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1. GESTÃO – XV PLENÁRIO

O Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal – CRP 01/DF está na vigência do

seu XV Plenário (2016-2019) de gestão. Os profissionais de Psicologia que tomaram posse

em 27 de setembro de 2016 firmaram o compromisso de conceber ações que propiciem a

efetivação das propostas formuladas pelos psicólogos e conselheiros em três eixos de

gestão a serem consolidados no triênio, tais como:

 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.

O coletivo desta gestão do CRP 01/DF vem consolidando esta autarquia como referência

para a categoria profissional, os poderes públicos e a sociedade civil, por meio da ética e

da transparência nas decisões políticas, administrativas e financeiras. Para isso, utiliza os

recursos da autarquia com parcimônia e respeito aos anseios da categoria,  bem como

tomando decisões coletivas por meio do diálogo permanente, da transparência e da prática

de uma gestão pública qualificada. 

A gestão possui no seu quadro de conselheiros profissionais de Psicologia que atuam em

diversas  áreas,  como  assistência  social,  psicoterapias  e  clínica,  educação,  saúde,

Psicologia organizacional e do trabalho, docência em Psicologia, trânsito e jurídica. Essa

diversidade  de  experiências  facilita  sobremaneira  o  acesso  a  informações  sobre  as

dificuldades dos psicólogos em relação a sua atuação, possibilitando que a gestão tenha

uma visão ampliada sobre as necessidades da categoria para a atuação da autarquia,

tendo em vista a diversidade de possibilidades sobre o exercício profissional. Salienta-se

que no decorrer do exercício do XV Plenário são constantemente identificados e superados

muitos  desafios  de  ordem  administrativa,  financeira  e  política  ao  longo  da  gestão,
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possibilitando  aprimoramento  de  processos  e  procedimentos  que  incidem  em  melhor

qualidade para os profissionais de Psicologia. 

Quanto à Diretoria da gestão, essa é responsável pela operacionalização das diretrizes e

decisões  da  autarquia,  sendo  composta  por  cargos  de  presidente,  vice-presidente,

secretário  e  tesoureiro.  O  Plenário  de  conselheiros  elegeu  a  sua  diretoria,  conforme

legislação, em reunião plenária específica realizada no dia 27 de setembro de 2018. A

composição  da  Diretoria  Executiva  ficou  mantida  com  os  mesmos  conselheiros  nos

respectivos cargos, eleitos na reunião plenária de 27 de setembro de 2017.

Os conselheiros integrantes do XV Plenário, gestão 2016/2019

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

Nesta seção são elencadas e descritas as atividades administrativas feitas em 2018, como:

 Emissão de novas carteiras profissionais;

 Atendimento aos profissionais de Psicologia;

 Realização de licitações e contratos;

 Planejamento Estratégico;

 Convênios consolidados para descontos em serviços para a categoria;

 Acordo coletivo com os colaboradores;

 Criação do GT Plano de Carreiras, Cargos e Salários (PCCS);

 Regulamentação do ponto eletrônico;

 Reestruturação da identidade gráfica do CRP 01/DF;

 Desenvolvimento de novo site.

Apresenta-se a seguir  o detalhamento das atividades administrativas realizadas e seus

resultados.

2.1 Emissão de novas carteiras profissionais

Em 2018 foram efetivados 796 registros para novos profissionais de Psicologia. A cada

mês são realizadas solenidades para entrega de carteiras para esses profissionais, com a

participação de conselheiros e técnicas fiscais da Comissão Permanente de Fiscalização.

As  técnicas  proferem palestra  sobre  os  procedimentos  éticos  e  legais  que  ensejam a

atuação dos profissionais de Psicologia, bem como sobre as atribuições do Conselho nas

ações de orientação e fiscalização da prática profissional.
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A conselheira presidente Andreza Sorrentino entrega carteiras aos novos profissionais

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Os novos profissionais recebem a carteira profissional do conselheiro secretário Vitor Barros Rego

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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A técnica fiscal Marcela Ribeiro, da Comissão Permanente de Orientação e Fiscalização, faz

palestra sobre a atuação dos profissionais de Psicologia

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

2.2 Atendimento aos profissionais de Psicologia 

Ocorreram diversas solicitações, por parte dos profissionais de Psicologia,  ao Setor de

Atendimento,  que  se  empenhou  em  sanar  demandas  e  encaminhar  procedimentos

relativos  a  novas  inscrições,  transferências,  cancelamentos,  confecção  de  2ª  via  de

carteira, concessão de título de especialista, alteração de dados, dentre outros. O quadro

01, a seguir, exibe as solicitações dos processos feitos, por quantidade.

