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1. GESTÃO – XV PLENÁRIO 
 

O Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal – CRP 01/DF encontra-se atualmente 

em seu XV Plenário (2016-2019). O coletivo de profissionais de Psicologia que assumiu no dia 27 de 

setembro de 2016 firmou o compromisso de contemplar ações que permitam a execução das 

propostas formuladas pelos psicólogos e conselheiros em três eixos de gestão a serem efetivados no 

triênio, a saber: 

• Valorização do exercício profissional na Psicologia e a centralidade no trabalho: 

ampliação da qualificação desse exercício no Estado democrático da garantia de 

direitos; 

• Psicologia e sua relação com a sociedade: contribuições éticas, políticas e técnicas 

ao processo democrático e de garantia de direitos; 

• Gestão e organização democrática do Sistema Conselhos: aperfeiçoamento das 

estratégias de diálogo com a categoria e a sociedade. 

 

A posição política desse grupo à frente do CRP 01/DF enseja legitimar a entidade 

representativa como referência para a categoria profissional, para os poderes públicos e a sociedade 

civil, por meio da ética e da transparência nas decisões políticas, administrativas e financeiras, 

utilizando os recursos com parcimônia e respeito aos anseios da categoria, bem como tomando 

decisões coletivas por meio do diálogo permanente, da transparência e da prática de gestão pública 

qualificada.  

 

O coletivo desta atual gestão, constituído para gerenciar o CRP 01/DF, possui profissionais que 

atuam em diversas áreas da Psicologia como assistência social, psicoterapias e clínica, educação, 

saúde, Psicologia organizacional e do trabalho, docência em Psicologia, trânsito, jurídica, sistema 

carcerário e polícia militar. Essa diversidade de experiências facilita sobremaneira o acesso a 

informações sobre as dificuldades das(os) psicólogas(os) em relação a sua atuação. Esta 

peculiaridade possibilita que a gestão tenha uma visão sobre as necessidades de atuação da autarquia, 

tendo em vista a ampliação das possibilidades de exercício profissional.  

 

Dentre os diversos locais entendidos como importantes para a atuação desta gestão, 

mencionam-se os espaços de controle social das políticas públicas. Diante do exposto, identificam-se 

muitos desafios administrativos, financeiros e políticos a serem enfrentados ao longo desta gestão. 
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O coletivo da gestão 2016 – 2019 na posse, em 27 de setembro de 2016 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
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2. AÇÕES ADMINISTRATIVAS  
 

Este coletivo destaca dentre as atividades realizadas e os resultados obtidos, ações 

administrativas como: 

 

• Emissão de novas carteiras profissionais; 

• Emissão de portaria; 

• Implementação da nova Página da Transparência; 

• Alinhamentos de gestão administrativa e financeira; 

• Criação da Ouvidoria; 

• Recuperação da Galeria de Ex-presidentes; 

• Organização interna para ampliação do espaço físico de trabalho; 

• Organização do espaço físico; 

• Atendimento ao público; 

• Licitações e contratos. 

 

Apresenta-se a seguir o detalhamento das atividades, bem como a descrição dos seus 

resultados. 

 

2.1 Emissão de novas carteiras profissionais 

 

Foram realizados 672 registros, 109 transferências para o CRP 01/DF, 56 inscrições 

secundárias no CRP 01/DF e 95 reativações de Pessoa Física e uma de Pessoa Jurídica. Mensalmente 

é feita solenidade de entrega de carteiras, com a participação dos conselheiros e das técnicas fiscais 

da Comissão Permanente de Fiscalização que proferem palestra sobre procedimentos éticos e legais 

que ensejam a atuação dos profissionais de Psicologia, bem como as atribuições do conselho nas 

ações de orientação e fiscalização da prática profissional. 

 



  

9 
 

A conselheira Vanuza Sales na entrega de carteiras aos novos profissionais 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

O conselheiro Gilberto Godoy na entrega de carteiras aos novos profissionais 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/ms.c.eJxFk9mNRSEMQzsaQXb6b2x0nRfn98hxjIGbR1UlLDT0~_P27P~_B65OVNAnvxQstW0SNnQCYUSY98UGgsgOnRBRiJN6DyU8TzAU~_gcHo8bbAKxRaRH9CL6BETXeVTyHuyAB7iCzDik0PVMVJzOHUDiEsAD2FSdYOH1IDos1wq8sLDbAE8kklTeoRr62FE5vj6GtwFBQ9egz6U7DUl20UOj8lh4hgRKiSgYMmmt8Gc1qyBEfj5PO4rglboKlBhxQSzQEF~_OYKrlzKuzdOASRNX6WcKsuoth1sKx7~_7pXB8e7oApqzQJT~_QNTlccZWXF~_WqrRACRDfjiCOYSRJUA1vwmZ53CDoYW~;dsRVLR38POKhA9~_YG8TismWBw8qby2AKaWBHhSypccR3pktoTAI54tgAcP9z2Vz4Mlfx~;hG6kJFhYA~;MhheHSqvgqYbnTLHplOIwtAubb7UPYR3Uewj0CF~;lhhnjY9teDzkHSCwIjJgh6Z6KkoWVz~_AYWOB9A~-.bps.a.1703332533029729.1073741944.517561801606814/1703332646363051/?type=3�
https://www.facebook.com/crp01df/photos/ms.c.eJxNU1uORSEI29EERV7739jEci0n~;jWlFIorRHW7pKtrSPytHxDlFXLWA1YDSkDllngaS6o1nEC2hrDEAaz9gBC97wsUOMm2raHUSDj1~;ZyG7Kux8zFiKTT0GQtVME5RtCC6PwB8uL4SWyj5TBtgHIqGgTEb0zYWNJYoWWUDXIZtDme9Qv8wrvV0tjVH2~_0DoMSe9aiFEothYPx6O8210FbOY~;hpjUUGjJ3KASA640c75fi5uy1jyI30T9JpIheVl0sqZllnGIkV1hkGNIK5ZDVDh4G2PJhYna2~;krR9GVE~_DFgX7sMAHKfGNmxs6zBaYy4IorV8AOw0PyUYjieVUdCgsTjdRXQY8KE~_ADQ~_jIRG8LT7YIwHUwIfZ83h4gMloyzpaWdj3udghwCMJWcpwSzCGMKRi~;EDlfSSGWUpwhaTAcBYH8bV0OnSv1JG1DCtFzUM~_xDmUoaNqfkYQ~;rTxbIZ7ywrW9Qpek9qV5X~_AwCIAVI~-.bps.a.1703326023030380.1073741943.517561801606814/1703326086363707/?type=3�
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Palestra proferida pelas técnicas fiscais da Comissão Permanente de Orientação e Fiscalização 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

2.2 Emissão de portaria  

 

Foi criada a Portaria nº 11/2017 que regulamenta o uso e a cessão do auditório do CRP 01/DF 

para todas(os) as(os) psicólogas(os) regularmente inscritos, sem custo. A referida portaria especifica 

as normas de utilização do auditório, bem como as atribuições do conselho e do profissional de 

Psicologia. Portaria disponível no link de acesso: <http://www.crp-01.org.br/?s=portaria+11+2017>. 

 

2.3 Implementação da nova Página da Transparência 

 

Conforme determinação do Tribunal de Contas da União (TCU), foi criada por esta gestão a 

Página da Transparência, em consonância com a Lei nº 12.527/2011, de âmbito federal, que por sua 

vez regula o acesso a dados e informações públicas, respeitando o sigilo em relação a informações 

pessoais. Qualquer cidadão pode acessar as informações sem mencionar o que irá fazer com elas. 

Link de acesso: <https://transparencia.cfp.org.br/crp01>. 

 

http://www.crp-01.org.br/?s=portaria+11+2017
https://transparencia.cfp.org.br/crp01
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Portal da Transparência com a página do CRP 01/DF e menu de informações disponibilizadas 

 
Fonte: Site do CRP 01/DF. Acesso em 30/01/2018. 

 

2.4 Alinhamentos de gestão administrativa e financeira 

 

Durante o atual Plenário também foi feita reorganização de protocolos da gestão e revisão dos 

contratos existentes, gerando economia considerável.  

 

2.5 Criação da Ouvidoria 

 

A Ouvidoria do CRP 01/DF foi criada em 2016 e seus membros foram designados por meio da 

Portaria nº 024/2016 (Disponível no link de acesso: 

https://transparencia.cfp.org.br/crp01/legislacao/portaria-no-242016/), com os conselheiros Gilberto 

Hazanã de Godoy e Luis Fernando Resende Arantes. Como finalidade, a Ouvidoria pretende ampliar 

os meios de comunicação entre a sociedade e os profissionais de Psicologia e criar estratégias de 

maior celeridade junto ao público demandante. Em 2017, a Ouvidoria recebeu 105 casos e todos 

foram respondidos no mesmo ano.  

 

2.6 Recuperação da Galeria de Ex-presidentes 

 

A galeria registra os profissionais de Psicologia que foram presidentes. 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1719442028085446/?type=3�
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Reinauguração da Galeria de Ex-presidentes 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 
Galeria de Ex-presidentes reinstalada 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

2.7 Organização interna para ampliação do espaço físico de trabalho 

 

A atual gestão, ao assumir as suas atribuições, deparou-se com um espaço de trabalho repleto 

de documentos para serem protocolados e arquivados, bem como avarias no espaço físico, como 

infiltrações nas paredes, toldo externo danificado, que por sua vez foram sanadas, conforme 

demonstrado no registro fotográfico a seguir. 
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Sala dos conselheiros, antes e depois da organização 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 
Infiltrações nas paredes, antes e depois do conserto 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

2.8 Organização do espaço físico 

 

A fim de melhorar as condições de trabalho dos funcionários, a recepção dos profissionais de 

Psicologia e visitantes, foi feita nova organização do espaço físico do conselho, tornando-o mais 

funcional e aconchegante. O espaço da recepção atualmente conta com TV e Wi-fi. Outro setor 

ordenado foi o de Protocolo e Almoxarifado, com redimensionamento da utilização do espaço físico, 

incluindo armário, facilitando o manuseio de materiais e documentos. 
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Espaço físico da recepção, antes e depois da organização 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
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Espaço físico do Protocolo, antes e depois da organização 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

2.9 Atendimento ao público  

 

Em 2017, foram realizados atendimentos aos profissionais de Psicologia que buscaram o 

conselho para diversas demandas, como inscrições, transferências, cancelamentos, confecção de 2ª 

via de carteira, concessão de título de especialista, alteração de dados, demonstradas em detalhe no 

quadro abaixo. 

 
Demonstrativo de atividades e quantidade do setor de atendimento aos profissionais de Psicologia 

Atividade Quantidade 
Inscrição de Pessoa Física 672 
Inscrição Secundária no CRP-01 22 
Inscrição Secundária em outros CRPs 56 
Reativação de Pessoa Física 95 
Transferência para CRP-01 109 
Transferência para outros CRPs 55 
Cancelamento de Pessoa Física 281 
Concessão de Título de Especialista 68 
Isenção de Anuidade de Pessoa Física 20 
Prorrogação de CIP 04 
Troca de CIP provisória para definitiva 238 
Confecção de 2ª via de CIP 95 
Inclusão de Mestrado/Doutorado 02 
Cadastro de Pessoa Jurídica 22 
Registro de Pessoa Jurídica 62 
Cancelamento de Cadastro de PJ 20 
Cancelamento de Registro de PJ 16 
Confecção de 2ª via de Certificado de PJ 03 
Alteração de Responsabilidade Técnica 21 
Inclusão de Responsabilidade Técnica 01 
Alteração de Razão Social/Nome Fantasia 11 
Alteração de Endereço 11 
Renovação de Certificado de PJ (Registro) 65 
Renovação de Certificado de PJ (Cadastro) 21 
Reativação de Pessoa Jurídica (Registro) 02 
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Reativação de Pessoa Jurídica (Cadastro) 01 
 

Fonte: Setor de Atendimento 
 

A atividade mais demandada foi a de inscrições de profissionais junto ao CRP 01/DF, 

totalizando 672. Outra ação bastante demandada foi a de cancelamento de Pessoa Física (281) e a de 

troca de Carteira de Inscrição Profissional (CIP) provisória para definitiva (238). As ações menos 

demandadas foram de reativação de Pessoa Jurídica – Cadastro (01), de reativação de Pessoa Jurídica 

– Registro (02) e de inclusão de responsabilidade técnica (01). 

 

2.10 Licitações e contratos  

 
Pregões realizados em 2017 

 
Modalidade Objeto Empresa/CNPJ Data 

Pregão Presencial 

nº 01/2017 - SRP 

Aquisição de 

Toner  

Ótimo TecnologiaLtda-ME 

20.411.148/0001-26 

24.02.2017 a 23.02.2018 

Pregão Presencial 

01/2016 - SRP 

Serviço de 

Limpeza e 

Conservação 

Dinâmica Terceirização Eireli-ME 

18.036.140/0001-85 

05.01.2018 a 04.01.2019 

Pregão Presencial 

nº 05 – SRP 

Material de 

expediente. 

Oliveira & Santos Comérdio de Papeis 

Ltda-ME 

21.604.105/0001-20 

27.07.2018 a 26.07.2018 

Pregão Presencial 

nº 04 – SRP 

Material de 

consumo e 

copa 

Oliveira & Santos Comérdio de Papeis 

Ltda-ME 

21.604.105/0001-20 

17.08.2017 a 16.08.2018 

Pregão Presencial 

nº 06 – SRP 

Serviços de 

buffet. 

Diamond Promoções e Eventos Ltda – 

EPP. 

01.393.179/0001-57 

17.08.2017 a 16.08.2018 

Pregão Presencial 

nº 07 - SRP 

Material 

Gráfico. 

Marina Artes Gráficas e EditoraLtda – 

EPP 

32.909.319/0001-20 

28.09.2017 a 27.09.2018 
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Pregão Presencial 

nº 08 

Serviços de 

agenciamento 

de viagens 

aéreas 

nacionais. 

V&P Serviços de Viagens Ltda. 

21.993.683/0001-03 

13.11.2017 a 12.11.2018 

 
Fonte: Setor de Licitação e Contratos 

 
Dispensas realizadas em 2017 

 
Modalidade Objeto Empresa/CNPJ Data 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição 

Projetores 

Vip Computer 

08.057.570/0001-20 

10.02.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição 

Toner 

Import Distribuidora Ltda 

09.416.922/0001-59 

23.01.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição 

Carimbos 

Ita Indústria e Comércio de Carimbos 

Ltda EPP 

01.254.424/0001-45 

04.12.2017 

Dispensa de 

licitação 

Confecção de 

Planejamento 

Estratégico 

Análise, Diretrizes e Métodos 

Consultoria Júnior 

97.457.154/0001-49 

11.12.2017 a 18.05.2018 

Dispensa de 

licitação 

Troca de 

fechadura e 

cópia de 

chaves da sede 

co RP-01 

ASAFE Serviços de Chaveiro Ltda. 

24.883.243/0001-83 

04.12.2017 

Dispensa de 

licitação 

Contratação 

de Banda 

Musical para 

apresentação 

no.... 

Muvuca Orgânica 27.01.2017 

Dispensa de 

licitação 

Serviços de 

auditória 

médica e 

serviços de 

saúde 

Multi Life Centro Clínico Ltda. 

01.429.468/0001-69 

01.02.2017 a 31.01.2018 
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ocupacional 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição de 

Faixa/Banner 

Matriz Fotogravura Ltda. 

00.727.172/0001-61 

26.04.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição 

Faixa 

Matriz Fotogravura Ltda. 

00.727.172/0001-61 

26.01.2017 

Dispensa de 

licitação 

Prestação de 

serviços e 

fornecimento 

de gêneros 

alimentícios 

(salgados e 

bebidas). 

F G D Lima Padaria e Lanchonete – 

ME 

23.132.436/0001-30 

29.03.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição de 

Copos 

descartáveis, 

açúcar, filtro 

de café, 

guardanapos e 

adoçante. 

Atual Comércio de Produtos de 

Limpeza e Alimentos (exceto 

adoçante) 

10.946.351/0001-43 

Polarte Papelaria (somente adoçante) 

72.633.753/0001-45 

17.01.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição de 

Banner 

Matriz Fotogravura Ltda. 

00.727.172/0001-61 

09.03.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição de 

fonte de 

alimentação 

ATX de 200W 

Shopping da Informática 

02.870.318/0001-59 

24.03.2017 

Dispensa de 

licitação 

Mouses 

ópticos 

Mult-itens 

02.475.844/0001-17 

07.02.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição de 

Panfletos 

Matriz Fotogravura Ltda. 

00.727.172/0001-61 

12.01.2017 

Dispensa de 

licitação 

Passagens 

aéreas 

SLC Serviços Aeroportuários Ltda-ME 

04.462.643/0001-08 

19.04.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição 

Banner 

Matriz Fotogravura Ltda. 

00.727.172/0001-61 

09.03.2017 

Dispensa de 

licitação 

Serviço de 

manutenção e 

reparo na 

fonte da 

impressora HP 

Laserjet PRO 

400 

RRM Serviços e Comércio de 

Cartuchos Ltda-ME 

12.010.075/0001-32 

05.06.2017 
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Dispensa de 

licitação 

Caixas de 

resma de papel 

A4. 

AMP Papeis Distribuidora Ltda. 

04.226.724/0001-09 

02.06.2017 

Dispensa de 

licitação 

Manutenção 

preventiva 

(limpeza) 

avulsa de 

quatorze ares 

condicionados 

do CRP-

01/DF 

Marlon Manoel Oliveira Araújo 

26.957.011/0001-58 

04.07.2017 

Dispensa de 

licitação 

Prestação de 

serviços e 

fornecimento 

de gêneros 

alimentícios 

(salgados e 

bebidas). 

F G D Lima Padaria e Lanchonete – 

ME 

23.132.436/0001-30 

03.08.2017 

Dispensa de 

licitação 

Manutenção 

preventiva e 

troca de placa 

de ar 

condicionado. 

Sales Ar Condicionado 

13.892.066/0001-90 

02.05.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição 

Mouses pad’s. 

ICS Comércio e Serviços de 

Informática Eirelli-ME 

24.449.903/0001-12 

03.08.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição de 

copos 

descartáveis, 

porta carteira 

de habilitação, 

açúcar, filtro 

para café e 

café. 

Atual Comércio de Produtos de 

Limpeza e Alimentos (exceto porta 

carteira de habilitação) 

10.946.351/0001-43 

Casa do Colegial 

00.670.562/0001-42 

(somente porta carteira de habilitação) 

22.06.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição e 

instalação de 

aparelho de ar 

condicionado. 

Sales Serviços de Ar Condicionado 

Ltda-ME 

13.832.066/0001-90 

24.01.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição de 

placas 

Arte Fina Esportivos Brasil Ltda EPP 

09.134.866/0001-60 

18.08.2017 
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comemorativa

s. 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição de 

Toldo em lona 

para a sede do 

CRP-01 

Claudia Betania Ribeiro de Campos 

20.746.621/0001-26 

17.08.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição de 

Lâmpadas 

tubulares 

LED. 

Lugon Distribuidora Eirelli – ME 

27.571.704/0001-70 

23.08.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição de 

Refletores 

LED. 

Lugon Distribuidora Eirelli – ME 

27.571.704/0001-70 

20.09.2017 

Dispensa de 

licitação 

Contratação 

de Serviços de 

“faz tudo”. 

Cristiano de Souza Lobato 

16.994.776/0001-04 

22.09.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição de 

Armários. 

AG Móveis para Escritório Ltda – EPP 

08.878.768/0001-74 

12.09.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição de 

Aparelhos 

telefônicos de 

mesa. 

Arroba Informática Eirelli – EPP 

02.870.318/0001-59 

27.09.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aqusição de 

Persianas. 

Carlos Müller Teles - ME 

07.508.539/0001-03 

04.08.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição de 

Insulfilme 

(película 

residencial). 

Visiofilm Comércio e Serviço Ltda – 

EPP 

26.968.701/0001-02 

11.10.2017 

Dispensa de 

licitação 

Aquisição de 3 

computadores 

e acessórios. 

Arroba Informática Eireli – EPP 

02.870.318/0001-59 

08.08.2017 

Dispensa Contratação 

de Seguro 

empresarial 

para as salas 

do CRP-01.  

Sompo Seguros S.A. 

61.383.493/0001-80 

07.12.2016 a 06.12.2017 

Dispensa Seguro 

empresarial. 

(de 

11.12.2017 a 

Allianz Seguros S.A. 

