17ª Região no uso de suas 

atribuições legais e regimentais; 
 

Considerando a necessidade de readequações periódicas quanto a área de tecnologias da 
informação no âmbito do CRP RN;  

 
Considerando o entendimento de que a ausência de priorização em tecnologia enseja 

possíveis falhas no atendimento da categoria de psicólogas e psicólogos;  
 
Considerando a necessidade de automação de alguns fluxos da autarquia para a obtenção 

de melhores e modernas práticas de atuação;  
 

Considerando a 302ª Reunião Plenária Ordinária – V Plenário, resolve: 
 

Art. 1º - Nomear e dar posse à composição do GT de Tecnologia do Conselho Regional de 
Psicologia da 17ª região composto pelos seguintes membros: 

 
 Robério Nunes Maia – Conselheiro coordenador 

 Emanuelle Cristine Moraes Camelo – Conselheira colaboradora 
 Gildeon Mendonça da Costa – Assessor de Gestão – Funcionário colaborador 

 
Art. 2° - O GT deverá se dedicar a temas como organização do whatsapp empresarial, 

digitalização dos processos físicos, aparatos tecnológicos como computadores e notebooks, plataformas 
digitais, viabilidade de assembleias on-line, compra de licenças de pacote Office para as novas máquinas, 
padronização de fluxos com recebimento de forma digital, recebimento de CIP pelos correios para os 
procedimentos de cancelamento e transferência, etc. 

 
Art. 3° - O GT de Tecnologia se extinguirá quando cessarem os motivos que originaram 

sua criação.  
 

Art. 4º - A presente Portaria terá vigência a partir da data de sua aprovação. 
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