Quadro 01 - Solicitações de processos pelos profissionais de Psicologia, por tipos e quantidade

Tipos de Processos Quantidade
Inscrição de Pessoa Física 796
Inscrição Secundária no CRP-01 21
Inscrição Secundária em outros CRPs 113
Reativação de Pessoa Física 85
Transferência para CRP-01 127
Transferência para outros CRPs 110
Cancelamento de Pessoa Física 234
Isenção de Anuidade de Pessoa Física 15
Troca de CIP provisória para definitiva 284
Confecção de 2ª via de CIP 88
Inclusão de Mestrado/Doutorado 03
Cadastro de Pessoa Jurídica 29
Registro de Pessoa Jurídica 88
Cancelamento de Registro de PJ 05
Confecção de 2ª via de Certificado de PJ 03

9



Alteração de Responsabilidade Técnica 28
Alteração de Cadastro para Registro 02
Alteração de Razão Social/Nome Fantasia 02
Alteração de Endereço 14
Inclusão de Responsabilidade Técnica 01
Renovação de Certificado de PJ (Registro) 84
Renovação de Certificado de PJ (Cadastro) 24
Reativação de Pessoa Jurídica (Registro) 02
Reativação de Pessoa Jurídica (Cadastro) 01
Certidões Negativas Manuais (PF e PJ) 508

Fonte: Setor de Atendimento CRP 01/DF

A  demanda  mais  solicitada  ao  Setor  de  Atendimento  foi  a  inscrição  para  novos

profissionais, totalizando 796 novas inscrições no CRP 01/DF. Em seguida, a atividade

mais solicitada foi a emissão de certidões negativas para Pessoa Jurídica e Física (508) e

de troca de carteira de inscrição profissional (CIP) provisória para definitiva (284). As ações

menos requeridas foram de reativação de Pessoa Jurídica – Cadastro (01), inclusão de

responsabilidade técnica (01) e de reativação de Pessoa Jurídica – Registro (02). 

2.3 Efetivação de Licitações e contratos 

O Setor de Licitação e Contratos realizou contratações de serviços por meio de pregões

presenciais para aquisição de materiais e contratação de prestação de serviços,  e  em

algumas situações  ocorreram dispensas  de  licitação  e  inexigibilidade  de  licitação  para

aquisição de materiais. Igualmente, tiveram contratações para prestação de serviços de

Pessoa Física por tomada de preços, conforme as normas legais. Exibe-se o detalhamento

das vigências de contratos no quadro 02.

Quadro 02 - Vigências de Contratos por número de processos, modalidade de contratação, objetos,
partes convenentes, valores e vigência. 

Nº do Processo Modalidade de
contratação

Objeto Partes Convenentes Valor Vigência

PP nº 01/2016 Inexigibilidade Prestação  de
serviços  de  suporte
técnico e manutenção
de software.

CRP 01/DF -  Implanta
Informática
CNPJ:
37.994.043/0001-40

 R$  3.931,32
(mensal)
R$  47.175,84
(anual)

24.10.2017  a
23.10.2018

PP nº 04/2017 Pregão  Aquisição  de
material de consumo.

CRP 01/DF - Oliveira &
Santos  Comércio  de
Papéis Ltda-ME CNPJ:
21.604.105/0001-20

R$  5.395,60 17.08.2017  a
16.08.2018

PP nº 05/2017 Pregão Aquisição de material
de expediente.

CRP 01/DF - Oliveira &
Santos  Comércio  de
Papéis Ltda-ME CNPJ:
21.604.105/0001-20

R$  11.766,80 27.07.2017  a
26.07.2018
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PP nº 06/2017 Pregão Contratação  de
serviços  de  buffet
(coquetel  e  coffee
break).

CRP 01/DF - Diamond
Promoções  E  Eventos
Ltda  -  EPP  CNPJ  nº
01.393.179/0001-57

R$ 46.557,50  17.08.2017  a
16.08.2018

PP nº 07/2017 Pregão Aquisição de Material
Gráfico.