61.573.796/0001-66 

11.12.2017 a 10.12.2018 
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11.12.2018) 

 
Fonte: Setor de Licitação e Contratos 

 
Inexigibilidades realizadas em 2017 

 
Modalidade Objeto Empresa/CNPJ Data 

Inexigibilidade de 

Licitação nº 

02/2016 

Serviços de 

publicação de 

atos oficiais e 

demais 

matérias de 

interesse no 

Diário Oficial 

da União 

Imprensa Nacional 

04.196.645/0001-00 

16.12.2016 a 15.12.2017 

15.12.2017 a 14.12.2018 

Inexigibilidade de 

Licitação nº 

01/2017 

Serviços 

postais. 

 

ECT – Empresa Brasileira de Correios 

e Telégrafos 

34.028.316/0007-07 

01.09.2017 a 31.08.2018 

Inexigibilidade de 

licitação nº 

02/2017 

Fornecimento 

de sistema de 

controle de 

ponto 

eletrônico e 

prestação de 

serviço de 

treinamento 

do respectivo 

software. 

Control Time Sistemas de Segurança 

Ltda – EPP 

38.041.265/0001-00 

25.08.2017 

Inexigibilidade de 

Licitação nº 

01/2016 

Serviços de 

suporte 

técnico e 

manutenção 

de softwares: 

SISCONT.NE

T, SISPAT, 

SISCAF e 

Hospedagem 

Datacenter 

Implanta Informática Ltda. 

37.994.043/0001-40 

25.10.2016 a 24.10.2017 

24.10.2017 a 23.10.2018 

 
Fonte: Setor de Licitação e Contratos 
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Tomada de preço realizada em 2017 
 

Modalidade Objeto Empresa/CNPJ Data 

Tomada de Preço 

nº 01/2016 

Serviços de 

assessoria 

contábil. 

Ata Contabilidade e Auditoria Ltda. 

37.076.874/0001-32 

17.10.2016 a 16.10.2017 

16.10.2017 a 15.10.2018 

 
Fonte: Setor de Licitação e Contratos 
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3. GESTÃO DE PESSOAS 

 

Os contratos de trabalho dos empregados do CRP 01/DF são regidos pela Consolidação das 

Leis Trabalhistas (CLT) e por convenção aprovada em Acordo Coletivo de Trabalho. 

 

Os empregos efetivos do CRP 01/DF foram providos com a admissão em concurso público, 

com provas ou com provas e títulos. Os empregos de livre provimento/demissão foram providos com 

a admissão de profissionais com formação e experiência compatíveis com as atribuições e requisitos 

dos empregos, por ato de livre escolha da conselheira presidente do CRP 01/DF, ficando dispensado 

o concurso público.  

 

Em dezembro de 2017 o CRP 01/DF contava, em sua estrutura de pessoal, com 21 (vinte e um) 

funcionários, sendo 18 (dezoito) efetivos e 03 (três) comissionados, como demonstrado no quadro 

abaixo. 

 
Relação de funcionários do CRP 01/DF por nome, data de admissão, cargo e forma de contratação  

FUNCIONÁRIOS DATA DE 
ADMISSÃO CARGO FORMA DE 

CONTRATAÇÃO 
Airam Gonçalves Moreira 25/03/2015 Supervisor de Atendimento Concurso 2012 

Ana Paula de Resende 14/04/2014 Analista de Comunicação 
Social Concurso 2012 

Angelucci Veloso Rodrigues 17/06/2013 Psicóloga Fiscal Concurso 2012 

Anna Beatriz Villela 04/03/1991 Analista Técnico Contratação antes da 
exigência de concurso 

Cristina Trarbach 06/02/2017 Técnico em Políticas Públicas Cargo em comissão - 
Analista Técnica 

Dazi Antunes Correa 01/03/2004 Técnico Administrativo  Concurso 2003 

Eliana Amorim de Lacerda* 24/08/2006 Psicóloga Fiscal Concurso 2003 

Etiene Regina M. Gomes da Silva 01/06/2016 Analista de Licitação Concurso 2012 

Ivanildo Ribeiro Uchoa 13/02/2013 Agente de Almoxarifado e 
Patrimônio Concurso 2012 

Jucimária Oliveira Silva*  03/04/2013 Recepcionista Concurso 2012 

Kedma Santiago Maciel 01/02/2013 Recepcionista Concurso 2012 

Marcela Valente  03/11/2003 Psicóloga Fiscal Concurso 2003 

Marcio Hilario Costa 01/04/1993 Técnico Administrativo Contratação antes da 
exigência de concurso 

Maria Sonia Carvalho 18/03/1991 Analista Técnico Contratação antes da 
exigência de concurso 

Mayara Souza dos Reis 01/07/2013 Analista de Comunicação 
Social Concurso 2012 
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Selma Cristina de O. da Silva 05/10/2016 Coordenadora Geral Cargo em comissão - 
Coordenadora 

Soraya No Seara 15/06/2007 Psicóloga Fiscal Concurso 2003 

Thaís Cristina de Faria Pompeu 15/04/2013 Analista de Recursos Humanos Concurso 2012 

Thiago Barra Morais 30/04/2007 Técnico Administrativo Concurso 2003 

Vinicius Cavalcante Ferreira 25/10/2017 Assessor Jurídico Cargo em comissão - 
Assessor Jurídico 

Wanessa Santana 02/01/2013 Analista Financeiro Concurso 2012 
 

Fonte: Setor de Recursos Humanos 

 

Em dezembro de 2017 foi aprovado em reunião ordinária da APAF o processo de demissão 

incentivada para duas funcionárias que não tinham mais interesse em permanecer junto ao quadro de 

pessoal do conselho. Duas funcionaram aderiram ao programa, de acordo com o demonstrado no 

quadro abaixo. 

 
Funcionárias que aderiram ao PDV, por nome e função 

Nome Função  
Anna Beatriz Villela Analista Técnico 

Eliana Amorim de Lacerda Psicóloga Fiscal 
 

Fonte: Setor de Recursos Humanos 
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4. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL 

 

4.1 Da execução orçamentária 

 

4.1.1 Da receita 

 

A receita arrecadada no exercício de 2017 atingiu o valor de R$ 4.698.893,75 (quatro milhões 

seiscentos e noventa e oito mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos) que 

corresponde a 86,42% da Proposta Orçamentária de 2017, que é de R$ 5.437.500,00 (cinco milhões 

quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais).  

 

4.1.2 Da despesa 

 

A despesa realizada até o mês de dezembro de 2017 atingiu o valor de R$ 3.872.368,26 (três 

milhões oitocentos e setenta e dois mil trezentos e sessenta e oito reais e vinte e seis centavos), que 

corresponde a 71,22% da Proposta Orçamentária de 2017, que é de R$ 5.437.500,00 (cinco milhões 

quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais).  

 

4.1.3 Resultado orçamentário 

 

Comparando a receita arrecadada com a despesa realizada até o mês de dezembro de 2017, 

constatou-se um superávit orçamentário no valor de R$ 826.525,49 (oitocentos e vinte e seis mil 

quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos) do valor arrecadado até o mês de 

dezembro de 2017. 

 

4.2 Execução física e financeira 

 

A Proposta Orçamentária do exercício de 2017 foi de R$ 5.437.500,00 (cinco milhões 

quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais), discriminado em despesas correntes R$ 

4.670.720,00 (quatro milhões seiscentos e setenta mil e setecentos e vinte reais) e despesas de capital 

R$ 766.780,00 (setecentos e sessenta e seis mil setecentos e oitenta reais). 
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Durante o exercício de 2017, foi realizada apenas uma reformulação orçamentária. 

 

A Proposta Orçamentária de 2017 teve um aumento no valor de R$ 441.500,00 (quatrocentos e 

quarenta e um mil e quinhentos reais) em relação ao exercício de 2016, correspondente a 8,11%. 

A execução da despesa orçamentária está discriminada no Balanço Orçamentário. 

 
Orçamento anual 
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Fonte: Setor Financeiro 
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4.3 Transferências 

 

No exercício de 2017, o CRP 01/DF não firmou convênio com entidades, portanto não houve 

transferência de recursos através de convênios/contratos. 

 

4.4 Receitas 

 

4.4.1 Descrição dos repasses de receita (método e percentuais) 

 

A constituição da receita do conselho está definida no artigo 17, incisos I a IV da Lei 5.766 de 

20 de dezembro de 1971. O percentual repassado pelos conselhos regionais ao Conselho Federal de 

Psicologia é de 25% sobre as anuidades e taxa se fundo de seções. 

 

4.4.2 Análise crítica 

 

A receita arrecadada no exercício de 2017 atingiu o valor de R$ 4.698.893,75 (quatro milhões 

seiscentos e noventa e oito mil oitocentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), que 

corresponde a 86,41% da Proposta Orçamentária de 2017, que é de R$ 5.437.500,00 (cinco milhões 

quatrocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais). 

 

A principal fonte de Receita do Conselho Regional de Psicologia é a receita advinda das 

anuidades de PF e PJ, conforme a Lei 5.766/71, que atingiu no exercício de 2017 o valor de R$ 

3.901.265,19 (três milhões novecentos e um mil duzentos e sessenta e cinco reais e dezenove 

centavos), correspondente a 83,03% da Receita Arrecadada no exercício de 2017. As demais receitas 

(receitas patrimoniais, receitas de serviços e receitas diversas, receitas financeiras, dívida ativa e 

indenizações e restituições) totalizaram R$ 797.628,56 (setecentos e noventa e sete mil seiscentos e 

vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos) e corresponde a 16,97% do total arrecado: R$ 

4.698.893,75 (quatro milhões seiscentos e noventa e oito mil oitocentos e noventa e três reais e 

setenta e cinco centavos). 

 

A receita arrecadada no exercício de 2017 teve um aumento no valor de R$ 580.045,73 

(quinhentos e oitenta mil e quarenta e cinco reais e setenta e três centavos), em relação ao exercício 

de 2016, correspondente a 14%. 
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Demonstração da receita 
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Fonte: Setor Financeiro 
 

4.5 Despesas 

 

4.5.1 Origem de despesa 

 

Em relação à previsão de despesas para o exercício de 2017, as projeções foram elaboradas 

seguindo as principais variáveis que podem impactar junto ao conselho, dentre elas as despesas com 

pessoal, o cenário econômico em que atravessa o País e ainda o aumento de despesas correntes, 

tendo em vista a necessidade de contração de materiais e serviços em face do aumento da demanda. 

A composição detalhada da despesa é a seguinte: 

 

4.5.2 Despesas correntes 

 

Pessoal: Vencimentos e vantagens fixas – Referem-se ao pagamento de salários, 13º salário, 

férias e benefícios. Obrigações Patronais – Despesas com INSS, FGTS e PIS. 
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4.5.3 Outras despesas correntes 

 

Referem-se aos serviços contratados de pessoas jurídicas para realização das atividades do 

conselho, tais como: serviços de correios, gráficos, publicidade legal, processamento de dados, 

tarifas bancárias, energia elétrica, telefone, internet, cota parte do Conselho Federal de Psicologia, 

entre outros. 

 

4.5.4 Despesas de capital 

 

1. Investimentos: Equipamentos e material permanente: referem-se às aquisições de bens de 

capital, dentre os quais se destacamos equipamentos de informática, mobiliários e outros 

equipamentos. 

 
Despesas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Setor Financeiro 
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Comparativo da despesa liquidada 
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Fonte: Setor Financeiro 

 

4.6 Desempenho operacional 

 

4.6.1 Introdução aos resultados alcançados 

 
De maneira geral, o CRP 01/DF conseguiu cumprir com as ações planejadas para o período 

sem gerar novos comprometimentos de despesas para a entidade e ficando dentro da previsão 

orçamentária. Com relação à receita foram tomadas ações com o objetivo de reduzir a inadimplência 

e aumentar a arrecadação, melhorando assim o desempenho financeiro e econômico do conselho. 

 

4.6.2 Inadimplência 

 

• Número de profissionais inscritos (ativos): 8.136 



  

35 
 

• Inadimplência do exercício de 2017, com data de referência 31/12/2017: 22,9% 

 

4.6.3 Dívida ativa 

 

• Saldo da Dívida Ativa – lançamento em 2017 – R$ 557.889,20 

• Saldo da Dívida Ativa – acumulado – R$ 2.189.200,65 

 

4.6.4 Cobrança (redução da inadimplência) 

 

• Ligações diárias para os profissionais que devem anuidades anteriores ao exercício de 

2017; 

• Negociações via telefone e pessoalmente, das anuidades anteriores a 2017, com os 

seguintes critérios: 

• Renegociação das dívidas, com parcelas a vencer até dezembro/2017, dependendo do 

número de anuidades pendentes; 

• Negociação de débitos com parcelas acima de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais); 

• Acompanhamento diário das negociações realizadas, observando as datas de vencimentos 

e os boletos não pagos e fazendo novos contatos com os profissionais; 

• Envio de e-mail para os profissionais que devem a anuidade de 2016 (cobrança de teor 

leve); 

• Envio de e-mail para os profissionais que devem até duas anuidades: 2015 e 2016 

(cobrança de teor médio); 

• Lançamento das anuidades de 2016 em dívida ativa. 

 

4.6.5 Recobrança 

 

• Primeira recobrança da anuidade de 2017, em três parcelas: 10/07/2017, 10/08/2017 e 

10/09/2017. Os boletos foram enviados via e-mail, para reduzir as despesas bancárias 

com emissão e postagem; 

• Segunda recobrança da anuidade de 2017, em duas parcelas: 20/11/2017 e 20/12/2017. 

Os boletos foram enviados via e-mail, para reduzir as despesas bancárias com emissão e 

postagem. 
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4.6.6 Proposta Orçamentária 

 

• Foi prestado auxílio para montagem do cronograma de elaboração da proposta 

orçamentária de 2018; 

• Foi feito o cálculo da estimativa de receitas e despesas do CRP 01/DF, com auxílio da 

assessoria contábil; 

• Foi prestado auxílio à Diretoria para o cálculo dos projetos bem como a distribuição de 

valores entre as rubricas; 

• Foi feito o encaminhamento da proposta orçamentária ao CFP. 

 

4.6.7 Assembleia de Anuidades 

 

• Foi prestado auxílio para montagem do cronograma do processo de realização da 

Assembleia de anuidades de 2018; 

• Foi feito o pagamento para a publicação da data de realização da Assembleia de 

anuidades de 2018, junto ao DODF; 

• Em parceria com a Assessoria de Comunicação, foi feita a divulgação para os psicólogos 

referente à data de realização da Assembleia de Anuidades para o exercício de 2018;  

• Foi feita a disponibilização de todos os documentos necessários para consulta, acerca da 

elaboração do orçamento. 

 

4.6.8 Cobrança registrada  

 

• Foram feitas reuniões com os gerentes do Banco do Brasil para tratar do serviço de 

cobrança e negociar valores das taxas de registro, emissão e postagem e baixa do 

registro; 

• Foram feitas reuniões com a empresa Implanta Informática para as tratativas de 

implantação do novo leiaute do boleto de cobrança registrada; 

• Foi feita a implantação da cobrança registrada na segunda recobrança da anuidade de 

2017, como teste para implementação da cobrança registrada definitiva; 

• Geração da anuidade de 2018 – pessoa física e jurídica, na modalidade cobrança 

registrada. Os boletos foram enviados por e-mail e pelos correios.  
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4.6.9 Campanhas 

 

• Em parceria com a Assessoria de Comunicação, foi feita a campanha para negociação e 

pagamento de anuidades anteriores ao exercício de 2017; 

• Em parceria com a Assessoria de Comunicação foram feitas campanhas para pagamento 

da anuidade de 2017; 

• Em parceria com o Setor de Atendimento e a Assessoria de Comunicação foi promovida 

a campanha, via internet, para atualização cadastral dos psicólogos e clínicas; 

• Em parceria com os Setores de Atendimento, Informática e Patrimônio, foi feito um 

mutirão para atualização e correção dos endereços por meio das correspondências 

devolvidas pelos correios. 
 

Em parceria com o Setor de Atendimento e Patrimônio foi feito um mutirão para adequação 

dos endereços, reduzindo o número de caracteres até o limite de 40, a fim de atender às exigências do 

banco, para emissão dos boletos nos moldes da cobrança registrada. 

 

4.7 Indicadores 

 

A avaliação quanto aos resultados obtidos em 2017 são baseadas nas ações descritas nos 

objetivos estratégicos definidos no plano. 

 

4.8 Despesas com pessoal 

 

As despesas com pessoal e encargos sociais de 2017 tiveram um aumento de R$ 11.911,12 

(onze mil novecentos e onze reais e doze centavos), correspondente a 0,5% em relação ao exercício 

de 2016. 

 

Despesa de pessoal em 2017: R$ 1.364.622,14 

Despesa de pessoal em 2016: R$ 1.394.582,36 

Diferença 2017: (R$ 29.960,22) 

 

Despesa com encargos em 2017: R$ 410.876,49 

Despesa com encargos em 2016: R$ 429.455,13 

Diferença 2017: (R$ 18.578,64) 
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Despesa com Benefícios em 2017: R$ 425.880,02 

Despesa com Benefícios em 2016: R$ 365.430,04 

Diferença 2017: R$ 60.449,98 

 

TOTAL DIFERENÇA: R$ 11.911,12 

 

O quadro funcional do CRP 01/DF está preenchido com o número de 21 funcionários, sendo 18 

servidores de carreira (concursados) e 03 funcionários como cargos de livre provimento e demissão. 

 
4.9 Desempenho financeiro e informações contábeis 

 

O resultado financeiro acumulado até 31/12/17 é um superávit no valor de R$ 1.198.179,06 

(um milhão cento e noventa e oito mil cento e setenta e nove reais e seis centavos), apurado no 

Balanço Patrimonial do mês de dezembro de 2017, conforme demonstrado: 

 

Superávit Financeiro 2017 

(+) Ativo Financeiro 

Caixa e Equivalentes apurado em 31/12/17......................R$ 1.456.459,33 

(-) Passivo Financeiro 

(-) Passivo Circulante em 31/12/17................................... R$ 258.280,27 

(=) Superávit Financeiro acumulado até 31/12/17 ........ R$ 1.198.179,06 

 

4.9.1 Desempenho financeiro 

 

4.9.1.1 Demonstração do Fluxo de Caixa – DFC 
 
 

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, volume V, da Secretaria 

do Tesouro Nacional – STN, a demonstração do fluxo de caixa tem o objetivo de contribuir para a 

transparência da gestão pública, pois permite um melhor gerenciamento e controle financeiro dos 

órgãos e entidades do setor público. 

O Fluxo de Caixa foi elaborado pelo método direto, evidenciando as movimentações havidas 

no caixa e seus equivalentes. 
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O Fluxo de Caixa das operações compreende os ingressos decorrentes de receita corrente e 

ingressos extras orçamentários, dos desembolsos da despesa corrente, de restos a pagar não 

processados e dos desembolsos extra-orçamentários, bem como dos desembolsos da despesa de 

capital. 

A demonstração do Fluxo de Caixa de 2017 está assim demonstrada: 

Demonstração do fluxo de caixa 

INGRESSOS VALOR 
Receita Orçamentária R$ 4.698.893,75 
Outros Ingressos R$ 6.118.468,70 
Total de Ingressos R$ 10.817.362,45 
DESEMBOLSOS  
Despesa Orçamentária R$ 3.798.181,93 
Outros Desembolsos R$ 6.203.819,23 
Investimentos R$ 15.383,55 
Total de Desembolsos R$ 10.002.001,16 
Apuração do Fluxo de Caixa no Período R$ 799.977,74 

Fonte: Setor Financeiro 

Apurou-se no exercício de 2017 um aumento no fluxo de caixa no valor de 

R$799.977,74(setecentos e noventa e nove mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e quatro 

centavos), correspondente a 121,86%em relação ao valor apurado no exercício de 2016. 

4.10 NCASP 

 

O conselho adotou as normas NCASP no exercício. 

4.10.1 Justificativa 

 

O Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal CRP 01/DF adota todos os 

procedimentos do NCASP desde o exercício de 2012. 

4.10.2 Metodologia adotada para estimar a vida útil econômica de um ativo 

 

Quanto ao desgaste físico decorrente de fatores operacionais e a obsolência tecnológica, os 

parâmetros de depreciação e amortização dos bens foram definidos com base nas instruções 

normativas específicas da Receita Federal, IN SRF Nº 4, de 30 de janeirode1985 e IN SRF Nº 162, 
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de 31 de janeiro de 1998, e na realidade aplicada ao CRP - 01/DF. A contabilização foi realizada 

conforme orientações no Manual de Procedimentos Contábeis Específicos, editado pela Secretaria do 

Tesouro Nacional (STN), no processo de convergência da contabilidade pública às normas 

internacionais de contabilidade. 