CRP  01/DF  -  Marina
Artes  Gráficas  e
Editora  Ltda  –  EPP
CNPJ:
32.909.319/0001-20

R$ 44.610,00 28.09.2017  a
27.09.2018

PP nº 08/2017 Pregão Serviços  de
agenciamento  de
viagens  aéreas
nacionais.

CRP  01/DF  -  V&P
Serviços  de  Viagens
Ltda  CNPJ:
21.993.683/0001-03

R$ 0,20  13.11.2017
12.11.2018

41.2017.11 Dispensa  de
Licitação

Contratação  de
serviço  de
planejamento
estratégico.

CRP  01/DF  -  AD&M
Consultoria
Empresarial  CNPJ:
97.457.154/0001-49

R$  1.950,00
(mensal)
R$  7.800,00
(anual)

11.12.2017
18.05.2018

16.2018.05 Dispensa  de
Licitação

Criação  de  Website
com  plataforma
própria.

CRP 01/DF - STRUCT
–  Empresa  Júnior  de
Engenharia  da
Computação  CNPJ:
21.803.569/0001-65

R$ 3.330,00 20.06.2018
18.09.2018

19/2018 Dispensa  de
Licitação

Prestação  de
serviços  de  mídia
externa  circular  de
alto  impacto
(busdoor)

CRP  01/DF  -   FUSE
MARKETING  E
PUBLICIDADE

R$ 17.480,00 06.08.2018 a
08.09.2018

Convênio Convênio  de
cooperação  técnica
(CREPOP  –
Ressarcimento)

CRP 01/DF - Conselho
Federal de Psicologia

R$  7.942,17
(mensal)
R$  103,248,21
(anual)

11.05.2017  a
10.05.2018

42.2017.11 Dispensa  de
Licitação

Seguro  Empresarial
do CRP-01/DF

Allianz Seguros S.A. R$  784,31
(anual)

11.12.2017 a
10.12.2018

Dispensa  de
Licitação

Locação  de  salas
comerciais  de
número  1.029,  1.030
e  1.031  localizadas
no  Edifício  Brasília
Rádio Center

CRP  01/DF  -   Fórum
Nacional  Permanente
de Carreiras Típicas de
Estado (FONACATE)
CNPJ:
10.407.434/0001-64

R$  3.500,00
(Mensal)
R$ 42.000,00
(anual)

18.02.2018  a
17.02.2019

Nº 02/2016 Inexigibilidade Prestação  de
serviços  de
publicação  no  Diário
oficial  da  união,  de
atos oficiais e demais
matérias

CRP  01/DF  -  União
Federal  por  intermédio
da Imprensa Nacional
CNPJ:
04.196.645/0001-00

R$ 6.000,00
(anual)

15.12.2017 a
14.12.2018

PP nº 01/2016 Pregão Contratação  de
empresa  para
prestação de serviços
de  limpeza  e
conservação.

CRP 01/DF -  Dinâmica
Terceirização
CNPJ:
18.036.140/0001-85

R$ 43.365,60 05.01.2019  a
04.01.2020

PP nº 001/2016 Tomada  de
Preços

Prestação  de
serviços  de
assessoria contábeis.

CRP  01/DF  -   Ata
Contabilidade  CNPJ:
37.076.874/0001-32

R$  5.500,00
(Mensal)
R$  66.000,00

16.10.2018  a
15.10.2019
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(Anual)
PP nº 09/2017 Pregão Serviços de Medicina

Ocupacional
CRP  01/DF  -  Clínica
Médica  Lobo  Ltda
(SAMDEL segurança e
Medicina  do  Trabalho)
CNPJ:
02.895.457/0001-37

R$ 2.760,00 01.02.2019  a
31.01.2020

PP nº 01/2018 Pregão Aquisição  anual  de
toner’s

CRP  01/DF  -  Ótimo
Tecnologia  Ltda-ME
CNPJ:
20.411.148/0001-26

R$ 6.046,00 29.03.2018  a
28.03.2019

PP nº 02/2018 Pregão Aquisição de Material
de Informática

CRP  01/DF  -  Ótimo
Tecnologia  Ltda-ME
CNPJ:
20.411.148/0001-26
Nathans  Comercial
CNPJ:
04.191.350/0001-33