 

4.10.3 Metodologia de cálculo da depreciação, amortização e exaustão 

 

Para apuração do cálculo da depreciação e amortização utilizou-se o método linear emfunção 

da estimativa de vida útil dos bens. 

4.10.4 Taxas utilizadas para os cálculos 

 

A depreciação dos bens móveis foi calculada pelo método linear em função da estimativa de 

vida útil dos bens. As taxas anuais de depreciação são as seguintes: 

 
Depreciação de bens móveis 

 
Fonte: Setor Financeiro 

 

Os valores de depreciação registradas em 31/12/2017 estão assim discriminados: 

 

a. Saldo da Depreciação de Bens Móveis até 31/12/2017 .. R$ 140.534,45 

b. Saldo da Depreciação de Bens Imóveis até 31/12/2017 . R$ 457.808,02 

c. Total depreciado até 31/12/2017 .................................. R$ 598.342,47 

 

A contabilização foi realizada conforme orientações no Manual de Procedimentos Contábeis 

Específicos, editado pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN no processo de convergência da 

contabilidade pública às normas internacionais de contabilidade. 
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4.10.5 Metodologia adotada para realizar a avaliação e mensuração das disponibilidades, dos 

créditos e dívidas, dos estoques, dos investimentos, do imobilizado, do intangível e do diferido 

 

Os métodos utilizados para a avaliação e mensuração foram os seguintes:  

 

• Disponibilidades – As aplicações financeiras de liquidez imediata são mensuradas e 

avaliadas pelo valor original e atualizadas até a data do Balanço Patrimonial; e 

•  Créditos e Dívidas – Foram realizadas as provisões de Férias, INSS, 13º salário, 

INSS, FGTS e PIS mensalmente. 

4.10.6 Impacto da utilização dos critérios contidos nas NBC T 16.9 e NBC T 16.10 sobre o 

resultado apurado no exercício 

 

O impacto na utilização das NBC T 16.9 e 16.10 no exercício de 2017 foi de R$ 100.864,24 

(cem mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), referentes à depreciação e 

amortização. 

4.10.7 Informações adicionais 

 

Não há informações adicionais. 

 

4.11 Apuração de custos 

 

O CRP 01/DF adota a contabilização atribuindo registros a centros de custos para fins de 

demonstração da execução do seu Plano de Ação Anual. No entanto, não realiza apuração de custos 

nos moldes utilizados pelas entidades com fins lucrativos. 
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5. AÇÕES DELIBERATIVAS  

 

A gestão realizou 16 reuniões plenárias ordinárias e três reuniões plenárias extraordinárias no 

ano de 2017. 

 
Reunião Plenária Ordinária 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
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6. AÇÕES INSTITUCIONAIS  

 

6.1 Conselho Consultivo 

 

Criação do Conselho Consultivo do CRP 01/DF, composto por personalidades renomadas que 

contribuíram e contribuem para a história da Psicologia, nacionalmente e internacionalmente. Estes 

conselheiros foram convidados a compor esta instância em virtude da experiência que acumulam, 

inclusive como conselheiros efetivos no CRP 01/DF em gestões anteriores. São membros deste 

Conselho Consultivo: Ileno Izídio da Costa, João Claudio Todorov, Jorge Ponciano Ribeiro, Mariza 

Monteiro Borges e Julia Sursis Nobre Ferro Bucher. 
 

Reunião do Conselho Consultivo realizada em 11 de fevereiro de 2017 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

6.2 Comissões Especiais  

 

Esta gestão manteve, no exercício de 2017, as comissões especiais organizadas por temáticas 

específicas à profissão, criadas em 2016, como: 
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• Comissão Especial de Psicologia na Assistência Social (COMPAS/DF); 

• Comissão Especial de Psicologia na Educação (PSINAED); 

• Comissão Especial de Psicologia da Saúde (CPS) 

• Comissão Especial de Psicologia e Diversidade Étnico Racial (CEPDER); 

• Comissão Especial de Psicologia e Direitos Humanos (CDH); 

• Comissão Especial de Psicoterapias e Clínica (CPC); 

• Comissão Especial da Mulher (CEM); e 

• Comissão Especial de Psicologia Organizacional e do Trabalho (CPOT). 

 

Em 2017 a gestão criou, por meio de portaria, as comissões especiais: 

 

• Comissão Especial LGBT (CLGBT); 

• Comissão Especial de Estudantes de Psicologia (CRP Júnior); e 

• Comissão Especial de Psicologia e Religiosidade (CEPR). 

 

Estas comissões são formalizadas por meio de portaria publicada no site e nomeiam-se ao 

menos dois membros, sendo um deles conselheiro efetivo ou suplente. Os conselheiros 

geralmente são nomeados como coordenadores da comissão, mas tal situação não ocorre em 

todas elas. Algumas comissões especiais são coordenadas por profissionais de Psicologia com 

reconhecimento renomado na área da comissão. As ações das comissões especiais serão 

apresentadas em detalhe no item 8 – Comissões Especiais deste relatório. 

 

6.3 Grupo institucional com as instituições de ensino superior (IES) e secretarias do GDF 

 

A fim de promover maior aproximação entre formação e mercado de trabalho em políticas 

públicas, o CRP 01/DF realizou três encontros com instituições de ensino superior em 

Psicologia, como o Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), Centro Universitário do 

Distrito Federal (UDF), Colégio e Faculdades Mauá de Brasília, Faculdades Integradas da 

União Educacional do Planalto Central (FACIPLAC), Instituto de Educação Superior de 

Brasília (IESB), Instituto de Psicologia - Universidade de Brasília (IP/UnB), UNIEURO, 

Universidade Católica de Brasília (UCB), Universidade Paulista (UNIP) e as secretarias de 

governo do DF, como a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e a SEDESTMIDH. Esta 

última engloba os segmentos de assistência social, direitos humanos, diversidade étnico-racial, 
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mulheres e trabalho. Os assuntos tratados referem-se ao acesso a estágio no âmbito das políticas 

públicas, assim como o aprimoramento da formação para que os futuros profissionais tenham 

maior preparo junto às especificidades da área de atuação em políticas públicas. 

 
6.4 Representações institucionais 

 

O CRP 01/DF participa, por meio dos seus conselheiros e profissionais de Psicologia indicados 

e referendados, de Conselhos de Direito como: Conselho de Política sobre Drogas do Distrito Federal 

(CONEN/DF), Conselho de Assistência Social (CAS/DF), Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CDCA/DF), Conselho de Saúde do Distrito Federal (CS/DF) e Fórum Distrital de 

Trabalhadoras e Trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (FTSUAS/DF). 

 

Em nível de representação junto ao Conselho Federal de Psicologia o CRP 01/DF participa, por 

meio de profissionais de Psicologia vinculados a este conselho, do Grupo de Trabalho Unificado 

sobre a ementa à Lei nº 11.343, de autoria do Deputado Osmar Terra, que trata da internação forçada 

de usuários de álcool e outras drogas e do Grupo de Trabalho Nacional “Psicologia, Religião e 

Laicidade”. 

 

Dentre as principais ações junto a estes conselhos e representações salienta-se a participação 

dos conselheiros e representantes nas reuniões ordinárias e extraordinárias, diligências e eventos 

promovidos por estes fóruns. Os posicionamentos foram embasados nos preceitos legais e 

regulatórios dos segmentos e da categoria de profissionais de Psicologia, bem como dos princípios de 

direitos humanos colaborando para uma sociedade mais igualitária. 
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Reunião ordinária do CDCA/DF 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 
Reunião ordinária do CS/DF 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
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Reunião ordinária do FTSUAS/DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

6.5 Assembleia Anual de profissionais de Psicologia  

 

Outra atividade prevista nas normativas institucionais do Conselho é a realização de 

assembleias ordinárias anuais. No exercício de 2017 esta atividade ocorreu em 04 de outubro, contou 

com a presença expressiva de profissionais da categoria no auditório de sua sede e a pauta tratada foi 

referente a informações sobre as ações realizadas pela gestão do XV Plenário, no período de 

setembro de 2016 a setembro de 2017, o Plano de Ações para 2018 e o valor da anuidade do registro 

profissional das psicólogas e psicólogos do Distrito Federal.  

 

Foi enfatizado pelos conselheiros que conduziram a assembleia que as estratégias de trabalho 

da atual gestão do conselho seguem a mesma proposta política e, além de aumentar os índices de 

economia e de aproximação com o profissional de Psicologia, o CRP 01/DF pretende ocupar cada 

vez mais espaços, alcançando ainda mais parcerias com instituições de ensino, empresas privadas e 

órgãos públicos, assim como a atuação mais efetiva em conselhos de direito e nas próprias comissões 

temáticas. 

 

A partir dos dados financeiros apresentados, a assembleia definiu, por unanimidade, o reajuste 

de 3,5% no valor das anuidades, bem como percentuais de desconto para pagamento à vista nos dois 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1808375909192057/1808375835858731/?type=3�
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primeiros meses. O aumento é consideravelmente menor do que o aprovado na última assembleia 

orçamentária, ocorrida em julho de 2016, que fixou o reajuste para o ano de 2017 em 12%.  Como 

encaminhamentos, ocorreram a aprovação das ações apresentadas e a deliberação do valor da 

anuidade, de R$ 556,64 em 2017 para R$ 576,12 em 2018. 

 
Banner de convocação da categoria para a Assembleia Geral 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Assembleia Anual dos Psicólogos realizada em 04 de outubro de 2017 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1940934042602909/?type=3�
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7. COMISSÕES PERMANENTES 
 

Estas comissões são compostas pela Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) e pela 

Comissão de Ética (COE) que possuem como atribuições coordenar e executar as ações de 

fiscalização e orientação. Além destas comissões permanentes, salienta-se a Comissão Permanente 

de Técnicas (os) Especialistas (CTE), que por meio de avaliação específica concede títulos de 

especialistas em várias áreas. Em 2017 foram concedidos 68 títulos de especialistas.  

 

Nesta gestão as comissões permanentes realizaram o tratamento de demandas represadas de 

cerca de 50 denúncias e processos éticos a serem analisados, oriundos de anos anteriores. Relata-se a 

seguir as atividades realizadas por cada comissão no exercício de 2017. 

 

7.1 Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) 

 

O trabalho da fiscalização envolve reuniões com a Comissão de Orientação e Fiscalização e 

execução das deliberações; apoio às comissões permanentes e especiais; acompanhamento diário do 

site do CFP, a fim de atualizar-se com a legislação e possíveis mudanças das mesmas, eventos, 

notícias, debates online e publicações; atualização em relação à mídia em geral e outros informes 

sobre temas da Psicologia; atualização com o estado da arte, isto é, teorias e temas acadêmicos da 

Psicologia na contemporaneidade. Além disso, as atividades da fiscalização englobam visitas às 

pessoas jurídicas e profissionais autônomos; visitas aos órgãos públicos; atendimentos presenciais; 

reunião com a categoria quando solicitado; análise de cursos e eventos para divulgação no site do 

CRP; contribuição com a Assessoria de Comunicação para publicação de matérias no site; 

colaboração na construção de documentos dirigidos à categoria, tais como cartilhas e resoluções; 

redação e digitação de documentos internos e externos; conferência e assinatura de processos; 

participação em eventos. 

 

As orientações não se restringem apenas a informar sobre a legislação da profissão, mas 

também exigem das fiscais uma escuta acurada para adequar os encaminhamentos. Algumas 

demandas geram ações tais como: contato com órgãos públicos, outros conselhos profissionais, 

universidades, a própria categoria etc. 
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As visitas de fiscalização, sejam agendadas ou não, envolvem uma entrevista com o 

profissional, observação quanto ao cumprimento do Código de Ética, resoluções e portarias, além da 

averiguação do local. O tempo médio de cada visita é em torno de 2 horas (incluindo-se o tempo de 

deslocamento). O cuidado com o trabalho criterioso da Orientação e Fiscalização resulta em uma 

maior proximidade e confiabilidade da categoria com este Conselho, contribuindo assim para o 

exercício profissional pautado na ética e na legislação. As orientações técnicas prestadas aos 

conselheiros, quando solicitadas, contribuem para facilitar a comunicação entre os vários setores do 

CRP 01/DF, melhorar o funcionamento da instituição e cumprir com as obrigações assumidas com a 

categoria.    

 

No ano de 2017 foram realizadas 10 reuniões da Comissão de Orientação e Fiscalização. Nas 

reuniões estavam presentes os conselheiros da comissão e são realizadas sempre que há um número 

significativo de demandas mais complexas e que carecem de uma deliberação junto à Comissão. Em 

2017 ocorreram 56 pontos de pauta e os principais assuntos abordados foram: 

• Instituições que oferecem cursos inadequados de graduação em Psicologia; 

• Denúncias em desfavor de clínicas psiquiátricas que contemplam psicólogos; 

• Psicopedagogos e pedagogos que atuam como psicólogos; 

• Questionamento sobre trâmites administrativos em clínicas de Psicologia (relação 

corpo clínico X proprietários); 

• Denúncias sobre irregularidades em avaliação psicológica em concursos públicos; 

• Parcerias inadequadas entre empresas que oferecem pós-graduação em Psicologia e 

instituições de ensino; 

• Denúncias em serviços de Psicologia de hospitais públicos; 

• Denúncias de violação de Direitos Humanos; 

• Questionamento de psicólogos sobre mudanças em procedimentos de planos de saúde; 

• Denúncias enviadas pela Ouvidoria; 

• Treinamento de psicólogos em testes psicológicos para concursos; 

• Ofícios de instituições como Ministério Público, Polícia Federal, delegacias e outros 

com demandas para a fiscalização; 

• Casos de psicólogos com atuação irregular no DF; 

• Parcerias inadequadas entre clínicas de Psicologia e planos de saúde. 
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O setor recebe telefonemas, na maioria das vezes, solicitando orientações a respeito do trabalho 

a ser realizado pela(o) psicóloga(o). Este ano, as psicólogas fiscais atenderam cerca de 1.900 

telefonemas para esclarecimentos e orientação. 

 

  O setor fornece orientações, também, via e-mail. Neste ano de 2017 houve uma grande 

demanda para esclarecimentos e orientação por este canal, advindas, inclusive, da Ouvidoria do CRP 

01/DF, que foi implantada pela atual gestão.  

 

É também responsabilidade da fiscalização a análise de sites de profissionais de Psicologia do 

DF para atendimento online. Foram avaliados 24 sites. 

 

As psicólogas fiscais também são responsáveis por receber os profissionais e pessoas da 

comunidade que chegam até o conselho em busca de informações. Os atendimentos podem ser feitos 

por agendamento ou espontaneamente, por telefone ou por e-mails. No ano de 2017, houve em torno 

de 220 atendimentos presenciais e 1.800 orientações por e-mail. 

 

Em 2017 foram emitidos 29 Termos de Orientação. Estes são usados nos casos em que o 

profissional busca orientações mais específicas e que podem ter um desdobramento. É uma forma de 

registrar que o profissional foi ao conselho e recebeu a orientação sobre determinado assunto. 

 

Nesse ano foi instituído o Termo de Compromisso, que se trata da assinatura de um documento 

que visa a renovação de registro e cadastro das pessoas jurídicas, na sede do CRP 01/DF.  É utilizado 

para clínicas que possuem um bom histórico e promovem a celeridade e diminuem a burocracia. 

Foram preenchidos 45 termos de compromisso.  

 

Além dos termos de compromisso, as psicólogas fiscais realizaram visitas, in loco, em clínicas 

e organizações que prestam algum serviço na área de Psicologia: atendimento psicológico, seleção e 

treinamento. No ano de 2017 foram realizadas 128 visitas entre novos cadastros, novos registros, 

renovações de ambos e mudanças de endereço da instituição. 

 

As fiscais participaram de eventos promovidos pelo CRP 01/DF na sede (reuniões de entrega 

de carteira profissional, eventos para os profissionais) e de reuniões e eventos fora da sede, como: 

palestra na Codevasf sobre atuação do conselho no DF; reuniões no IFB e IADES, encontro 
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COE/COF no CFP; curso sobre prevenção de suicídio na ABP; III Seminário Internacional sobre 

Intolerância Religiosa na UCB. 

 

Além disso, as fiscais analisam e aprovam todos os pedidos de divulgação que são anunciados 

no site do conselho. Neste ano, analisou-se uma média de 60 pedidos de divulgação de anúncios no 

site.  

 

O Setor de Orientação e Fiscalização realiza visitas de averiguação a pedido da COE (Comissão 

de Ética) ou ex-oficio a fim de verificar se há irregularidades perante as atividades de Psicologia 

realizadas. Dessas visitas, resultam-se ofícios que são encaminhados a fim de que sejam tomadas as 

medidas cabíveis em cada caso. Memorandos e cartas também são redigidos pelo setor a fim de 

realizar a comunicação necessária com outros setores ou outros profissionais. Demonstra-se no 

quadro abaixo as atividades realizadas pela COF e o quantitativo, em 2017. 

 
Atividades realizadas pela COF em 2017 

Atividades do Setor de Orientação e Fiscalização 2017 

 Atividades  Quantidade 

Reuniões da COF 10 

Orientação por Telefone 

Orientação por e-mail 

1.900 

1.800 

Sites Avaliados 24 

Atendimentos Presenciais 220 

Termos de Orientação 29 

 Novos registro/cadastros PJ 87 

 Renovação PJ 86 

Análise de anúncios para divulgação 60 

Eventos externos 06 

Entregas de Carteira Profissional 13 

 

Fonte: COF CRP 01/DF 

 

7.2 Comissão de Ética (COE) 

 

A COE é o órgão responsável por apreciar e julgar os processos éticos funcionais e 

administrativos, representados em desfavor dos psicólogos, sejam eles conselheiros ou não. De 

acordo com o Regimento Interno do CRP 01/DF, cabe à Comissão de Ética: 
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I- Conduzir os processos éticos, responder a consultas e tomar as medidas relacionadas a sua 

competência; 

II- Apropriar-se da legislação interna e externa referente ao exercício profissional, bem como 

das diretrizes definidas pela autarquia para a área; 

III- Submeter ao Plenário do CRP 01/DF, para aprovação, os projetos e o calendário de suas 

atividades; 

IV- Propor ao Plenário decisões a respeito de medidas em sua área, implementando as ações 

para o cumprimento das decisões; 

V- Informar todas as suas ações por intermédio de atas, boletins informativos internos ou 

relatos em sessão plenária; 

VI- Decidir sobre assuntos de rotina, de acordo com diretrizes fixadas pelo Plenário; 

VII- Programar, convocar e realizar reuniões sobre assuntos de sua competência; 

VIII- Conduzir os processos, responder a consultas e tomar as medidas relacionadas à 

legislação interna, ao Código de Ética Profissional do Psicólogo, assim como todos aqueles 

correlatos que lhe sejam atribuídos pelo Plenário do CRP 01/DF;  

IX- Trabalhar em articulação com as demais Comissões do CRP 01/DF; 

X- Exercer as atribuições de sua Comissão definidas no Código de Processamento 

Disciplinar. 

 

No setor que assessora a Comissão de Ética do CRP 01/DF, são realizadas as seguintes 

atividades: organização das representações e dos processos éticos; atendimento ao público em geral; 

atendimento às partes das representações e dos processos em andamento; análise de representações e 

processos; pesquisas de legislação; elaboração de relatórios expositivos; elaboração dos documentos 

referentes às representações e aos processos e encaminhamento às partes interessadas; organização 

de oitivas, de reuniões da Comissão de Ética e de Plenárias Éticas.  

 

O Código de Processamento Disciplinar (Resolução CFP nº 006/2007) estabelece que os 

processos disciplinares iniciam-se mediante representação de qualquer interessado ou, de ofício, 

pelos conselhos de Psicologia. Uma vez indicada possível infração ao Código de Ética Profissional 

do Psicólogo (Resolução CFP nº 010/2005), é dever da comissão, no uso de suas atribuições, 

verificar as responsabilidades éticas do psicólogo em atuação profissional. Caberá à Comissão de 

Ética recomendar ao Plenário do CRP 01/DF o arquivamento da representação ou a instauração de 

processo ético-disciplinar e, quando for o caso, apontar o(s) preceito(s) ético(s) infringido(s). 

 

O ano de 2017 finalizou com um total de 60 representações e 17 processos éticos em 

andamento no CRP 01/DF, totalizando 77 casos. Das 60 representações em andamento, 21 delas 
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foram protocoladas em 2017 e 5 processos éticos foram instaurados nesse ano. Dentre as 21 novas 

representações, 4 foram de ofício. Em 2017 também houve o arquivamento de 6 representações e de 

1 processo ético. Apresenta-se a seguir, no quadro abaixo, os nomes dos processos éticos e as datas 

das citações. 

 
Processos instaurados em 2017 

 
Nome do Processo Data da Citação 
1/2017 (Rep. A/10) 24/3 
2/2017 (Rep. F/13) 24/2 
3/2017 (Rep. F/14) 27/6 
4/2017 (Rep. A/13) 18/7 
5/2017 (Rep. F/15) 4/12 

 
Fonte: COE CRP 01/DF 

 
Em 2017, foram realizadas 6 Reuniões Plenárias Éticas, sendo 2 delas para o julgamento final 

de 2 processos éticos e as demais para análise de relatórios com propostas de arquivamento de 

representação ou de instauração de processo, conforme demonstrado abaixo  

 
Representações e processos arquivados em 2017 

 
Nome da Representação/Processo Data do Arquivamento 
Rep. E/11 19/6 
Rep. E/15 13/7 
Rep. A/15 5/9 
Rep. B/15 5/9 
Rep. I/13 15/9 
Rep. M/15 20/11 
Proc. 9/2016 26/6 

 
Fonte: COE CRP 01/DF 

 

Portanto, foram julgados em 2017 2 processos éticos. Em ambos os casos, a  decisão do 

Plenário foi pela aplicação de penalidade – um deles, censura pública e o outro, advertência. Ambos 

foram encaminhados em 2017 ao Conselho Federal de Psicologia (CFP), tendo em vista a solicitação 

de recurso das partes. Seguem dados dos processos no quadro abaixo. 

 
Processos julgados em 2017 

 
Nome do 
Processo 

Data  
do Julgamento 

Penalidade Imposta Etapa 

1/2012 31/7 Censura pública Recurso no CFP 
1/2015 27/11 Advertência  Recurso no CFP 

 

Fonte: COE CRP 01/DF 
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Foram apreciados, ao longo do ano, 11 pareceres de representações, elaborados pela Comissão 

de Ética, com propostas de arquivamento ou de instauração de processo. Cabe ressaltar que entre o 

julgamento do relatório apresentado pela Comissão de Ética e a efetiva aplicação do que foi decidido 

em Reunião Plenária – o arquivamento da representação ou a instauração de processo ético – há 

etapas contempladas no Código de Processamento Disciplinar que permitem que as partes tenham 

acesso ao contraditório e a ampla defesa, exercendo direito de recurso  a respeito da decisão do 

Plenário.  

 

Foram também julgados 8 pareceres elaborados por conselheiros designados para realizar a 

análise de pedidos de reconsideração das partes de representações, etapa prevista no Código de 

Processamento Disciplinar, art. 23. Em dois desses casos, o Plenário deliberou pelo arquivamento da 

representação e as partes interessadas apresentaram recurso ao CFP. Os quadros abaixo discorrem 

sobre as representações analisadas e submetidas ao plenário e pedidos de reconsideração submetidos 

ao plenário.   

 
Representações analisadas pela COE com relatórios submetidos ao Plenário em 2017 

 
Nome da Representação Data da Submissão ao 

Plenário 
Deliberação do Plenário 

Rep. B/15 20/2 Arquivamento 
Rep. E/15 24/4 Arquivamento 
Rep. A/15 19/6 Arquivamento 
Rep. F/15 19/6 Instauração de processo 
Rep. G/15 16/10 Instauração de processo 
Rep. H/15 16/10 Arquivamento 
Rep. I/15 16/10 Instauração de processo 
Rep. J/15 16/10 Instauração de processo 
Rep. K/15 16/10 Instauração de processo 
Rep. L/15 16/10 Arquivamento 
Rep. M/15 16/10 Arquivamento 

 
Fonte: COE CRP 01/DF 

 
Representações com relatórios sobre pedidos de reconsideração submetidos ao Plenário em 2017 

 
Nome da 
Representação/Processo 

Data da 
Submissão ao 
Plenário 

Deliberação do 
Plenário 

Etapa 

Rep. A/10 20/2 Instauração de 
processo  

Julgamento 

Rep. F/13 20/2 Instauração de 
processo 

Oitivas 

Rep. B/11 24/4 Arquivamento Recurso no CFP 
Rep. L/13 24/4 Arquivamento Recurso no CFP 
Rep. A/13 24/4 Instauração de 

processo 
Oitivas 

Rep. F/14 19/6 Instauração de Oitivas 
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processo 
Rep. A/13 (reencaminhamento) 19/6 Instauração de 

processo 
Oitivas 

Processo nº 09/2016 
(Representação de ofício) 

19/6 Arquivamento Finalizado  

Fonte: COE CRP 01/DF 
 

Foram realizadas 6 audiências de oitivas com as partes e as testemunhas de representações e 

processos éticos e 29 reuniões da Comissão de Ética para tratar de assuntos relacionados aos casos 

em andamento, para assinaturas de despachos e para a discussão de procedimentos do setor, como 

evidenciado no quadro a  

 
Representações e processos com oitivas realizadas em 2017 

 
Nome da Representação/Processo Data da Oitiva 
Rep. L/16 13/2 
Proc. 6/2016 27/3 
Proc. 7/2016 3/4 
Proc. 5/2016 26/6 
Rep. S/16  14/8 
Proc. 1/2017 20/11 

 
Fonte: COE CRP 01/DF 

 

Nesse ano, foram realizadas ainda 4 palestras em instituições de ensino superior do Distrito 

Federal sobre a atuação ética do profissional da Psicologia e 1 reunião de capacitação do Plenário 

com a assessoria jurídica do CRP 01/DF, com o objetivo de orientar os conselheiros sobre a 

legislação e os procedimentos referentes ao andamento dos processos éticos no Sistema Conselhos. 

 

A Comissão de Ética do XV Plenário concluiu em 2017 um mapeamento das representações e 

dos processos já arquivados desde o ano de 1976, com o objetivo de facilitar a consulta de dados 

processuais históricos. 
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8. COMISSÕES ESPECIAIS 
 

Um dos órgãos que compõem o conselho são as comissões, segundo seu regimento interno. As 

comissões especiais são criadas por meio de portaria e cada uma delas possui ao menos um 

conselheiro que pode ou não assumir as atribuições de coordenador da comissão. Algumas comissões 

especiais são coordenadas por profissionais de Psicologia com reconhecimento renomado na área da 

comissão. 

 

Em 2017 a gestão manteve todas as comissões especiais criadas em 2016, como a Comissão 

Especial de Psicologia na Assistência Social (COMPAS), Comissão Especial de Psicologia na 

Educação (PSINAED), Comissão Especial de Psicologia da Saúde (CPS),  Comissão Especial de 

Psicologia e Diversidade Étnico Racial (CEPDER), Comissão Especial de Psicologia e Direitos 

Humanos (CDH), Comissão Especial de Psicoterapias e Clínica (CPC), Comissão Especial da 

Mulher (CEM) e Comissão Especial de Psicologia Organizacional e do Trabalho (CPOT). Da mesma 

forma, foram criadas mais três comissões especiais: Comissão Especial de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros (CLGBT), Comissão Especial de Estudantes de 

Psicologia (CRP Júnior) e Comissão Especial de Psicologia e Religiosidade (CEPR). 

 

As atividades realizadas pelas comissões especiais foram alinhadas em consonância com dois 

dos três eixos da gestão, tais quais:  

 

• Eixo I - Valorização do exercício profissional na Psicologia e a centralidade no 

trabalho - ampliação da qualificação desse exercício no Estado democrático da garantia 

de direitos; 

• Eixo II - Psicologia e sua relação com a Sociedade - contribuições éticas, políticas e 

técnicas ao processo democrático e de garantia de direitos. 

 

Desta forma, essas atividades serão descritas em conformidade a estes eixos. 

 

No Eixo I - Valorização do exercício profissional na Psicologia e a centralidade no trabalho - 

ampliação da qualificação desse exercício no Estado democrático da garantia de direitos. Como 

ações desenvolvidas e seus impactos mencionam-se: 
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• A promoção de atividades para a orientação da prática profissional, como seminários, 

cursos, palestras, rodas de conversa, encontros sistemáticos abertos, troca de 

experiências, oficinas de sensibilização, eventos distritais, regionais e nacionais; 

• Aproximação do Conselho com as instituições de ensino e seus alunos, contribuindo 

na formação dos futuros profissionais e na convivência com a produção científica; 

• Viabilização às(aos) psicólogas(os) do acesso a profissionais renomados por meio dos 

eventos; 

•  Promoção de atividades para datas comemorativas específicas e afins à profissão; 

•  Compartilhamento e proposição de ações referentes às deliberações do COREP e 

CNP; 

•  Desenvolvimento de estratégias de comunicação e elaboração de materiais como 

banners, faixas, divulgação nos canais institucionais, como site, boletins, fanpage. 

 

8.1 Comissão Especial da Mulher 

 

A Comissão organizou ações de articulação e parceria com entidades formadoras e 

representativas do DF. Esta aproximação com outras profissões e instituições públicas e privadas tem 

foco na qualificação da oferta de serviços psicológicos. Uma das instituições contatadas foi a 

OAB/DF, que possui igualmente uma Comissão da Mulher, e foram tratadas propostas de ações 

conjuntas, como eventos com foco na sensibilização e orientação profissional. Participaram desta 

reunião a conselheira Mariana Pedrosa, coordenadora da Comissão Especial da mulher, a conselheira 

Vanuza Sales, presidente do CRP 01/DF na ocasião, e a advogada Cristina Tubino, presidente da 

Comissão da Mulher da OAB/DF. 

 
Conselheiras do CRP 01/DF e a Presidente da Comissão da Mulher da OAB/DF 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1686758361353813/1686755864687396/?type=3�
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A comissão também participou de palestra sobre Empreendedorismo e Mulher no curso de 

Psicologia do UDF, em 15 de março, com o objetivo de fomentar o debate sobre o 

empreendedorismo como possível instrumento de promoção da igualdade de gênero. 

 

A Comissão Especial da Mulher inaugurou ainda o Projeto CRP entrevista em 15 de março, 

trazendo convidados de renome nas diversas temáticas afins da Psicologia e em debate nas comissões 

especiais no CRP 01/DF. No mês em que é celebrado o Dia Internacional da Mulher, a doutora em 

Psicologia Valeska Zanello conversou com o CRP 01/DF sobre a luta de mulheres pela igualdade de 

gênero, concedendo entrevista publicada no site e na fanpage. 

 

Outra atividade acompanhada pela comissão foi o lançamento do livro “Maria da Penha vai à 

escola: educar para prevenir e coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher”, organizado 

pelo juiz Ben-Hur Viza e pela psicóloga e professora da UnB, Valeska Zanello. O livro reúne 

experiências do projeto desenvolvido pelo Centro Judiciário da Mulher do TJDFT desde 2014, com o 

objetivo de promover e divulgar a Lei Maria da Penha nas escolas públicas do Distrito Federal. O 

lançamento ocorreu na Casa da Mulher Brasileira e contou com representantes da Secretaria de 

Educação, Defensoria Pública, entre outros órgãos. 

 

O CRP 01/DF, em parceria com a Universidade de Brasília (UnB), realizou a palestra 

“Depressão em Mulheres”, ministrada pela psicóloga Gisele Dantas no Centro de Atendimento e 

Estudos Psicológicos (CAEP) da UnB.  

 
Lançamento do livro “Maria da Penha vai à Escola” acompanhado pela Comissão Especial da Mulher 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/ms.c.eJxFzMsJACAMBNGOxM1vk~;4bE4zE62MY0OgehAu1yIUH0hAfULbDdKAu6BTZhU6RPQ0eIvAUvg~-~-.bps.a.1747556651940650.1073741952.517561801606814/1747556715273977/?type=3�
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8.2 Comissão Especial de Psicoterapias e Clínica 

 

Esta comissão realizou, durante dois meses, pesquisa junto a psicólogas e psicólogos que 

responderam a um questionário com questões fechadas e abertas sobre suas dúvidas na área clínica. 

Isto subsidiou a comissão para que programasse e organizasse suas atividades para o ano. 

 

Foi realizado no dia 08 de março o debate “Fortalecer Psi: Convênios”. As membras da 

comissão, a conselheira Andreza Sorrentino, Cristina Dalla Nora e Cristina Ribeiro dos Anjos 

apresentaram um panorama sobre como funcionam os contratos dos planos de saúde em 

atendimentos psicológicos, esclarecendo questões a respeito do credenciamento, burocracias, valores, 

prazos. Igualmente apresentaram algumas estratégias para o profissional que quer entrar no mercado 

de trabalho, expondo um panorama sobre como funcionam os contratos dos planos de saúde em 

atendimentos psicológicos, elucidando questões a respeito do credenciamento, burocracias, valores, 

prazos. 
Auditório do CRP 01/DF no debate “Fortalecer Psi: Convênios” 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Em 27 de junho a comissão criou o grupo de trabalho sobre “Convênios com Planos de Saúde”, 

com o objetivo de contribuir e melhorar a realidade do psicólogo clínico e das clínicas de Psicologia 

que atendem planos de saúde. Além disso, foram objetivos intercambiar, interagir, trocar 

informações e conhecimentos, assim como sensibilizar, mobilizar e debater sobre temas e aspectos 

específicos de interesse e importância do grupo e de seus participantes, sendo estes profissionais e 
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clínicas de Psicologia que trabalham com convênios com planos de saúde. O GT também busca uma 

possível padronização das regras dos planos de saúde relacionados aos serviços de Psicologia. 

 
Banner convidando os profissionais de Psicologia para o GT Convênios com Planos de Saúde 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

O Projeto “Fortalecer Psi Debate” do CRP 01/DF discutiu, em 30 de junho, aspectos 

importantes a respeito da divulgação de serviços em Psicologia, o que encontra embasamento no 

Código de Ética dessa profissão. As psicólogas fiscais Marcela Ribeiro, da Comissão de Orientação 

Fiscalização – COF, e Angelucci Rodrigues, da Comissão de Ética – COE, conduziram a roda de 

conversa no auditório do conselho, com o apoio e colaboração do conselheiro presidente da COE, 

Gilberto Godoy, da conselheira então coordenadora da Comissão Especial de Psicoterapias e Clínica 

– CPC, Andreza Sorrentino, e da colaboradora desta comissão Cristina Ribeiro dos Anjos. O assunto 

causa recorrentes dúvidas entre os profissionais, que procuram o CRP 01/DF para dirimi-las. 

  
Roda de conversa sobre divulgação de serviços em Psicologia 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1845846388778342/?type=3�
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Em 28 de novembro, a comissão promoveu o Projeto Fortalecer Psi Debate Psicologia Clínica 

e Gestão Empresarial, encerrando as atividades de 2017 da Comissão Especial de Psicoterapias e 

Clínica do CRP 01/DF, com o consultor financeiro e empresarial Daniel Fernandes. O palestrante 

explicou que o psicólogo não é somente o terapeuta, mas o empresário da clínica, ao passo que o 

paciente é também o cliente e, a partir dessa relação, é preciso focar as ações nos efeitos que elas irão 

gerar. 

Banner do Projeto Fortalecer Psi Debate Psicologia Clínica e Gestão Empresarial 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

Palestrante e participantes do Projeto Fortalecer Psi Debate Psicologia Clínica e Gestão Empresarial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
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8.3 Comissão Especial de Psicologia na Assistência Social (COMPAS) 

 

A COMPAS promoveu no dia 17 de março reunião institucional com a Secretaria de Estado do 

Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos do Distrito 

Federal (SEDESTMIDH) com o objetivo de alinhar ações voltadas à qualificação do exercício da 

Psicologia nas diversas políticas coordenadas pela pasta. Além disso, é papel do conselho fiscalizar o 

exercício da profissão, a partir do diálogo com os profissionais e gestores no sentido da orientação. 

Estiveram presentes os conselheiros Leovane Gregório, Vitor Barros e Vanuza Sales. 

 
Reunião institucional com a SEDESTMIDH e o CRP 01/DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Em 2017 a COMPAS promoveu encontro com os profissionais de Psicologia que atuam na 

assistência social, sendo o primeiro em abril com a participação do psicólogo André YoSan, 

coordenador-geral de Gestão Descentralizada e Participação Social do SUAS do Ministério de 

Desenvolvimento Social (MDS); a psicóloga e assessora da Diretoria de Serviços Especializados às 

Famílias e Indivíduos da SEDESTMIDH, Aline Rose Pinho; e a presidente do Conselho de 

Entidades de Promoção e Assistência Social (CEPAS), Daise Lourenço. Como destaque das 

discussões foi tratada a importância do controle social ao orçamento, de forma que é ele quem 

garante a materialização das ações planejadas, o papel dos profissionais de Psicologia na política de 

assistência social, salientando a relevância do conselho profissional enquanto espaço de construção 

coletiva de referências de atuação, sobretudo diante dos desafios impostos pelo momento político do 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1735656783130637/1735656276464021/?type=3�
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país. Outro aspecto tratado foram as dificuldades enfrentadas no Distrito Federal pelas entidades de 

atendimento não-governamentais e a importância da capacitação profissional continuada.  

 
Encontro com os profissionais de Psicologia da assistência social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Esta comissão promoveu a reativação do Fórum Distrital de Trabalhadoras e Trabalhadores do 

SUAS (FTSUAS – DF), a partir de abril, realizando evento de articulação das entidades 

participantes, a realização das plenárias mensais, a partir de maio, que teve como um dos pontos de 

pauta a nomeação da nova Coordenação Executiva, da qual o CRP 01/DF faz parte. As pautas das 

plenárias e reuniões da Coordenação Executiva estiveram relacionadas à preparação para as 

Conferências Distrital e Nacional de Assistência Social, bem como as problemáticas regionais como 

o contingenciamento de recursos financeiros para a assistência, a precarização do trabalho com a 

diminuição de profissionais nas equipes, o aumento de demandas e a escassez de recursos. O fórum 

esteve presente na 12ª Conferência Distrital de Assistência Social, apresentando 3 moções aprovadas 

na conferência sobre a reformulação do orçamento para a assistência no DF, a realização imediata de 

concurso público a fim de incrementar as equipes dos serviços e repúdio em relação ao PLCL 

7.311/16 que prevê a transferência de serviços da população de rua para a área rural do DF. 

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/ms.c.eJxF0NsNBDEIA8COTrzB~;Td2ClnC78gYEk5L10qvIDDFjwcYJma04JKeqQNlDWEPcDoI8gFIu4MXqBPFA6wNUQPCXSo5oNTAm7gd8To0G2zugN079K31PHeo147cUt7EgcCDQI~;Y~;AcyGhQLPZJvC26Cv4TRfb7O841IKqiQ~_APCGUxK.bps.a.1747538725275776.1073741951.517561801606814/1747538758609106/?type=3�
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Reunião para reativação do FTSUAS/DF 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

A comissão promoveu parceria com o CEPSAS Instituto PAULUS, que no dia 15 de maio 

apresentou a proposta do programa Direito e Cidadania, que reúne capacitação de pessoal em 

serviços de convivência e fortalecimento de vínculos familiares para gestores e técnicos dos 

programas de assistência social não governamentais do DF.  Após a apresentação, ocorreu o curso de 

Elaboração de Projetos Sociais e Captação de Recursos, que teve continuidade no dia 16 de maio.   

 
Apresentação da proposta do Programa Direito e Cidadania do Instituto PAULUS  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1778728158823499/1778726658823649/?type=3�
https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1798114710218177/1798114013551580/?type=3�
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Ainda com a mesma parceria, a comissão promoveu nova etapa do Programa Direito e 

Cidadania, visando a unir Psicologia e Assistência Social para fortalecer a prestação de serviços, 

ofertando o curso de “Vínculos e convivência, os diversos interesses para a cidadania 

infantojuvenil”, nos dias 20 e 21 de junho. Participaram trabalhadores de entidades que possuem 

serviços de convivência na área infantojuvenil. O curso faz parte do Programa Direito e Cidadania, 

de abrangência nacional, que objetiva a formação e o monitoramento das unidades de atendimento, 

além de possibilitar a aproximação dos profissionais que estão na ponta, compartilhar saberes, traçar 

novas estratégias de atuação e disseminar o conhecimento agregado. Nesse sentido, a Psicologia 

entra como uma das bases que fundamenta as ações da Assistência Social e destacou-se a 

importância em dar andamento às ações de qualificação dos serviços prestados pelos psicólogos, seja 

na gestão ou no atendimento aos cidadãos no âmbito da assistência social. 