R$  2.522,77
Ótimo
Tecnologia
 R$  3.456,71
Nathans
Comercial

17.05.2018
16.05.2019

PP nº 03/2018 Pregão Prestação  de
serviços  de
agenciamento  de
viagens

CRP  01/DF  -  V&P
Serviços  de  Viagens
Ltda  CNPJ:
21.993.683/0001-03

R$ -600,00 28.06.2018
27.06.2019

PP nº 08/2018 Pregão Aquisições  de
material  de
expediente  e
consumo

CRP 01/DF  -  Oliveira
& Santos Comércio de
Papeis Ltda ME CNPJ
nº 21.604.105/0001-20

R$ 49.524,70 19.10.2018  a
18.10.2019

Nº 01/2017 Inexigibilidade
de Licitação

Contrato  de
prestação de serviços
postais  (cartas,
SEDEX,  impresso  e
telegrama).

CRP 01/DF - Empresa
Brasileira de Correios e
Telégrafos  (ECT),
CNPJ:
34.028.316/0007-07.

R$ 25.000,00 01.09.2018 a
01.09.2019

Nº 02/2017 Inexigibilidade
de Licitação

Contratação  de
empresa
especializada  para
fornecimento  de
sistema  de  controle
de ponto eletrônico e
prestação  de  serviço
de  treinamento  do
respectivo software.

CRP  01/DF  -  Control
Time  Sistemas  de
Segurança  Ltda
“DIMEP Sistemas”
 CNPJ:
38.041.265/0001-00

a)  Aquisição  de
sistema  de
software:  R$
87,45 (mensal)
Total:  R$
3.148,20(36
Meses)
b)  Treinamento:
R$ 800,00
c)  Configuração
do  sistema:  R$
900,00
Total:  R$
4.848,20

R$ 4.848,20

25.08.2017 a
24.08.2020

Fonte: Setor de Licitação e Contratos CRP 01/DF

2.4Planejamento Estratégico

Esta autarquia concluiu a atividade de planejamento estratégico referente ao quadriênio

2018/2022.  Após  diversas  atividades  realizadas  por  consultoria  especializada,  como
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análise de cenário e direcionamento de ações, foi elaborado um documento que apresenta

os objetivos estratégicos e as ações do Conselho em cumprimento ao dever de orientar e

fiscalizar o exercício da Psicologia na região, no período de 2018 a 2022. Dentre eles

destaca-se:

1) Garantir sustentabilidade financeira da entidade;

2) Desenvolver cultura colaborativista e orientada para resultados;

3) Fomentar capacitações para gestores e funcionários;

4) Alinhar colaboradores e conselheiros à estratégia;

5) Aprimorar processos meio e fim do CRP 01/DF;

6) Fortalecer a comunicação institucional;

7) Intensificar parcerias com entidades afins;

8) Impactar os estudantes e profissionais da Psicologia por meio de uma atuação

ativa; e

9) Proporcionar conhecimento para a sociedade sobre a importância da Psicologia.

A atual gestão tem priorizado uma administração focada no papel  central  da autarquia

junto  aos  profissionais  de  Psicologia  e  seu  quadro  de  funcionários.  Nesse  sentido,  o

planejamento estratégico é uma ferramenta essencial para o fortalecimento da categoria e

da autarquia.

Apresentamos a seguir o atual organograma da autarquia, elaborado pela equipe que está

realizando o planejamento estratégico.
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Organograma do CRP 01/DF

Assembleia 
Geral

Plenária

Diretoria

Coordenação 
Geral

Coordenação 
Financeira

Financeiro 

Recursos 
Humanos

Coordenação 
Administrativa

Licitação

Almoxarifado/
Patrimônio

Informática

Atendimento

COE

CREPOP

CTE

COF

Ouvidoria

Comissões 
Especiais

Assessoria 
Contábil

Assessoria 
Jurídica

ASCOM

Fonte: Coordenação-geral do CRP 01/DF

O  documento  do  planejamento  estratégico  para  o  quadriênio  2018/2022  está

disponibilizado  no  Portal  da  Transparência  e  pode  ser  acessado  pelo  link:  <

https://transparencia.cfp.org.br/wp-content/uploads/sites/15/2018/11/Planejamento-Estrat