 
Curso “Vínculos e convivência, os diversos interesses para a cidadania infantojuvenil” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

O conselheiro Leovane Gregório participou no programa do canal comunitário do Sindicato 

dos Servidores da Assistência Social e Cultural do GDF (SINDSASC), no dia 21 de junho, 

representando o Fórum de Trabalhadores do SUAS/DF pelo CRP 01/DF. A pauta tratada foi sobre os 

problemas e as perspectivas da assistência diante da atual conjuntura. 

 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/ms.c.eJxFzcENADEIA8GOToDBkP4biy4o5Dsyi5aLLXUuAAX~;9AJFJEQH0shU5oNeyIVAL~_Yk4kQtBvqLzRf63~;DCWxxY0yBP1OtCagM2qsclcQ~-~-.bps.a.1840291439333837.1073741959.517561801606814/1840291469333834/?type=3�
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8.4 Comissão Especial de Psicologia na Educação (PSINAED) 

 

A PSINAED reuniu regularmente no conselho os profissionais de Psicologia da área de 

educação no DF, de ensino público e privado, de atenção básica, ensino médio e superior, estudantes 

e pesquisadores que debateram estratégias para qualificação dos serviços, considerando as 

especificidades do Distrito Federal. A proposta para as discussões foi fortalecer essa área de atuação 

alinhada com o debate construído na Comissão Nacional, também denominada PSINAED, do CFP.   

 
Reunião ordinária da PSINAED 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

A coordenadora da comissão concedeu entrevista à Agência Senado, em 25 de abril, 

promovendo a temática da inserção da Psicologia na escola, no ensino básico, chamando atenção 

para o projeto de lei que tramita no Congresso Nacional desde 2008 sobre a inclusão de artigo na Lei 

de Diretrizes e Bases (LDB) que garante o atendimento psicológico a educadores e educandos do 

ensino básico.  

 

Outra ação deflagrada pela comissão foi o acompanhamento parlamentar de projeto de lei da 

Câmara, o PLC 76/11, cuja relatora no senado é a senadora Mata Suplicy. A Comissão reuniu-se com 

o gabinete da Senadora, em audiência, no dia 12 de maio, e elaborou subsídios e parecer para o 

debate da matéria no Senado, bem como sugeriu alteração de texto ao PLC. As sugestões da 

Comissão foram acatadas na íntegra e o PLC foi aprovado na Comissão de Educação, Cultura e 

Esporte, em sessão ordinária, em 27 de junho.  

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1745461015483547/1745460128816969/?type=3�
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Reunião entre a PSINAED e assessor parlamentar do gabinete da Senadora Marta Suplicy 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 
Audiência com a Senadora Marta Suplicy e a comissão PSINAED 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 
Aprovação do PLC 76/11 na Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo ASCOM Senado Federal 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1793729920656656/1793725713990410/?type=3�
https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1793729920656656/1793725717323743/?type=3�
https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1847379768625004/?type=3�
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A coordenadora da comissão, conselheira Vanuza Sales, participou do IX Colóquio de 

Psicologia Escolar, organizado pelo curso de Psicologia da UnB, no dia 21 de junho. A conselheira 

coordenou mesa sobre Psicologia na Educação e Políticas Públicas. Na mesa coordenada pelo CRP 

01/DF, a psicóloga Meire Viana do Ceará iniciou falando sobre Psicologia na Educação e Políticas 

de Inversão, seguida de Fabíola de S. Braz Aquino, da UFP, que fez um panorama das demandas da 

Psicologia Escolar deflagradas pelo GT de Psicologia Escolar Educacional da ANPEPP. 

 
Conselheira Vanuza, palestrantes e organizadoras do evento “IX Colóquio de Psicologia Escolar” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Foi sugerido pela comissão, via site e fanpage, que a categoria de profissionais de Psicologia 

na Educação acessasse vídeos com debates promovidos pela comissão nacional, informando que esta 

foi destituída pela atual gestão e indicando os links.  

 
Banner indicando o acesso a vídeos sobre Psicologia na Educação 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1856062124423435/?type=3�
https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1841107595918888/1841106955918952/?type=3�


  

70 
 

Em 10 de julho a comissão firmou parceria com a Comissão Especial de Diversidade Étnico-

racial (CEPDER) para formação a psicólogas (os) e profissionais da Educação em ações afirmativas 

e de valorização da população negra.  

 
Reunião ordinária da PSINAED com a presença da coordenação da CEPDER 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Membros da comissão reuniram-se em 10 de julho com o subsecretário de Educação Básica do 

Distrito Federal, Daniel Crepaldi, e com os profissionais do Coletivo das Equipes Especializadas de 

Apoio a Aprendizagem para consolidar a parceria com o CRP 01/DF na formação de profissionais da 

Educação em ações afirmativas e de valorização da população negra. Uma iniciativa pioneira 

parceirizada com os profissionais da rede publica de Educação do DF. 

 
Reunião com o subsecretário de Educação Básica do DF e membros da PSINAED 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1870832282946419/1870831992946448/?type=3�
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A PSINAED promoveu debate e lançamento do livro “Bullying: escola e família enfrentando a 

questão” das autoras e psicólogas Raquel Gomes Manzini e Angela Uchoa Branco. A mesa teve o 

objetivo de qualificar o debate sobre a temática, chamando atenção para a fundamental 

instrumentalização dos agentes de educação, bem como o desenvolvimento de ações que possibilitem 

a construção de uma cultura de diálogo, baseada em princípios de tolerância, respeito à diversidade e 

paz.  

 
Banner do debate e lançamento do livro sobre bullying 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

A conselheira Vanuza Sales e as psicólogas Raquel Gomes Manzini e Angela Uchoa Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1995209037175409/?type=3�
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A coordenadora da comissão, conselheira Vanuza Sales, representou o Conselho em 10 de 

novembro na abertura do Simpósio Nacional em Socioeducação. O tema foi “A escolarização e o 

atendimento socioeducativo em perspectiva”, reunindo profissionais, estudiosos, gestores públicos, 

adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, egressos e suas famílias para discutir 

possibilidades e estratégias para a socioeducação no Brasil, política que conta com grande 

contribuição de psicólogas e psicólogos. O evento foi organizado pela Universidade de Brasília 

(UnB) em parceria com o Governo de Brasília (GDF) e o Conselho dos Direitos da Criança e do 

Adolescente do Distrito Federal (CDCA/DF), órgão colegiado do qual o CRP 01/DF é membro como 

representante da sociedade civil. 

 
Mesa do Simpósio Nacional em Socioeducação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

8.5 Comissão Especial de Psicologia da Saúde (CPS) 

 

Esta Comissão promoveu o evento “Mesa redonda discute Psicologia da Saúde”, em 06 de 

abril. Participaram como palestrantes as pesquisadoras da Universidade de Brasília (UnB) Eliane 

Seidl e Larissa Polejack, que apresentaram estudos e compartilharam resultados de pesquisas sobre a 

atuação dos profissionais de Psicologia na área de saúde no DF. A coordenadora da comissão, 

conselheira Marina Saraiva, coordenou a mesa de trabalhos, e o conselheiro Vitor Barros coordenou 

o debate. 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/ms.c.eJxFzdsNwEAIA8GOIox59t9YJC7hfkfWGt2padXRUaV8MOBCBt0yfoAJRUH9wFoGPBZwwO~;iRHWjGAAW9LzkvZ2G8QVO9x8I.bps.a.1997274836968829.1073741977.517561801606814/1997274896968823/?type=3�
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Mesa redonda discute Psicologia na Saúde com pesquisadoras da UnB 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

A coordenadora da Comissão Especial de Psicologia da Saúde reuniu-se, em 04 de maio, com 

o coordenador de Saúde Mental do Ministério da Saúde, Quirino Cordeiro, e com o presidente da 

Associação dos Psiquiatras da América Latina (APAL), Antônio Geraldo da Silva. Na oportunidade, 

os representantes das instituições discutiram diversos projetos ligados à saúde mental no DF, 

inclusive as ações para o 18 de maio, dia marcado como o Dia Nacional da Luta Antimanicomial e 

também Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.  

 
Coordenadora da Comissão Especial de Psicologia da Saúde e representantes do MS e APAL 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1785833411446307/?type=3�
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8.6 Ações conjuntas entre a Comissão Especial de Psicologia da Saúde e a Comissão Especial de 

Psicologia e Direitos Humanos  

 

No dia 18 de maio, Dia Nacional da Luta Antimanicomial e de Combate ao Abuso e à 

Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, a CPS propiciou um Ciclo de Palestras no qual a 

primeira mesa discutiu o tema “Violência sexual contra crianças e adolescentes: como enfrentar esse 

problema?”, com a presença da psicóloga Adriana D’Ajuz (PAV Caliandra), da enfermeira Gabriela 

Lustosa (PAV Caliandra) e da psicóloga Fernanda Falcomer (NEPAV SES/DF). A segunda mesa 

teve como tema “A Política de Saúde Mental no Brasil e suas Implicações”, que foi ministrada pela 

diretora de saúde mental da DISAM SES/DF, Giselle de Fátima; pela gerente de Integração de 

Serviços de Saúde Mental da DISAM SES/DF, Natanielle Machado; pelo psiquiatra Leonardo 

Moreira, da DISAM SES/DF e por Cláudio Antônio Barreiros, da Coordenação de Saúde Mental do 

Ministério da Saúde. A intenção do Ciclo de Palestras foi muito mais trazer o conhecimento e o 

debate do que simplesmente comemorar as datas, a fim de instrumentalizar o profissional para poder 

atuar tanto na prevenção, quanto na assistência, nos casos de violência sexual contra crianças e 

adolescentes e também naqueles que envolvem a saúde mental. A Comissão Especial de Direitos 

Humanos também fez parte da coordenação do encontro.   

 
Ciclo de palestras do dia 18 de maio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Outro evento realizado pelas duas comissões foi a Roda de conversa sobre saúde mental e 

direitos humanos, que contou com a prestimosa colaboração dos palestrantes Tiago Petra da Motta 

Campos, professor da UNIP, que atua na Ong Inverso e no Centro Clínico Anankê; o professor do 

Mestrado em Psicologia Social da UCB, Vicente de Paula Faleiros, e o Psiquiatra Augusto César de 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1801040529925595/1801039176592397/?type=3�
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Farias Costa, médico psiquiatra da Secretaria de Saúde do DF, psicoterapeuta. A coordenação do 

evento foi realizada pelo conselheiro Fábio Alvino, então membro da Comissão Especial de 

Psicologia e Direitos Humanos. Dentre o destacado no evento estava a questão do direito à saúde, do 

adoecimento e da cura seletivos promovidos por conceitos que trazem em seu bojo os conceitos de 

saúde e doença, além da necessidade da inserção das pessoas com transtornos mentais na sociedade, 

visto que esta, muitas vezes, acarreta estes transtornos.   

 
Evento “Roda de conversa sobre saúde mental e direitos humanos” 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

8.7 Comissão Especial de Psicologia Organizacional e do Trabalho (CPOT) 

 

Esta Comissão iniciou suas atividades formalizando parceria com a Associação Brasileira de 

Recursos Humanos (ABRH-DF) para a realização da I Jornada Brasiliense de Prevenção da Saúde 

Mental no Trabalho e firmando a participação da ABRH/DF como participante da mesa do evento, 

na Faculdade de Saúde da UnB. 
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Parceria entre a Comissão Especial de POT e a ABRH/DF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

A CPOT realizou a I Jornada Brasiliense de Prevenção da Saúde Mental no Trabalho, no dia 27 

de abril, com o apoio da Universidade de Brasília (UnB), Associação Brasileira de Recursos 

Humanos (ABRH/DF), Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) e Associação Brasileira de 

Psicologia Organizacional e do Trabalho (SBPOT). Diversos especialistas convidados apresentaram 

dados sobre o exercício profissional na área e resultados de pesquisas recentes, destacando desafios e 

perspectivas no âmbito da saúde mental no trabalho. 

 

Evento I Jornada Brasiliense de Prevenção da Saúde Mental no Trabalho 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1755495214480127/?type=3�
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Outro evento proporcionado pela comissão foi a Oficina de programas de orientação para 

aposentadoria nas organizações, no dia 29 de maio. A oficina fez parte de uma série de seis eventos 

que o conselho realizou em referência ao mês do trabalhador e foi destinada a psicólogas e 

psicólogos que desejassem se capacitar para executar, seja em empresas privadas ou órgãos públicos, 

uma preparação adequada aos trabalhadores sobre a aposentadoria. Este evento foi conduzido pelas 

psicólogas da Gerência de Saúde Mental da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e 

Gestão do Governo do DF, Jacqueline Ferraz C. Marangoni e Janemary Mangabeira. 
 

Oficina de Programas de Orientação para Aposentadoria nas Organizações 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

A comissão também realizou evento em parceria com o UniCEUB no dia 31 de maio: a Mesa 

Redonda “Intervenção em crise no trabalho”.  

 
Banner do evento Mesa-redonda “Intervenção em crise no trabalho” 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1813181282044853/?type=3�
https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1813961555300159/1813959211967060/?type=3�
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No dia 08 de junho ofereceu workshop sobre aprimoramento em programas de saúde mental no 

trabalho, com a palestrante Doutora Larissa Sandoval, que trabalhou o tema a partir da interação e da 

troca de experiências com os participantes, estudantes e profissionais de Psicologia para um 

workshop sobre aprimoramento em programas de saúde mental no trabalho. 

 
A palestrante Larissa Sandoval promoveu interação e troca de experiências com os participantes 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Em parceria com a Comissão Especial de Psicoterapias e Clínica, a CPOT participou, em 09 de 

junho, da Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho da Infraero Brasília, proferindo 

palestra sobre Saúde Mental no Trabalho, pelo conselheiro e coordenador da comissão, Vitor Barros 

Rego, efetuando destaque sobre acidentes de trabalho com CID F (transtornos mentais e 

comportamentais) e sobre a relação dos sistemas de avaliação de desempenho com o adoecimento 

dos trabalhadores. A conselheira e coordenadora da Comissão Especial de Psicoterapias e Clínica, 

Andreza Sorrentino, também participou do evento, em nome da campanha Janeiro Branco. 
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Palestra na Infraero sobre saúde mental no trabalho 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

Também em parceria com a CPC, a CPOT promoveu o encontro “Precisamos falar sobre 

Coaching!”, no qual estiveram presentes profissionais e alunos que se interessam pela temática. A 

coach Wang Ching, membra da Federação Internacional de Coach, a representante da Associação 

Brasileira de Recursos Humanos (ABRH), Iara Marques, e as psicólogas coaches Esther Araújo e 

Rafaella Andrade, ajudaram os presentes a entender o papel desses profissionais no mercado de 

trabalho, a formação oferecida e a situação da atividade como profissão, que ainda não é 

regulamentada. 

 
Palestrantes e conselheiros do CRP 01/DF 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1828943820468599/1828939157135732/?type=3�
https://www.facebook.com/crp01df/photos/ms.c.eJxFz9ENwEAIAtCNmlNPkf0Xa6Kt~;r4gRMlkHHPcezTUHvkgG3QAgDk9NiEnqMkfAg1noU7unEQ2~_EKtyKzAqwMLvRJcqA6bjtQGGahS53RQKrG~;0CqReAH4fTQp.bps.a.1889603551069292.1073741963.517561801606814/1889603574402623/?type=3�
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Participantes do evento “Precisamos falar sobre coaching!” 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Em 25 de outubro a CPOT promoveu roda de consultoria em parceria com a Associação 

Brasileira de Psicologia Organizacional e do Trabalho (SBPOT), convidando estudantes e 

profissionais de Psicologia para discutirem relações organizacionais. O evento foi voltado a 

empresários, microempresários, gestores de equipes, donos de comércio, entre outros, a fim de que 

pudessem compartilhar as dificuldades de gestão de pessoas, conflitos e/ou de organização de seu 

empreendimento. Foi divulgada sugestão de pontos a serem informados à comissão para a análise do 

negócio, como apresentação da organização, situação problema e atividades já empreendidas. As 

psicólogas Fabiana Queiroga e Maurikeli Teles analisaram um caso apresentado à Comissão Especial 

de Psicologia Organizacional e do Trabalho do CRP 01/DF, envolvendo situação-problema de uma 

instituição de ensino superior da região, compartilhado com o púbico presente.  

 
Banner do evento Roda de Consultoria 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1965187133510933/?type=3�
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As psicólogas Fabiana Queiroga e Maurikeli Teles na roda de consultoria 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 
Participantes no evento roda de consultoria 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

8.8 Comissão Especial LGBT (CLGBT) 

 

A Comissão Especial LGBT do CRP 01/DF articulou com o grupo Dignidade, que atua na 

promoção da cidadania e dos direitos humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 

intersexuais nacionalmente uma parceria com o projeto "It gets better" voltado à população de 

adolescentes e jovens LGBT, e que tem a proposta de contribuir para o bem estar físico, emocional e 

psicológico a partir do acolhimento e do apoio aos sujeitos em cooperação com diversos órgãos e 

entidades, como Ministério Público, Defensoria Pública e outros. 
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Parceria com o projeto "It gets better" 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Outra atividade na qual a Comissão Especial LGBT marcou presença foi no 14º Seminário 

LGBT do Congresso Nacional: TRANSição cidadã: Nossas Vidas Importam, realizado no dia 13 de 

junho. Na oportunidade, foram discutidos temas relacionados às pessoas lésbicas, gays, bissexuais, 

trans, travestis e não-binárias, com especial atenção neste ano para as pessoas trans. Entre os 

assuntos debatidos estavam reformas constitucionais, desmonte do Estado de proteção social e os 

impactos na cidadania LGBT. Estiveram presentes o coordenador da Comissão, psicólogo Thiago 

Magalhães, e os membros da comissão, os psicólogos Felipe de Baére e Larissa Vasques. 

 

14º Seminário LGBT no Congresso Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Esta comissão em parceria com a organização da 20ª Parada do Orgulho LGBTS de Brasília, 

promoveu, em 23 de junho, um debate sobre “Patologização das orientações sexuais”, com foco em 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1761264267236555/1761262137236768/?type=3�
https://www.facebook.com/crp01df/photos/ms.c.eJxNz8sNAzAIA9CNKr6G7L9YFWig1ydjC05lYRcnMTbHhx~_oh0WeAeBQsvBCn~;gDswKNhTohHegVxUKtYFZgBU4Lt4NyOtAdjIVOyINoiD~_oUp2V5EpgOlIa3i~;wC3HOgt5ZlfxBKFWCYyAL6HwBK1dENA~-~-.bps.a.1831215210241460.1073741958.517561801606814/1831215250241456/?type=3�
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estratégias para o enfrentamento às ameaças ao estado laico e à Resolução CFP nº 01/1999, que 

estabelece normas de atuação para as(os) psicólogas(os) em relação à questão da orientação sexual.  

A discussão foi mediada pelo coordenador da Comissão, Thiago Magalhães, que expôs preocupação 

com o Projeto de Decreto Legislativo (PDC) nº 539/2016, que pretende suspender a Resolução CFP 

nº 01/1999. A psicóloga e doutora em Psicologia pela UnB, Tatiana Lionço destacou o papel das 

psicólogas e dos psicólogos na defesa da profissão. O mestre em Psicologia pela Unesp e membro da 

Comissão Especial de Psicologia e Diversidade Étnico-Racial do CRP 01/DF, psicólogo Igo Gabriel 

Ribeiro, convidou as psicólogas e os psicólogos presentes a refletir sobre o seu posicionamento 

profissional, no qual tem sido feito um esforço para superar a ideia de um sujeito universal, sem cor, 

sem orientação sexual, sem identidade de gênero ou classe. Welton Trindade, jornalista e co-

coordenador da Associação da Parada do Orgulho LGBTS de Brasília, abordou a importância do 

respeito à laicidade do Estado e seu reflexo sobre a ciência e sobre o exercício da cidadania.  

 
O coordenador da Comissão Especial LGBT no debate “Patologização das Orientações Sexuais” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

Os membros da comissão, seu coordenador, o psicólogo Thiago Magalhães e os conselheiros 

Andreza Sorrentino e Vitor Barros Rego participaram de sessão solene na Câmara dos Deputados 

pelo Dia do Orgulho LGBT, celebrado em 28 de junho. Na oportunidade, foi destacada a importância 

da separação entre Estado e religião para a garantia e promoção dos direitos civis e da diversidade no 

Brasil. Parlamentares e militantes LGBT também fizeram críticas à recente decisão da Câmara 

Legislativa do Distrito Federal de derrubar o decreto que regulamenta a lei anti-homofobia na região. 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/ms.c.eJxFzcENwDAIQ9GNKiDEhv0Xq0pKuD4ZvobvQIDb3RjyaEOQUF0DppLubCDqhHrhLNYssn7IXcSpQAa~_heStJArCf0g9gIGqrOxKmtVT2y~_3cinu.bps.a.1845868642109450.1073741962.517561801606814/1845868675442780/?type=3�
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Conselheiros e coordenador da Comissão LGBT em solenidade na Câmara dos Deputados no Dia do Orgulho 

LGBT 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

O coordenador da comissão participou, em 08 de agosto, de audiência pública na Câmara 

Legislativa do Distrito Federal (CLDF) para discutir a cidadania de pessoas lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros. O debate foi convocado pelo deputado distrital 

Raimundo Ribeiro (PPS) e contou com representantes do Poder Executivo local, Conselho Distrital 

de Direitos Humanos, Defensoria Pública, Polícia Civil, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-

DF), movimentos sociais, Fecomércio e Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios 

(TJDFT), entre outros órgãos, associações e entidades locais. Em sua fala durante a audiência, o 

coordenador da Comissão LGBT do CRP 01/DF ressaltou a necessidade de abertura dos movimentos 

sociais e poder público ao diálogo, lembrando casos recentes de LGBTfobia em escolas do Distrito 

Federal e destacando o esforço e as contribuições dos profissionais de Psicologia no enfrentamento à 

violência e na promoção da diversidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1862079030488411/1862078390488475/?type=3�
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Audiência pública sobre cidadania LGBT na CLDF 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

O coordenador da Comissão LGBT em audiência pública na CLDF 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

Representando o Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP 01/DF), o 

coordenador da Comissão Especial LGBT, Thiago Magalhães, esteve presente em 14 de agosto na 

inauguração do Ambulatório Trans do Hospital Dia, uma conquista histórica para a população LGBT 

do DF, principalmente para as pessoas travestis, transexuais e transgêneras. O Ambulatório Trans 

contará com o serviço de Psicologia e isso reforça a necessidade e a importância da capacitação 

das(os) psicólogas(os) para atender com ética e qualidade as demandas dessa população. Estiveram 

presentes ainda os membros da Comissão LGBT do CRP 01/DF, Felipe de Baére e Larissa Vasques, 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/ms.c.eJxNy8kNwDAQw8COjNVekfpvLEB85TsgQTFlDgOtvQcWeDMfFw4gCqHSLeZSG3KC~;eBbgi8a0hSU.bps.a.1898490196847294.1073741965.517561801606814/1898490210180626/?type=3�
https://www.facebook.com/crp01df/photos/ms.c.eJxNy8kNwDAQw8COjNVekfpvLEB85TsgQTFlDgOtvQcWeDMfFw4gCqHSLeZSG3KC~;eBbgi8a0hSU.bps.a.1898490196847294.1073741965.517561801606814/1898490213513959/?type=3�
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bem como representantes do governo local, militantes de defesa dos direitos humanos e do 

movimento LGBT. 

 
Presença do governador do DF na inauguração do ambulatório para a população LGBT 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

Equipe do ambulatório e do movimento LGBT na inauguração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

Em 19 de dezembro os membros da comissão, Thiago Magalhães e Felipe de Baére, marcaram 

presença no lançamento do Calendário Drag 2018, iniciativa pioneira no Brasil que contou com a 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1904690409560606/1904689702894010/?type=3�
https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1904690409560606/1904689706227343/?type=3�
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colaboração de 10 fotógrafos e 18 modelos drag queens ao longo de mais de dois meses de trabalho. 

A iniciativa teve o apoio de várias entidades, incluindo o CRP 01/DF, e todo o trabalho foi 

voluntário, desde os fotógrafos às artistas drag queens. O objetivo foi trazer visibilidade para a arte 

drag, expressão de diversidade e algo que vem sendo atacado por setores mais conservadores da 

sociedade. Em cada mês, o calendário traz uma foto referente a data comemorativa ou de 

conscientização social. O valor arrecadado com as vendas será doado à Casa Rosa, instituição de 

Brasília que acolhe pessoas LGBT que são expulsas de casa por causa da sua orientação sexual e/ou 

identidade de gênero. 

 
Lançamento do Calendário Drag 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

8.9 Atividades das Comissões Especiais no mês das(os) psicólogas(os) 

 

No mês em que se comemora o dia dos profissionais de Psicologia, o CRP 01/DF elegeu como 

slogan “Psicologia: diversificada e atuante para uma sociedade em mudança” e organizou 

programação com diversas atividades, conforme demonstrado no banner de divulgação.  

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/ms.c.eJxNzNsNADEIA8GOTsRgB~;pvLNKhPH5HXsNC04NOp0bhwwYYkKwNQoNdSGVx6EAncRP14jn9AVyKGBfu.bps.a.2046734512022861.1073741981.517561801606814/2046734535356192/?type=3�
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Banner de divulgação da programação do mês da(o) psicóloga(o) 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

A CEPDER promoveu mesa redonda em parceria com a Articulação Nacional de 

Psicólogas(os) Negras(os) e Pesquisadoras(es) – Núcleo DF (ANPSINEP – DF), com o tema 

“Conjuntura política, formação em Psicologia e racismo”. Participaram do evento, como palestrantes, 

Ana Luísa Coelho, da ANPSINEP/DF, Antônio Teixeira Lima Júnior, do IPEA, Bianca Costa 

Campos, do IP/UnB, Franklin Lino Martins, do Iesb, Prof. Dr. Ileno Izídio da Costa, do IP/UnB e a 

Profa. Dra. Lêda Gonçalves Freitas, da UCB. O evento abriu o calendário de atividades 

comemorativas do Dia Nacional da(o) Psicóloga(o), celebrado em 27 de agosto. O presidente do 

CRP 03/BA, Valter da Matta, participou da mesa como convidado e destacou em sua fala o histórico 

de atuação da Psicologia, que passa de uma ciência voltada às classes mais privilegiadas em sua 
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origem à inserção, nas últimas décadas, dentro das diversas políticas públicas. Ressaltou que, embora 

não se fale mais sobre a existência de diferentes raças humanas, a concepção ainda persiste no 

imaginário social, sendo o seu reconhecimento uma possibilidade de resistência da população negra. 
 

Banner de divulgação da Mesa-redonda “Conjuntura política, formação em Psicologia e racismo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 
Auditório na Mesa-redonda “Conjuntura política, formação em Psicologia e racismo” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1899571586739155/?type=3�
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Foi lançado oficialmente, em 24 de agosto, o projeto Café Psicoempreendedor, uma parceria da 

Comissão Especial de Psicoterapias e Clínica com o Sebrae, Conselho Regional de Contabilidade do 

Distrito Federal (CRC/DF) e instituições de ensino superior, realizado na Universidade Católica de 

Brasília (UCB), campus Taguatinga. 

 

Participaram da mesa de abertura a então presidente do CRP 01/DF, Vanuza Sales, a 

coordenadora da Comissão Especial de Psicoterapias e Clínica na época, Andreza Sorrentino, a 

analista do Sebrae, Ana Emília de Andrade, e a coordenadora do curso de Psicologia da UCB, Lucia 

Sallorenzo. A psicóloga Lúcia Romão, palestrante a tratar do tema empreendedorismo no encontro 

realizou dinâmicas e interação com os participantes, fez uma análise de cenário, discutindo com 

as(os) estudantes e psicólogas(os) presentes as possibilidades de contribuição da Psicologia, desafios, 

novas áreas de atuação e nichos de mercado.  

 
Banner do evento Café Psicoempreendedor 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
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Conselheiras do CRP 01/DF e palestrante do Café Psicoempreendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

A Comissão Especial de Psicologia da Saúde, em parceria com a Gerência de Psicologia da 

Secretaria de Saúde do DF realizou, em 25 de agosto, o Fórum de Psicologia da SES/DF, que tratou 

das diretrizes para atuação profissional na saúde. O objetivo do evento foi apresentar orientações aos 

mais de 330 psicólogos e psicólogas que atuam na SES/DF, bem como alinhar as ações dos 

profissionais, de modo que pudesse ser produzida uma publicação oficializando as recomendações 

organizadas no evento. A novas diretrizes da Secretaria de Saúde foram construídas e o evento 

apresentou-as para a área da saúde, seja na Neuropsicologia, na Psicologia hospitalar e outros 

campos.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/ms.c.eJxFzdsJADEMA8GOjshv9d~;YgU2c32GRQJgiXUGFSH64UM4s6gOXMI~_zIFPYhTizsUWgAVyw3rAH81L7EtmQ~;AE2Ux7z.bps.a.1914317505264563.1073741967.517561801606814/1914317531931227/?type=3�
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Conselheiros do CRP 01/DF e gestores da SES/DF no fórum de Psicologia da SES/DF 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

A conselheira Vanuza Sales participou do I Simpósio de Psicologia da FACIPLAC, em 28 de 

agosto. O tema do evento foi “Psicologia e século XXI: desafios e possibilidades” e visou a 

promover reflexões de expressões sociopolíticas, subjetivas e culturais importantes ao cenário da 

prática profissional no século XXI. 

 
Conselheira Vanuza Sales, do CRP 01/DF e professores da FACIPLAC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

A conselheira e coordenadora da Comissão Especial de Psicologia da Saúde, Marina Saraiva, 

participou da aula inaugural do UniEuro, unidade de Águas Claras, em 28 de agosto, representando o 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/ms.c.eJxFzdsJwDAQA8GOgnTPqP~;GQnzY~;l1GiGK4gaAcajycAL2pLu8diLQKh18xIY7oNTHtYPyFyU7AiLpi3aY~_MCwbGw~-~-.bps.a.1914320085264305.1073741968.517561801606814/1914320101930970/?type=3�
https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1917200068309640/1917198991643081/?type=3�
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CRP 01/DF. Na ocasião, falou sobre a importância, o papel e o funcionamento do conselho 

profissional. O encontro tratou sobre Interfaces entre Psicologia e Neurociências. 

 
Conselheira Marina Saraiva na aula inaugural na UniEuro 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Vários conselheiros e profissionais de Psicologia participaram do coquetel de comemoração 

dos 55 anos da Psicologia no Brasil, em 28 de agosto, no CRP 01/DF. Teve música, artesanato e 

poesia. A Noite de Psicologia e Arte foi animada pela banda Muvuca Orgânica, composta em sua 

maioria por psicólogos, e contou com a participação da ONG Inverso, que expôs peças de artesanato 

dos usuários da Rede de Saúde Mental, além das poetisas Dilma Inês Lucas da Silva e Dulcinea 

Cassis, que recitaram algumas de suas obras. O primeiro ano de gestão marca o trabalho de 

fortalecimento de todos os espaços que a Psicologia ocupa. Os espaços de confraternização e 

aproximação entre os profissionais são muito importantes e nada melhor que o encontro para celebrar 

o Dia da(o) Psicóloga(o).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1918983761464604/?type=3�
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Exposição de artesanato da Ong Inverso no evento 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Banda Muvuca Orgânica composta por psicólogos alegrando a noite 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
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Conselheiros e convidados na festa em comemoração ao Dia da(o) Psicóloga(o) 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

A conselheira Vanuza Sales e o coordenador da Comissão Especial LGBT, Thiago Magalhães, 

participaram, no dia 29, do III Encontro de Psicologia do Centro Universitário UDF, que teve como 

objetivo oferecer aos estudantes do curso de Psicologia uma programação científica e cultural para 

aperfeiçoar a formação. O coordenador Thiago Magalhães participou da Mesa “Transexualidade e 

preconceito: por que a transfobia é ainda tão pouco debatida?”, e a conselheira Vanuza Sales 

ministrou a palestra “Psicologia e Sociedade”, fazendo uma reflexão sobre a atuação da(o) 

psicóloga(o) na contemporaneidade.  

 
O coordenador da Comissão Especial LGBT no evento da UDF sobre o Dia da(o) Psicóloga(o) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1919311164765197/1919310361431944/?type=3�
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8.10 Participação dos conselheiros e coordenadores das comissões especiais no XI Encontro 

Nacional da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) 

 

Nos dias 7, 8 e 9 de setembro aconteceu em Campinas/SP – Faculdade de Educação da 

Unicamp o XI Encontro Nacional da Associação Brasileira do Ensino em Psicologia (ABEP), tendo 

como tema central “Ensino e Formação em Psicologia no Século XXI: Transformações e Desafios”. 

A conselheira Vanuza Sales e o conselheiro Vitor Barros Rego tiveram participação em duas mesas 

de debates e a conselheira Vanuza Sales participou do Fórum das(os) Coordenadoras(es) de Cursos 

de Psicologia, no qual foram debatidas as demandas comuns a esse exercício e com proposta de 

unidade pela representação da Psicologia nesse espaço. O conselheiro Vitor Barros Rego, 

representando a Comissão de Orientação e Fiscalização (COF), participou da mesa “Formação em 

Psicologia: Desafios para o enfrentamento aos cursos irregulares de Psicologia e ensino à distância”, 

a qual foi composta também pela presidente do CRP 09/GO, Ionara Rabelo, e pela conselheira vice-

presidente do CRP 23/MA, Cristiane Carvalho, que também apresentou essas demandas do Nordeste 

do país. 

 

A conselheira Vanuza Sales, coordenadora da Comissão PSINAED/DF, participou de mesa 

que debateu a Psicologia Escolar com o tema: “A Psicologia Escolar: atuação profissional e a 

construção dialógica do(s) avanço(s) e retrocesso(s) na educação”, compartilhada com a professora 

Raquel Guzzo, da PUC Campinas, e Meire Viana, do Instituto de Formação Crisálida do CE. 
 

Conselheiro Vitor Barros Rego no XI Encontro Nacional da ABEP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1936427803053533/1936424366387210/?type=3�
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Conselheira Vanuza Sales no XI Encontro Nacional da ABEP 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

8.11 Participação dos conselheiros e coordenadores das Comissões Especiais no III Seminário 

Internacional “Sociedade, cultura e saúde mental” e III Seminário internacional sobre 

“representações sociais” 

 

O CRP 01/DF foi parceiro institucional deste evento internacional promovido por várias 

instituições de ensino superior. Os conselheiros e coordenadores das comissões especiais 

participaram diretamente da programação como palestrantes. 

 
Atividades realizadas no seminário pelos conselheiros e coordenadores e comissões especiais 

Nome Função Atividade/ Tema Data 
Marina Saraiva Garcia Conselheira e coordenadora 

da Comissão Especial de 
Psicologia da Saúde 

Mesa-redonda 1/ 
Religiosidade e saúde: 
representações e (in) 
tolerâncias 

11/09 

Vanuza Sales    Conselheira Mesa-redonda 5/ 
A Psicologia e a abordagem 
Cristã: origem, impactos e 
perspectivas 

12/09 

Jorge Ponciano Ribeiro Membro do Conselho 
Consultivo 

Mesa-redonda 3/ Ideologias, 
fundamentalismos, 
fundamentalismos e 
(in)tolerância religiosa 

12/09 

Fábio Soares Alvino Conselheiro e membro da 
Comissão Especial de 
Psicologia e Direitos 
Humanos 

Sessão Coordenada 5/ 
Psicologia, Direitos Humanos 
e Intolerância Religiosa 

13/09 

Thiago Magalhães Coordenador da Comissão 
Especial LGBT 

Sessão Coordenada 5/ 
Psicologia, Direitos Humanos 
e Intolerância Religiosa 

13/09 

Fonte: CREPOP/DF 
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A coordenadora da Comissão Especial de Psicologia na Saúde, Marina Saraiva, participou da 

mesa redonda “Religiosidade, espiritualidade e saúde: representações e (in)tolerâncias”, abordando 

religiosidade e espiritualidade no contexto terapêutico. Trouxe dados referentes ao atendimento a 

adolescentes na rede pública de saúde e pontuou a grande incidência de casos que trazem a 

perspectiva religiosa para os espaços terapêuticos. A mesa foi composta ainda pelas professoras Ana 

Lúcia Galinkin, da UnB, que tratou de representações sociais da doença e da cura no Vale do 

Amanhecer, e Virgínia Turra, da UCB, que abordou provocações para pesquisa e atendimento de 

ateus, agnósticos e apóstatas. 

 
A conselheira e coordenadora da Comissão Especial de Psicologia na Saúde, Marina Saraiva Garcia, em mesa 

redonda no seminário 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

O professor doutor e membro do Conselho Consultivo do CRP 01/DF, Jorge Ponciano Ribeiro, 

e a professora doutora e psicóloga convidada pelo Conselho, Tatiana Lionço, apresentaram suas 

contribuições na mesa “Ideologias, fundamentalismos e (In)tolerância religiosa”. 
 

A conselheira Vanuza Sales discorreu sobre “A Psicologia e a abordagem cristã: origem, 

impactos e perspectivas”, e abordou a história da religiosidade e da espiritualidade no mundo, a 

difusão das religiões e consequentemente da intolerância religiosa. Ressaltou os procedimentos 

inadequados por parte de alguns profissionais, utilizando-se da sua autoridade moral e impondo 

credos religiosos e dos preceitos legais, garantidos na Constituição Federal sobre a laicidade no 

exercício da profissão. Por fim, salientou a importância da formação tratar da temática da 

religiosidade e da espiritualidade, preparando os futuros profissionais para lidarem com estas 
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dimensões afins à condição humana. A mesa contou ainda com as contribuições do professor doutor 

Wladimir Porreca, da Universidade de Brasília (UnB), e da professora doutora Marta Helena de 

Freitas, da Universidade Católica de Brasília (UCB). 
 

Conselheira Vanuza Sales proferindo fala em mesa redonda 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Conduzida pelo conselheiro regional Fábio Alvino, a sessão coordenada “O essencial dos 

direitos humanos para uma Psicologia a favor da tolerância ativa” apresentou um histórico de 

atuação da Psicologia no Brasil em seus 55 anos como profissão regulamentada, passando de um 

modelo de adaptação e ajustamento do indivíduo à concepção de uma profissão voltada à garantia de 

direitos, promoção da diversidade e da cidadania.  

 

Coordenador da Comissão Especial LGBT, Thiago Magalhães tratou da Resolução CFP 01/99, 

que estabelece normas para atuação das(os) psicólogas(os) em questões de orientação sexual, e 

chamou atenção para o impacto do avanço de setores mais conservadores no Congresso Nacional 

sobre o exercício da Psicologia. Participaram ainda da sessão as psicólogas Beatriz de Sousa Neves e 

Glória Maria Santiago, abordando os temas religiosidade e migração. 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1934183213277992/1934183086611338/?type=3�
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Conselheiro Fábio Alvino e coordenador da Comissão LGBT, Thiago Magalhães, participando de sessão 

coordenada 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 
Atividades do III Seminário Internacional “Sociedade, Cultura e Saúde Mental” e III Seminário Internacional 

sobre “Representações Sociais” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1921444077885239/1921443157885331/?type=3�
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8.12 Comissão Especial de Psicologia e Diversidade Étnico Racial (CEPDER) 

 

De 20 a 22 de novembro, a comissão promoveu o minicurso “Reeducação das relações étnicas 

para vivência da diversidade cultural”, em alusão ao dia 20 de novembro, dia da consciência negra, 

em parceria com a Articulação Nacional de Psicólogas(os) Negras(os) e Pesquisadoras(es) 

(ANPSINEP) – Núcleo DF. Estiveram reunidos profissionais e estudantes interessados em discutir 

formas de educar para a cidadania, sensibilizar para a vivência da igualdade e valorizar as diferentes 

culturas, povos e comunidades. O evento foi coordenado pela professora doutora Léa Maria Carrer 

Iamashita (IH/UnB), e abordou questões históricas e temas cada vez mais frequentes nos diversos 

espaços midiáticos, como apropriação cultural, empoderamento e combate às diferentes formas de 

discriminação. 

 
Banner do minicurso “Reeducação das relações étnicas para vivência da diversidade cultural” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/2002610039768642/?type=3�
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Participantes do minicurso “Reeducação das relações étnicas para vivência da diversidade cultural” 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

A CEPDER promoveu, em 29 de novembro, mesa redonda sobre “Psicologia e questões da 

terra: Indígenas e quilombolas”. O evento veio sensibilizar sobre a luta histórica e atual pelo 

reconhecimento de direitos étnicos coletivos, como os direitos territoriais dos povos originários, e foi 

feito em parceria com o Núcleo Distrital da Articulação Nacional de Psicólogas(os) Negras(os) e 

Pesquisadoras(es) (ANPSINEP/DF). O objetivo da mesa foi intensificar o compromisso social da 

profissão, a partir de uma perspectiva crítica e atenta aos acontecimentos políticos que indicam 

retrocessos em relação aos direitos outrora conquistados.  