%C3%A9gico-Final-CRP-DF-01.pdf >

2.5Convênios consolidados para descontos em serviços para a categoria

Os profissionais de Psicologia do Distrito Federal contam com uma rede de benefícios por

meio  de  convênios  firmados  pela  autarquia  com  prestadores  de  serviços,  criando

possibilidades para o aperfeiçoamento, promoção de saúde e formação continuada dos

psicólogos. Dentre os serviços disponibilizados por empresas conveniadas com a rede de

benefícios ao psicólogo, boa parte deles estão voltados à área educacional. Há serviços na

área de escolas, instituições de ensino superior e pós-graduação na área de Psicologia,

escritório  de  advocacia,  escolas  de  idiomas,  escolas  infantis,  clínicas  médicas,  plano

odontológico, dentre outros, descritos no site (https://www.crp-01.org.br/page_3803/Rede

%20de%20benef%C3%ADcios%20ao%20psic%C3%B3logo).  O quadro  03  apresenta  os

prestadores de serviço e os descontos.
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Quadro 03 – Contratos celebrados com prestadores de serviços por tipo de atividade, nome do

prestador, preços e benefícios

Tipo de Serviço Nome do prestador
de serviço

Preços e Benefícios

SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

Escola  Franciscana
Nossa  Senhora  de
Fátima

Berçário a partir de 4 meses horário regular, educação infantil a
partir de 1 ano e 7 meses horário regular, ensino fundamental
1º ao 5º ano e 6º ao 9º ano horário regular e ensino médio
integral de 15%.

Centro  Educacional
Parque encantado

Desconto  de  20%  nas  parcelas  mensais  para  dependentes
legais de profissionais inscritos e funcionários da conveniada.

Centro  Educacional
Sagrada Família

10%  de  desconto  na  mensalidade  (para  pagamentos  até  o
vencimento) para o primeiro filho, a partir da segunda parcela
da anuidade (a primeira é integral).
Desconto  supra  referido  é  cumulativo  ao  desconto  de
pontualidade  para  um  filho  3%  para  quem  pagar  até  o
vencimento. Para quem tem dois filhos ou mais matriculados, o
desconto  será  cumulativo  para  o  primeiro  filho,  o  restante
segue a política de descontos de pontualidade para irmãos:
 5% para o primeiro filho (o mais velho)
10% para o segundo filho;
15% para o terceiro filho;
20% para o quarto filho.

Colégio Cor Jesu Descontos nas mensalidades escolares, referente ao ano letivo
de 2019 no percentual de 20% (vinte por cento).

SIGMA - 606 Norte: Desconto abarcará os cursos de ensino regular
no  turno  matutino  e  vespertino,  para  os  ensinos  infantil  e
fundamental.
-  Os  descontos  serão  de  10%  do  valor  da  parcela  da
anuidade, a partir da 2ª parcela.
- 910 Norte / 912 Sul / Águas Claras:
Desconto  abarcará  os  cursos  de  ensino  regular  no  turno
matutino  e  vespertino,  para  o  1º  ao  9º  ano  do  Ensino
Fundamental, e turno matutino para a 1ª a 3ª série do ensino
médio.
-  10% (dez  por  cento)  para  o  ensino  fundamental  fase  1
(Primeiro ao Quinto Ano);
-  20% (vinte  por  cento)  para  o  ensino fundamental  fase  2
(Sexto ao Nono ano);
- 15% (quinze por cento) para o ensino médio.

Casa  Thomas
Jefferson

Os  associados  e  funcionários  poderão  optar  por  quaisquer
cursos  presenciais  oferecidos  pela  CTJ em  Brasília.  Aos
associados e funcionários serão concedidos desconto de 10%
(dez por cento) no valor das parcelas mensais.

IPOG Nos  cursos  de  Pós-Graduação  o  desconto  será  de  25% no
valor total de cada parcela.
 Nos cursos CCD (Cursos de Curta Duração) será de 20% no
valor  total  do  curso,  independentemente  da  quantidade  de
colaboradores matriculados.
Os benefícios aqui ofertados são estendíveis aos parentes de
1º  grau  dos  colaboradores  e  estão  condicionados  ao
pagamento efetuado até o dia 10 de cada mês.