 
Banner da mesa redonda sobre “Psicologia e questões da terra: indígenas e quilombolas” 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 



  

103 
 

Participantes na mesa redonda sobre “Psicologia e questões da terra: indígenas e quilombolas” 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Em parceria com a Comissão Especial PSINAED e com professores da Secretaria de Educação 

do Distrito Federal, no dia 24 de novembro a CEPDER deu início ao projeto piloto “Sensibilidade 

nas relações étnico-raciais no cotidiano escolar”. Foi feita formação aos professores e profissionais 

da educação pública do DF pela psicóloga Paula Gabriela de Souza Pinto, integrante da comissão. A 

Escola Classe 45 de Ceilândia foi a primeira a abrir espaço para o projeto, que amplia o diálogo com 

os profissionais da escola, que estão à frente da educação de crianças. A identidade étnica é fonte de 

sentido e de construção do real e, desse modo, possibilita qualificar o debate na desconstrução e 

construção de uma cultura brasileira.  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.2014056345290678/2014055421957437/?type=3
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Encontro entre integrantes da CEPDER e profissionais da escola 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 
A conselheira Vanuza Sales e a psicóloga Paula Gabriela de Souza Pinto, da CEPDER, na Escola Classe 45 da 

Ceilândia 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.2014056345290678/2014055421957437/?type=3�
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8.13 Comissão Especial de Psicologia e Direitos Humanos (CDH) 

 

Além das atividades conjuntas com outras comissões, conforme já descrito, esta comissão 

realizou reunião, em 11 de outubro, a fim de organizar atividades de promoção de ações e 

intervenções preventivas, representativas, transicionais e de qualificação com profissionais 

psicólogos(as).  

 

Especificamente seriam envolvidos profissionais da área de Psicologia que atuam na garantia 

da promoção e defesa de direitos humanos, educação em direitos humanos e cultura da paz. Foram 

convidados para a atividade profissionais de Psicologia que atuam na área de promoção e defesa de 

direitos humanos. Este grupo iniciou atividade de planejamento a ser desenvolvido pela comissão. 

 

8.14 Comissão Especial de Psicologia e Religiosidade (CEPR) 

 

A comissão tem como objetivos a constituição de espaços de diálogo e capacitação dos 

profissionais para lidar com o tema da religiosidade, ainda considerado tabu dentro da Psicologia. 

Teve seu lançamento oficial em 14 de dezembro, com debate e lançamento de livro sobre o tema 

“Psicologia, religião e espiritualidade”, das autoras Marta Helena de Freitas e Nicole Zaneti, 

integrantes da comissão. Estiveram presentes no lançamento representantes de diversas entidades, o 

conselheiro Murillo Rodrigues dos Santos do Conselho Regional de Psicologia de Goiás (CRP 

09/GO), o advogado do Observatório da Liberdade Religiosa (OLIR), Bernardo Pablo Sukiennik, e 

estudiosos da área, como os psicólogos Douglas Leite Piasson, Itacir João Piasson e Wladimir 

Porreca.  

 
Participantes no lançamento da Comissão Especial de Psicologia e Religiosidade 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
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8.15 Comissão Especial de Estudantes de Psicologia (CRP Júnior) 

 

A comissão composta por estudantes de Psicologia foi lançada em 29 de setembro e tem como 

finalidade fortalecer a atuação dos estudantes no Sistema Conselhos de Psicologia e o diálogo entre 

formação e fazer psicológico na região. O CRP 01/DF trouxe o desafio da formação profissional 

frente à realidade brasileira para o Sistema Conselhos de Psicologia, a importância da interlocução 

coletiva entre a universidade e a prática profissional. Estiveram presentes a conselheira presidente 

Andreza Sorrentino, a conselheira Vanuza Sales e o conselheiro Leovane Gregório, que destacaram a 

fundamental parceria das instituições de ensino superior com o conselho profissional. 

 
Evento de lançamento do CRP Júnior 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 
Conselheiros e alunos integrantes do CRP Júnior 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
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Participam desta comissão especial dois alunos de graduação na condição de titular e suplente, 

portariados, dos cursos de Psicologia do DF das instituições de ensino superior (IES) Centro 

Universitário de Brasília (UniCEUB), Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), Faculdades 

Integradas da União Educacional do Planalto  Central (FACIPLAC), Instituto de Educação Superior 

de Brasília (IESB), Instituto de Psicologia – Universidade de Brasília (UnB), UNIEURO – Curso de 

graduação, Universidade Católica de Brasília (UCB), Universidade Paulista (UNIP) e Faculdade 

Anhanguera.  

 
Reunião da comissão de alunos CRP Júnior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Como primeira atividade desta comissão foi realizado o I Encontro Aberto do CRP Júnior, em 

06 de dezembro, recebendo estudantes de Psicologia em dia dedicado ao debate sobre formação e 

exercício profissional. O evento trouxe profissionais renomados para compartilhar experiências com 

as psicólogas e os psicólogos em formação. Pela manhã, os estudantes participaram de uma roda de 

conversa sobre entrada no mercado de trabalho e competências do CRP 01/DF na profissão, 

debatendo com membros da Comissão Permanente de Orientação e Fiscalização (COF) do CRP 

01/DF. O talk show "Desafios e competências desejáveis no mercado de trabalho" abriu as atividades 

da tarde, oportunidade em que os estudantes de Psicologia puderam conversar com as psicólogas 

Rafaela Andrade, Cláudia Bastos e Marise Menezes, e com o professor emérito e pesquisador da 

Universidade de Brasília (UnB), João Cláudio Todorov. Na roda de conversa "Saúde mental dos 

estudantes de Psicologia: Enfrentamentos", as psicólogas Elaine Lima e Roberta Ladislau e o 

psicólogo e conselheiro regional, Vitor Barros Rego, abordaram a importância do cuidado do 

estudante e do profissional de Psicologia com a sua saúde mental e emocional. O evento foi 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pcb.1965173040179009/1965172486845731/?type=3�
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concluído com um coquetel e show da banda Violeta Groove. O planejamento e a organização do 

encontro foram realizados pelos estudantes membros do CRP Júnior com o apoio do CRP 01/DF.  
 

Participantes no I Encontro Aberto do CRP Júnior 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Banner de divulgação da programação do evento I Encontro Aberto do CRP Júnior 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.1012057548823901.1073741851.517561801606814/2028274197202226/?type=3�


  

109 
 

8.16 Encontros com as instituições de ensino superior em Psicologia (IES) 

 

Os conselheiros e coordenadores das comissões especiais promoveram reunião com os 

coordenadores de curso superior em Psicologia e seus coordenadores dos serviços de clínicas escola, 

juntamente com representantes das Secretarias de Saúde, Educação e SEDESTMIDH. A finalidade 

foi integrar ações voltadas à formação profissional e consequente qualificação da oferta de serviços 

psicológicos na região, principalmente em políticas públicas. Foram apresentadas as propostas do 

conselho para qualificação da oferta de serviços psicológicos, como articular ações conjuntas para o 

fortalecimento da formação de psicólogas e psicólogos no Distrito Federal, criar um espaço de 

diálogo entre profissão e formação no sentido da orientação profissional e da aproximação com os 

temas mais frequentes no exercício da profissão. 

 

O grupo continuou a reunir-se para a continuidade do diálogo com o CRP 01/DF, onde as 

secretarias de estado e as IES expuseram suas dificuldades frente aos estágios e mercado de trabalho 

na área de políticas públicas, discutiram sobre as interfaces entre profissão e formação e iniciaram a 

construção de um documento de orientações e referências para os serviços escola do DF. 
 

Reunião com os coordenadores das IES e conselheiros do CRP 01/DF 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Como desdobramento das discussões neste grupo, o CRP 01/DF foi convidado a participar de 

reunião promovida pela Gerência de Psicologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF). 

A reunião teve como objetivo discutir questões relativas à oferta de estágios, convênios da SES/DF 

com as instituições e o aprofundamento da formação acadêmica no que se refere à atuação em 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/ms.c.eJxNz9sRgDAIRNGOHF7Lkv4bcyRK~;D1zgUQpDoariwDQS1~_wDTKgK2mmPJDuVRUDbGB9ENIj8oNdYCA2zNlYDZkfgM8OXVMgN9gpegRzheinCw90EfOXzC40b5jXM4E~-.bps.a.1703574293005553.1073741945.517561801606814/1703574313005551/?type=3�
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políticas públicas. Participaram do encontro, representantes das instituições Iesb, Uniceub, Unieuro, 

Faciplac, UCB, UnB e Faculdade Mauá. 

 
Reunião no NEPS/SESDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Das atividades relacionadas ao Eixo II - Psicologia e sua relação com a Sociedade - 

contribuições éticas, políticas e técnicas ao processo democrático e de garantia de direitos, destacam-

se: 

 

• A promoção de eventos como campanhas, seminários, jornadas, atividades 

socioculturais, de acordo com os calendários de temas relacionados à prática da 

categoria; 

• Fomento do protagonismo dos profissionais junto à sociedade por meio de 

posicionamentos institucionais sobre as temáticas demandadas pela sociedade; 

• Participação junto às instituições e instâncias que atuam nas áreas de políticas públicas 

na promoção de formação em temáticas específicas, no posicionamento frente às 

demandas conjunturais relativas às políticas públicas; 

•  Participação nos processos de atuação do legislativo na promoção da atuação dos 

profissionais de Psicologia; 

•  Articulação entre o mercado de trabalho e os profissionais identificando nichos de 

mercado. 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1754284207934561/?type=3�
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8.17 Comissão Especial de Psicoterapias e Clínica 

 

Conforme as atribuições e atividades específicas desta comissão, a mesma promoveu a 

campanha Janeiro Branco, descrita a seguir: 

 

A Comissão Especial de Psicoterapia e Clínicas, coordenada pela atual conselheira presidente 

Andreza Sorrentino articulou em Brasília a campanha cujo objetivo é conscientizar a sociedade para 

a saúde mental, desconstruindo os tabus sobre a área e promovendo a saúde mental para a sociedade 

como um todo, desmistificando o preconceito em relação a buscar ajuda profissional. A campanha 

teve como atividades: 

 

• Articulação parlamentar com a deputada Erika Kokay (PT-DF) para discutir sobre a 

proposta de tornar janeiro o mês oficial de debate e conscientização sobre saúde mental 

no Brasil. A deputada manifestou apoio à campanha nas redes sociais; 

• Parcerias com a Caixa Econômica Federal e o DETRAN, que desenvolveram ações 

conjuntas de saúde mental durante a campanha Janeiro Branco, como campanha interna 

que mobilizou seus servidores e funcionários incentivando todos a terem maior atenção 

com a sua saúde mental e o autocuidado; 

•  Adesão da UnB, convidando a comunidade acadêmica a conhecer o trabalho 

realizado pelas coordenações de Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho e de Saúde 

Ocupacional”, com caráter preventivo;  

•  Lançamento oficial no DF com uma caminhada no Parque da Cidade; 

• Caminhada no Eixão Norte, onde ocorreu oficina sobre “Saúde mental e mindfulness e 

palestra sobre “Suicídio: é possível prevenir”; 

• Caminhada e roda de conversa no Parque Águas Claras sobre: “Sexualidade e 

Gênero” e roda de terapia comunitária; 

• Palestras, oficinas e a apresentação da banda Muvuca Orgânica, formada 

majoritariamente por psicólogos, que finalizou a programação da campanha no 

Taguaparque.  

 

Psicólogas e psicólogos fizeram uma marcha em prol da Saúde Mental, carregando balões, 

cartazes e usando camisetas brancas. No evento foi propagada a ideia principal do projeto: “Quem 

cuida da mente, cuida da vida”. Outra concepção da campanha bastante difundida foi o fato de que 
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não se pode deixar o cuidado com a saúde emocional em último caso, ou seja, só na hora de 

fragilidade ou em crise. Além do DF, vários estados do país aderiram à campanha Janeiro Branco, 

que começou em Uberlândia-MG e acontece desde 2014. 

 
Conselheiros e profissionais de Psicologia reunidos para a organização da campanha Janeiro Branco 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

Lançamento da campanha Janeiro Branco no Parque da Cidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 
 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/517561801606814/photos/pcb.1648714741824842/1648713255158324/?type=3�
https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1660366197326363/?type=3�
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Mobilização dos conselheiros e profissionais de Psicologia na campanha Janeiro Branco 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

A campanha Janeiro Branco no DETRAN – DF 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

O CRP 01/DF, por meio das Comissões Especiais de Psicoterapias e Clínica e Psicologia 

Organizacional do Trabalho, e em parceria com diversos profissionais, órgãos e entidades, com a 

colaboração dos conselheiros, preparou uma série de atividades de conscientização sobre saúde 

mental e prevenção ao suicídio. Para esta campanha foram programadas as atividades descritas a 

seguir: 

•  Dia 28/09, às 14h: Palestra sobre prevenção ao suicídio com familiares de 

socioeducandos e servidores do sistema socioeducativo do DF. Local: Unidade de 

Internação de Santa Maria - Núcleo Rural Alagados; 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/pb.517561801606814.-2207520000.1484586740./1656167111079605/?type=3�
https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1687708214592161/?type=3�
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•  Dia 28/09, às 19h: Palestra "Vamos falar sobre prevenção ao suicídio?", com 

Leonardo Abrahão e o conselheiro Vitor Barros Rego. Local: Auditório do bloco 2 do 

UniCeub; 

•  Dia 29/09, às 19h: Palestras "Prevenção ao suicídio e campanha Setembro Amarelo", 

com Leonardo Abrahão e "Intervenção em crise e manejo terapêutico em momentos de 

crise suicida", com a membra da comissão de Psicoterapias e Clínica Cristina Ribeiro dos 

Anjos. Local: Auditório do CRP 01/DF; 

•  Dia 30/09, às 9h: Caminhada pela saúde mental com a participação de Leonardo 

Abrahão. Local: Parque da cidade - Encontro no Quiosque do Atleta. Após as 12h, 

almoço no restaurante Alpinus, seguido de reunião a respeito da campanha Janeiro 

Branco; 

•  Dia 01/10, às 9h: "Remando a favor da vida", café-da-manhã, seguido de atividades 

esportivas (remo, caiaque e SUP) no lago, com a presença de Leonardo Abrahão falando 

sobre os cuidados com a saúde mental e emocional. Local: Praia do Cerrado, QL 10 do 

Lago Sul. 

 
Banner da campanha Setembro Amarelo, mês internacional de prevenção ao suicídio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.1012057548823901.1073741851.517561801606814/1933955756634071/?type=3�
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Banner de divulgação da campanha Setembro amarelo com as parcerias institucionais 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 
Caminhada no Parque da Cidade 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
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Atividade em grupo com a população no Parque da Cidade 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

O palestrante Leonardo Abrahão, a conselheira Andreza Sorrentino e a membra da Comissão Especial de 

Psicoterapias e Clínica, Cristina Ribeiro dos Anjos 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
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Público na palestra com o psicólogo Leonardo Abraão e Cristina Ribeiro dos Anjos no auditório do CRP 01/DF 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

8.18 Comissão Especial da Mulher (CEM) 

 

O CRP 01/DF foi convidado a participar de debate na Câmara Legislativa do Distrito Federal 

(CLDF) sobre valorização das mulheres e combate ao machismo nas escolas públicas do DF, com a 

finalidade de implementar a regulamentação da Lei 5.806/17, bem como fiscalizar e avaliar as ações 

práticas para a valorização das mulheres e combate ao machismo nas escolas públicas do DF. O 

evento contou com a participação de ativistas feministas, movimentos sociais e entidades com 

interesse na temática. A conselheira Mariana Pedrosa, coordenadora da Comissão Especial da 

Mulher, esteve presente no debate representando o CRP 01/DF e defendeu a regulamentação da lei e 

a importância do debate em vários segmentos do DF, como escolas, bem como sua junção a projetos 

já existentes, como a Lei Maria da Penha. 
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O CRP 01/DF representado pelas conselheiras Mariana Pedrosa e Vanuza Sales no debate da CLDF 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

Vários conselheiros e dentre eles a coordenadora da comissão estiveram representando o CRP 

01/DF na Marcha das Mulheres Trabalhadoras Contra a Reforma da Previdência, em 08 de março, 

em virtude do Dia Internacional da Mulher. O Conselho ressaltou a importância da pauta de luta das 

mulheres, pela sua emancipação, pela não violência, por mais dignidade, por salários equivalentes, 

por saúde mental. Igualmente, enfatizou a importância da união de mulheres trabalhadoras 

psicólogas nesta luta, além da participação de homens. 

 
Marcha das Mulheres, em 8 de março, Dia Internacional das Mulheres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/ms.c.eJxFzNkNgEAMA9GOUOzc~;TeGCGT5ffIY0Z7wYIKWrhcWNBtGOaBiXlJxwGaBWqiYD~;aBnCS40HgSbfzwJvZBiMyieANGjB8F.bps.a.1695715487124767.1073741942.517561801606814/1695715627124753/?type=3�
https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1721338731229109/?type=3�
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A Comissão Especial da Mulher foi lançada em Encontro no Parque da Cidade, em 11 de 

março, que teve aula de yoga e café da manhã com convidadas. O objetivo da atividade foi discutir o 

papel da Psicologia dentro das políticas para mulheres e trabalhar ações para a mulher psicóloga, 

uma vez que quase 90% da profissão é formada por elas.  

 
Atividade de Yoga no Parque da Cidade 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

8.19 Comissão Especial de Psicologia na Educação (PSINAED) 

 

A comissão PSINAED promoveu a campanha “Criança não namora”, em abril, com banner no 

site e na fanpage do CRP 01/DF. Nos dizeres de apelo foi enfatizado que namoro na infância é 

adultizar as crianças, incentivar a erotização precoce. A infância precisa de proteção e não adultos 

que afastem a criança daquilo que é próprio para a idade dela. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/ms.c.eJxFk8kNRDEIQzsasS~;9Nzb6oJjrEzYYEk7JUCFJiTCLHy9Q1ValkgdoADOArYQgIdsKBnDy7swEqO1CD3BNl0aFyEjiVah~_ptLFV7ESBciRuGN02tEfUJPxyCdR1wEhl3YGY0hiJa4HvgqpW9C2tZPoB4L7gZosQcjSA7wR3~;oz1X4ScZ7RwwA2bSCt97QVDNabRZAleEwrr2LaFrpsFkUWY5pwWg~;YAjrwDSaVdmBM7d3FvKfCYRpzfecEsM~_Uyw5sRWGwmnCM~_LmnxJItY7roy2K1prexGtPoOjAeiknLV6JXMfs4j545ApMqrWkWwDwYvevzpI3I67KT4voyK~_y2A~_MhONQ~_~;sDjd6LxwLP0PRTjUM6y4G1d91cqfqXzmFrCVFYiJ9mHq~;0HQFDSmQ~-~-.bps.a.1727631990599783.1073741947.517561801606814/1727632027266446/?type=3�
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Banner da campanha “Criança não namora” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

Outra campanha que a comissão promoveu foi a campanha de sensibilização ao dia 12 de 

junho, “Dia mundial de combate ao trabalho infantil”, em junho, com banner no site e na fanpage do 

CRP 01/DF. 
Banner da campanha “Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1755411121155203/?type=3�
https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1828971657132482/?type=3�
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Na ocasião do mês dos profissionais de Psicologia, a comissão lançou a campanha “Na escola 

do seu filho tem psicólogo(a)?”, no site e na fanpage do conselho, a fim de homenagear as psicólogas 

e os psicólogos. Na campanha é destacado o trabalho da(o) psicóloga(o) escolar, desenvolvido a 

partir de ações junto a toda comunidade escolar por meio da escuta psicológica, observações 

interativas e diálogos com professores, estudantes e famílias. Inclui ainda a utilização de 

conhecimentos, técnicas e métodos específicos da Psicologia, visando a melhoria da qualidade de 

ensino ofertado a todos os estudantes. 

 
Banner da campanha “Na escola do seu filho tem psicólogo(a)?” 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

Banner da campanha “Na escola do seu filho tem psicólogo(a)?” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1874524939243820/?type=3�
https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1907012755995038/?type=3�
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8.20 Comissão Especial LGBT 

 

Esta comissão elaborou documento sobre Projeto de Lei nº 1.465/2013, proposto pela deputada 

distrital Celina Leão (PSD). A proposta dispõe sobre a obrigatoriedade das Unidades de Saúde 

públicas e privadas do Distrito Federal de apontarem os riscos e as consequências do aborto às 

gestantes vítimas do estupro. Sob a premissa de que tenha uma função informativa ou educacional, o 

PL nº 1.465/2013 faz uso de um método que não fora desenvolvido nem por profissionais da área da 

Educação nem tampouco da saúde. Este projeto visa submeter compulsoriamente, mulheres em 

situação de extrema vulnerabilidade e circunstâncias de sofrimento psíquico grave (vítimas de 

estupro) a uma prática que apresenta dinâmicas de tortura. Neste , foi emitida nota de repúdio frente 

a projeto e publicada no site e fanpage do CRP 01/DF.  