ALUB * Consultar Carta de desconto.
A esta tabela poderá ser aplicada ainda os desconto adicionais
de:
12% para pagamento em boleto a vista.
08% para pagamento em cartão de débito/crédito a vista.
5% para pagamento em cartão de crédito da anuidade.
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SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

4% para matrículas realizadas de 01/09/18 até 29/09/18.
3% para matrículas realizadas de 30/09/18 até 10/11/18.
2% para matrículas realizadas de 01/11/18 até 15/12/18.
1%  para matrículas realizadas de 15/12/18 até 29/12/18.

CCAA Taxa de Matrícula: Isento.
1ª OPÇÃO – Turmas Fechadas. Valor Semestral Valor Mensal
(6x)  R$6.200,00  R$1.033,33.  Valores  das  mensalidades  de
acordo com o número de alunos e turmas fechadas.
2ª OPÇÃO – Descontos, valores com o material:
ABC (3 a 5 anos) 6 x 172,91
Kids (6 a 9 anos) 6 x 232,91
Pre-Teens (10 e 11 anos) 6 x 274,91
Teens / Adults (Básico) 6 x 290,74
Teens / Adults (Intermediário / Avançado) 6 x 335,74
Español (Básico) 6 x 269,25
Español (Intermediário e Avançado) 6 x 308,75
3ª OPÇÃO – Aulas VIP – valor semestral.
Inglês: R$3.080,00 Espanhol: R$2.310,00
Inglês - 6 x 579,16  mensalidade com material
Espanhol - 6 x 450,83  mensalidade com material

Wizard a) Desconto  de  30%  (trinta  por  cento)  para  psicólogos
inscritos ,funcionários e dependentes legais do CRP-DF, para
aulas ministradas na unidade do SCN;
 b) Desconto  de  20%  (vinte  por  cento)  para  psicólogos
inscritos ,funcionários e dependentes legais do CRP-DF para
aulas ministradas nas unidades da 203 norte e 315 norte;
c) 50%  de  desconto  na  taxa  de  matrícula,  na  experiência
Connections.

Yazigi Curso  de  Inglês: Aos  psicólogos  e  dependentes,  que  se
matricularem em turmas regulares, nas unidades citadas, terão
20% de desconto nas mensalidades no contrato anual.
Curso de Espanhol:  Básico,  Intermediário  e  Avançado:  Aos
psicólogos  que  se  matricularem  em  turmas  regulares  nas
unidades citadas, terão 20% de desconto nas mensalidades no
contrato anual.
Forma de pagamento: uma mensalidade à vista e o restante
em  boleto  bancário.  No  contrato  anual,  dividimos  as
mensalidades  em  até  12  vezes,  e  daremos  a  isenção  da
matrícula.

Alemannia Cursos de alemão com vistas à celebração de convênio para
fins de concessão de descontos de 10%.

Cooplem Idiomas Isenção  de  Matrícula.  Desconto  de  pontualidade  que  diz
respeito a 10% de abatimento no valor bruto da parcela.

UNICEUB Desconto  de  5% será  cumulativo  ao  desconto  Padrão
praticado pelo UNICEUB para cada curso.  Consultar lista de
cursos. O desconto previsto estender-se-ão aos dependentes
dos filiados.
Desconto de 5%:
Curso Tecnológico (qualquer curso)
Cursos de EAD (qualquer curso)
pós-graduação:  (lato e stricto sensu) (qualquer curso)

Unyleya Descontos  nos  cursos  e  programas  de  aperfeiçoamento
profissional, extensão, graduação e pós-graduação lato sensu
presenciais ou a distância.
Graduação a distância –  Descontos de até  30%* para os 11
cursos
*Desconto para pagamento até a data do vencimento.
Pós-graduação a distância –  Descontos de  até  55%* para
mais de 600 cursos *O desconto varia de acordo com a forma
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SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

_______________
_

ACADEMIAS

de pagamento escolhida.
Pós-graduação  CEJUR (Centro  de  Estudos  Jurídicos)  –
Descontos de até 38%* para os 5 cursos  *O desconto varia de
acordo com a forma de pagamento escolhida.