 

A psicóloga e membra da comissão, Larissa Vasques, publicou no site do CRP 01/DF, em 29 

de agosto, Dia Nacional da Visibilidade Lésbica, texto sobre a data. Salientou na matéria que quando 

se clama por visibilidade, este é um sinal óbvio de que as demandas, individuais e coletivas têm 

pouco ou quase nenhum espaço no jogo político e que o Brasil lidera o ranking mundial de violências 

perpetradas contra a população LGBT.  

 
Banner do artigo sobre visibilidade lésbica  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1917214231641557/?type=3�
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O psicólogo e membro da Comissão Especial LGBT, Felipe de Baére, publicou o artigo 

“Suicídio de pessoas LGBT: a revogação social de existências” em virtude do Dia Mundial de 

Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro, destacando a fragilização da saúde mental da população 

LGBT em decorrência das violências sofridas nas mais diversas esferas sociais.  

 
Banner do artigo no Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, 10 de setembro 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

8.21 Comissão Especial de Psicologia e Diversidade Étnico Racial (CEPDER) 

 

A CEPDER iniciou suas atividades com entrevista da coordenadora da comissão, Marizete 

Gouvea, publicada no site e fanpage do CRP 01/DF sobre o dia 21 de março, o qual se comemora o 

Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, conclamado pela Assembleia 

Geral da ONU, a fim de promover esforços para eliminar todas as formas de discriminação. As 

psicólogas e psicólogos do Brasil, segundo a coordenadora sugere, podem aderir à campanha no seu 

dia a dia, defendendo os direitos das pessoas a quem atendem, pois certamente buscam ajuda 

psicológica igualmente por terem tido algum direito violado em suas vidas. O racismo viola muitos 

direitos e causa feridas psíquicas profundas. Além da entrevista, lançou um convite aos profissionais 

de Psicologia à reflexão sobre o tema, lembrando da Resolução nº 018/2002 do CFP que trata das 

normas de atuação em relação ao preconceito e discriminação racial. Outro convite feito à categoria 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1926914604004853/?type=3�
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foi sobre o debate promovido pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, disponibilizando 

link de acesso. 

 
Banner do dia 21 de março, Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial 

 

 
Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

No dia 25 de julho é celebrado o Dia Internacional das Mulheres Negras da América Latina e 

do Caribe/ Dia de Tereza de Benguela, ocasião em que a CEPDER celebrou a data de luta e 

resistência. Esta comissão promoveu também entrevista com a psicóloga Ana Luísa Coelho em 

alusão ao dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A profissional salientou que psicólogas e 

psicólogos precisam urgentemente enfrentar o debate do racismo, iniciando através de uma escuta 
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interior que antecede a qualquer prática externa. O enfrentamento ao racismo é concretizado a partir 

do momento em que este é reconhecido.  

 
Banner da entrevista com a psicóloga Ana Luíza Coelho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 

 

8.22 Participação do CRP 01/DF em audiência pública na CLDF sobre os serviços de saúde 

mental no DF 

O conselheiro regional Vitor Barros Rego representou o CRP 01/DF em audiência pública 

promovida pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), em 11 de setembro, na qual 

parlamentares, profissionais e usuários da rede pública discutiram condições e possibilidades para os 

serviços de saúde mental na região. A atenção psicossocial do DF tem a cobertura dos CAPS numa 

referência negativa, é a quarta pior do País, segundo a promotora de Justiça de Defesa da Saúde, 

Marisa Isar dos Santos. A Lei Orçamentária Anual (LOA) precisa contemplar mais centros e 

residências terapêuticas, modelo de moradia inexistente no DF. O CRP 01/DF reforça o coro da 

sociedade civil na luta por direitos, em defesa da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e contra os 

hospitais psiquiátricos e manicômios. 

8.23 Comissão Especial de Psicologia na Saúde (CPS) 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/2009783402384639/?type=3�
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No dia 10 de outubro comemora-se o Dia Mundial da Saúde Mental. Na ocasião, foi publicado 

banner e as questões: 

“Como vai a sua saúde mental? 

No dia 10 de outubro, convidamos você para uma reflexão. 

Faça aqui um autoexame, observando a sua rotina. Acesse em: http://bit.ly/2gblrAi 

Responda o questionário e reflita: você está satisfeito(a) com a sua saúde mental? O que 

falta? Em caso de agir para melhorar, busque ajuda profissional de um(a) psicólogo(a).” 

 
Banner sobre o Dia Mundial da Saúde Mental 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

8.24 Comissão Especial de Psicologia e Religiosidade (CEPR) 

 

A comissão colaborou com nota de repúdio sobre caso paradigmático de intolerância religiosa 

ocorrido no Irã com a psicóloga Fariba Kamalabadi. Nascida em 13 de setembro de 1962 em Teerã, 

permaneceu durante 10 anos sob encarceramento, tendo sido libertada da prisão aos 55 anos com a 

idade, mas ainda correndo o risco de sofrer novas perseguições. A intolerância religiosa tem sido, ao 

longo da história, acompanhada de muitas outras decorrências danosas à saúde mental e às relações 

humanas. 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/1964049310291382/?type=3�
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Banner sobre nota de repúdio do conselho sobre intolerância religiosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/crp01df/photos/a.517574488272212.115024.517561801606814/2002807346415578/?type=3�
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9. AÇÕES DO CREPOP NO CRP 01/DF 
 

As ações desenvolvidas pelo CREPOP no CRP 01/DF englobam demandas oriundas do 

CREPOP/CFP como análise de documentos de referência e recomendações para publicação, 

indicação de especialistas para integrar as comissões ad hoc de elaboração de documentos de 

referência, participação em grupo de trabalho para análise de documentos de referência e relatórios 

com outros CRs, participação na Reunião Nacional de Conselheiras e Técnicas do CREPOP e no IX 

Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas. 

 

Além das demandas nacionais, o CREPOP desenvolveu atividades no CRP 01/DF que 

abrangem ações de assessoramento técnico em políticas públicas às comissões especiais, grupo de 

discussão com as instituições de ensino superior em Psicologia (IES) e Secretarias do GDF, pesquisa 

exploratória sobre o perfil do profissional de Psicologia no DF e participação na comissão 

organizadora do Seminário Internacional sobre (In)tolerância religiosa. 

 

As atividades de revisão de referências técnicas foram de avaliação de publicações do 

CREPOP/CFP, que solicitou aos CRs que identificassem as que possuíam condições de serem 

reimpressas da forma como se encontravam e as que não possuíam.  A análise foi realizada 

utilizando-se como parâmetros os critérios indicados pelo CREPOP/CFP, como se a referência foi 

criticada pela categoria, se a política pública relacionada ao documento sofreu alterações 

substanciais, bem como outros critérios que os CREPOP/CRs considerassem relevantes.  

 

Foram analisados treze documentos e desses identificou-se dez com marcos legais 

desatualizados, um com dados desatualizados, outro com a mesma temática em publicação mais 

recente e outro com bibliografia desatualizada. Sendo assim, após esta análise, os documentos não 

foram recomendados para republicação, da forma como se apresentavam. Os documentos verificados 

foram:  

 

• Saúde do Trabalhador no âmbito da Saúde Pública; 

• Referências técnicas para a prática do(a) psicólogo(a) nos programas de DST e Aids; 

• Serviços de Proteção à Criança e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e 

Exploração Sexual e suas Famílias; 
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• Referências Técnicas para Atuação de Psicólogos no Âmbito das Medidas 

Socioeducativas em Unidades de Internação 

• Referências Técnicas para atuação do Psicólogo em Varas de Família; 

• Referências Técnicas para atuação das(os) Psicólogas(os) no Sistema Prisional; 

• Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) em Programas de Medidas 

Socioeducativas em Meio Aberto; 

• Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) em Políticas Públicas sobre 

Álcool e Outras Drogas; 

• Referências Técnicas para Atuação das(os) Psicólogas(os) em Questões Relativas à 

Terra; 

• Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) nos CAPS; 

• Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) nos Programas de Atenção à 

Mulher em Situação de Violência; 

• Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) Educação Básica; 

• Referências Técnicas para a Prática de Psicólogas(os) nos Creas. 

 

A segunda demanda de revisão englobou documentos de referências técnicas, relatórios e 

pesquisas qualitativas e quantitativas, bem como os quadros de marcos legais, de acordo com o que 

foi deliberado na reunião entre as(os) conselheiras(os) do CREPOP.  A avaliação dos documentos de 

referência foi realizada diretamente pelas(os) técnicas(os) e conselheiras(os) do CREPOP nos 

Conselhos Regionais (CRs), conforme temas e grupos formados na referida reunião.  

 

O CRP 01/DF ficou inserido no Grupo de Trabalho D, que analisou os documentos das 

temáticas de Educação Inclusiva, Educação Básica, Mobilidade e Psicologia do Esporte, juntamente 

com os CRs 03/BA, 06/ SP, 12/SC, 18/MT e 20/Norte. Os documentos para análise foram 

disponibilizados pelo CREPOP/CFP e foi indicado um crivo para registro das considerações acerca 

dos documentos analisados. 

 

Cada temática foi encaminhada para profissionais de Psicologia, colaboradores do CRP 01/DF 

que atuam nas áreas específicas a essas temáticas. Foram entregues ao CREPOP/CFP três crivos 

referentes às contribuições aos documentos das temáticas de Educação Básica, Educação Inclusiva e 

Mobilidade, um quadro sobre marco legal da área de Mobilidade e um documento com sugestão de 

estrutura para a referência técnica sobre Psicologia do Esporte.  
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Além da análise dos documentos de referência foi atendida demanda de indicação de 

especialistas para integrar as comissões ad hoc de elaboração de documentos de referência nas áreas 

de Atenção Básica à Saúde, Diversidade Sexual, Idoso, População em Situação de Rua, Psicologia 

Hospitalar, Populações Tradicionais, Indígenas e Quilombolas.  

 

Sobre as demandas junto ao CRP 01/DF foi realizado assessoramento técnico em políticas 

públicas junto às comissões.  
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10. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 
 

A ASCOM é um setor subordinado à Diretoria do CRP 01/DF que atua em articulação com os 

diversos setores e comissões deste conselho no sentido de promover a comunicação organizacional 

da autarquia com os públicos de interesse. Tem como pilar a missão desta instituição de zelar pela 

Psicologia a partir da orientação e da fiscalização do exercício profissional na região. 

 

Atualmente, o setor conta com duas jornalistas, estando uma à disposição do conselho no 

período da manhã, de 8h às 13h, e outra no período vespertino, das 13h às 18h. As jornalistas 

também revezam o expediente excepcional no período noturno e em fins de semana quando 

requisitadas para cobertura de eventos, suporte em campanhas e outras atividades de interesse da 

autarquia.  

 

Dentre as atividades que são demandadas à ASCOM estão: 

 

• Encaminhamento de e-mails recebidos (respostas ou reenvio para os setores 

responsáveis); 

• Monitoramento de postagens e mensagens diretas na fanpage do CRP 01/DF com os 

devidos encaminhamentos; 

• Apuração, escrita e edição de entrevistas, reportagens e notas técnicas, informativas e 

de posicionamento do CRP 01/DF, assim como avisos, sugestões de pauta e releases à 

imprensa; 

• Apoio aos diversos setores no que diz respeito à comunicação organizacional (auxílio 

para elaboração de documentos, orientação sobre posicionamento de imagem etc.) 

• Confecção de banners digitais e outras peças gráficas para realização de eventos, 

celebração de datas comemorativas, ilustração de notas técnicas e de posicionamento 

etc., assim como a respectiva publicidade; 

• Cobertura de eventos com participação do CRP 01/DF e/ou realizados pelo conselho 

profissional com a respectiva publicidade (nesse caso, além da apuração jornalística, as 

jornalistas acumulam funções relativas à fotografia e têm sido demandadas para fazer 

transmissões ao vivo na fanpage do CRP 01/DF com o uso de celulares dos 

conselheiros); 

• Confecção e divulgação do boletim de anúncios semanal; 
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• Confecção e divulgação do boletim de notícias semanal; 

• Atualização do mural de comunicação interna; 

• Confecção e envio de certificados dos eventos realizados pelo CRP 01/DF aos 

participantes; 

• Atualização do site do CRP 01/DF a partir de solicitações dos diversos setores e dos 

conselheiros; 

• Envio de comunicações por e-mail marketing; 

• Relacionamento com a imprensa e atendimento às demandas de jornalistas e 

estudantes para fontes de reportagens e pesquisas; 

• Suporte a eventos realizados pelo CRP 01/DF, como sinalização, confecção de 

prismas, comunicação com interessados etc.; 

• Clipping de notícias de interesse do CRP 01/DF; 

• Suporte aos conselheiros em entrevistas, com envio de material de apoio e orientação; 

• Atualização de listas de e-mail; 

• Auxílio no planejamento e assessoramento de campanhas de comunicação do CRP 

01/DF; 

• Atualização do canal do CRP 01/DF no You Tube com vídeos recebidos; 

• Monitoramento do desempenho do site do CRP 01/DF no Google Analytics e no 

próprio site; 

• Produção do relatório de atividades anual do setor. 

 

10.1 Atendimentos à imprensa 

 

De janeiro a dezembro de 2017, foram realizados 41 atendimentos à imprensa, seguindo a 

média do ano anterior, em que foram registrados 37 atendimentos. Em 3 desses atendimentos não 

houve indicação de fonte porque o prazo expirou antes do retorno do CRP 01/DF aos jornais, 

desempenho melhor que o registrado em 2016, quando 7 demandas ficaram sem resposta em tempo 

adequado. 

 

10.2 Site e redes sociais 

 

O site oficial do CRP 01/DF chegou ao fim de 2017 com uma média de acesso de 3 páginas 

por visita ao canal, a mesma registrada no ano anterior, assim como a duração média de tempo na 
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página, mantida em aproximadamente 2 minutos e 30 segundos. A maior parte dos acessos ainda 

ocorre por computador (cerca de 67%), mas houve um aumento de 4,9% nos acessos por celular em 

relação a 2016, chegando a cerca de 31,3%. Os acessos por tablet somam 2,1%. 
 

Dispositivos utilizados para acesso ao site oficial do CRP 1/DF 

Fonte: Google Analytics. Acesso em 14/12/2017. 

 

No que se refere à fanpage oficial do CRP 01/DF, 2017 foi encerrado com cerca de 7.370 

seguidores, número superior ao registrado no fim de 2016, que era de 5.100 seguidores. A média de 

alcance, compartilhamentos e reações também cresceu no período. Os ápices de alcance em 2017 

foram registrados no mês de setembro. No dia 10 de setembro, Dia Mundial de Prevenção ao 

Suicídio, foi publicado o artigo "Suicídio de pessoas LGBT: a revogação social de existências", do 

psicólogo Felipe de Baére, membro da Comissão Especial LGBT do CRP 01/DF, tendo o alcance 

chegado a mais de 20.000 usuários. 
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Gráfico do alcance de publicações, por mês 

 
Fonte: Facebook Inc. Acesso em 14/12/2017. 

 

O maior alcance do período, no entanto, foi registrado no dia 26 de setembro, quando foi 

publicada a nota de repúdio da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas (FBTC) sobre oferta de 

terapias cognitivas por profissionais sem formação. Na ocasião, 40.738 pessoas foram alcançadas, 

tendo sido registradas ainda 256 reações, 144 compartilhamentos e mais de 22 comentários, sendo 

que as publicações em geral alcançam pouco mais de 1.000 pessoas, chegam a cerca de 15 reações, 2 

compartilhamentos e 2 comentários. 

 

Alcance da publicação Nota de Repúdio sobre manifesto da FBTC 

 
Fonte: Facebook Inc. Acesso em 18/12/2017. 
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Os vídeos publicados na página tiveram maior engajamento que as imagens. No campo "Fotos" 

da figura a seguir estão incluídos os diversos tipos de imagem, como banners de divulgação de 

eventos e álbuns de fotos, ressaltando que o CRP 01/DF não faz publicações apenas com texto no 

modo "Status", sempre utilizando alguma ilustração para os posts, o que explica o registro 0 (zero) 

desse campo. 

 

Os diferentes tipos de publicação e seu alcance 

 
Fonte: Facebook Inc. Acesso em 14/12/2017. 

 

10.3 Revista Psicologia em Movimento 

 

Em 2017, devido a medidas de contenção de despesas, não houve publicação da revista 

"Psicologia em Movimento". 

 

10.4 Mural de comunicação interna 

 

Como iniciativa aprovada pela Diretoria do CRP 01/DF no fim de 2016, a ASCOM 

implementou um mural de comunicação interna nas dependências desta autarquia com atualização 

semanal. No mural ficam disponíveis a agenda da semana, agenda de reuniões plenárias, avisos, 

calendário de aniversários de colaboradores e conselheiros, dicas de português, espaço de 

entretenimento e outros materiais. A atualização costuma ocorrer às segundas-feiras pela manhã. 
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10.5 Boletim CRP 01/DF com você 

 

Com publicação semanal, o boletim "CRP 01/DF com você" é enviado para as psicólogas e os 

psicólogos registrados e ativos na região às sextas-feiras, via e-mail. O informativo reúne as 

principais notícias da semana no conselho profissional e também fica disponível no site oficial do 

CRP 01/DF. Em 2017, foram disponibilizados 39 informativos. 

 

10.6 Boletim CRP 01/DF Anuncia 

 

Com publicação semanal, o boletim "CRP 01/DF Anuncia" foi, durante o ano de 2017, enviado 

por e-mail e disponibilizado nos canais oficiais de comunicação deste conselho, como site e 

facebook, tendo sido produzidos 29 boletins ao longo do ano. A publicação reúne informações sobre 

vagas de emprego, sublocação de salas, cursos e eventos realizados pelo CRP 01/DF e por 

profissionais e empresas devidamente registrados, sendo produzido em parceria com o Setor de 

Orientação e Fiscalização deste conselho. 

 

10.7 Campanhas comemorativas e de conscientização 

 

Em 2017, o CRP 01/DF participou de diversas campanhas de conscientização da população 

sobre temas de interesse da Psicologia, contando com o suporte da Assessoria de Comunicação, 

como Janeiro Branco, Agosto: Mês da(o) Psicóloga(o), Na escola do seu filho tem psicóloga(o)? e 

Setembro Amarelo. 
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Publicações das campanhas comemorativas e de conscientização 

  
  

 

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF 
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10.8 Oficina de media training 

 

A ASCOM finalizou em 2017 o material para a realização da 1ª oficina de media training com 

os conselheiros do XV Plenário, aguardando articulação da Diretoria e conselheiros interessados para 

agendamento e realização da oficina, que deverá oferecer treinamento para relações com a imprensa 

e alinhamento institucional. 

 

10.9 Projetos em andamento em 2107 

 

A ASCOM finalizou o ano de 2017 concluindo o Plano de Comunicação da autarquia, com 

previsão de 2 novos produtos periódicos e um novo canal de comunicação. Em 2018, pretende-se 

incluir entre as atividades do setor a produção do "Boletim das Comissões", voltado para os 

conselheiros e coordenadores de comissões, contendo informações sobre o andamento dos trabalhos 

das diversas comissões, bem como clipping de notícias e principais assuntos de interesse da 

Psicologia. 

 

Também é previsto para 2018 o início da divulgação do "CRP 01/DF orienta", sendo pequenos 

banners digitais de caráter educativo e de orientação sobre a Psicologia em seu exercício e relação 

com a população. 

 

Após a aquisição de equipamentos já autorizada pela Diretoria, o CRP 01/DF também pretende 

instituir em 2018 listas de transmissão via WhatsApp como um novo canal de comunicação deste 

conselho com os profissionais da área. O canal recebeu o maior número de votos em enquete 

realizada no site do CRP 01/DF que perguntava sobre a melhor forma de comunicação desta 

autarquia com as psicólogas e os psicólogos. 
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Resultado da enquete sobre o melhor canal de comunicação entre os profissionais de psicologia e o conselho 

 
Fonte: Site oficial do CRP 01/DF. Acesso em 29/11/2017. 

 

Outro projeto para 2018 é a atualização de procedimentos do setor com vistas à otimização do 

trabalho, como a emissão de certificados de participação em eventos pelo site oficial da autarquia, a 

definição de profissionais responsáveis por atividade na ASCOM e a sistematização de indicadores 

de resultados em comunicação para possíveis melhorias. As mudanças serão implementadas ao longo 

do ano, com a definição da nova marca gráfica e identidade visual do CRP 01/DF. 