Cruzeiro do Sul a) 10%  de  desconto  –  GRADUAÇÃO  (Bacharel,
Licenciaturas  e  Graduação  Tecnológica)  Modalidade
Presencial;
b) 10%  de  desconto  –  GRADUAÇÃO  (Bacharel,
Licenciaturas e Graduação Tecnológica)  Modalidade EaD  (a
distância)  ou Modalidade EaD com metodologia  de  oferta
semipresencial;
c) 20% de desconto – PÓS-GRADUAÇÃO (Especialização
latu sensu e MBA) Modalidade Presencial;
d) 30% de desconto – PÓS-GRADUAÇÃO (Especialização
latu  sensu  e  MBA)  Modalidade  EaD   (a  distância)  ou
Modalidade  EaD  com  metodologia  de  oferta
semipresencial;
e) 20%  de  desconto  –  CURSOS  DE  EXTENSÃO
Modalidade Presencial e a Distância;
f) 10%  de  desconto  –  COLÉGIO  CRUZEIRO  DO  SUL
(Educação  Infantil,  Ens.  Fundamental, Ens.  Médio  e  Cursos
técnicos);
g) 10%  de  desconto  –  COLÉGIO  ALTO  PADRÃO/CTEC
(Educação Infantil,  Ens. Fundamental e Ens. Médio e Cursos
Técnicos); e
h) Isenção da taxa de inscrição  para processo seletivo de
graduação presencial e a distância (EaD).

IFESP 40% (quarenta por cento) sobre o valor cheio do Programa 4
(quatro) cursos online chamados  FRANCÊS NEGÓCIOS (3
níveis  +  1  curso  temático  francês  para  negócios).  
FRANCÊS ESTUDOS (3 níveis + 1 curso temático francês para
objetivo  universitário),  FRANCÊS  PORQUE  EU  GOSTO (3
níveis + 1 curso temático francês para viagem);
60% (sessenta por cento) sobre o  valor  cheio  do  Programa
PREMIUM (7 níveis + 4 cursos temáticos).

Instituto Cervantes Aos filiados  e  funcionários  10% De desconto  sobre  o  preço
básico dos cursos regulares (ESPANHOL).

IESB Graduação presencial e à distância: 15% (quinze por cento)

Estácio Desconto  de  40%*  nas  mensalidades da  Graduação  e  Pós-
Graduação  até  o  final  do  curso  para  COLABORADORES E
DEPENDENTES, enquanto houver o vínculo com a empresa.
• Desconto válido nas modalidade presencial, flex e EAD.
• Benefício extensivo aos dependentes diretos.
• Realização de palestras.
•Inscrição gratuita no vestibular para os colaboradores.
•Aplicação do Vestibular nas dependências da empresa.

CEMA-  Centro
Educacional  Maria
Auxiliadora

FAIXA I - 10% (dez) por cento – para 01 (um) aluno matriculado
no turno MATUTINO;
FAIXA II – 15% (quinze) por cento - para cada aluno, para Pais
com mais de 01 (um) aluno matriculado no turno MATUTINO;
FAIXA III – 20 % (vinte) por cento - para cada aluno matriculado
no turno VESPERTINO.

Psicologia Nova
10% de desconto em qualquer curso,  o desconto é aplicado
sobre  o  preço  de  face  do  curso.  É  preciso  inserir  o  cupom
CRPDF para obter o desconto.

Academia Dom Bosco Musculação e aulas coletivas. Desconto de  10%  em cima da
tabela vigente para os planos semestrais e anuais em qualquer
forma  de  pagamento.  Desconto  de  35% a  taxa  de  adesão.
Acesso  livre  na  academia.  Avaliação  e  trocas  de  treinos  já
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ACADEMIAS

inclusos no pacote.
Curves 20% desconto no plano anual ou semestral.

Serviços  neste  convênio:  Circuito  de  musculação,  aulas
coletivas, avaliações mensais.

Equilibrium  Academia
de Musculação

15% de descontos em todos os planos.
Serviços  que  oferecera  como  beneficio:  treinamento  com
Personal e Treinamento Funcional.

Runway Taxa de adesão sobre o valor de R$220,00 (duzentos e vinte
reais); - R$ 427,00 para R$287,00 o valor da mensalidade no
plano vip fidelidade (12 meses).
O aluno fará jus ao atendimento Prime com 4 avaliações físicas
fitness score, com bioimpedância; terá acesso as 3 unidades
(Águas Claras, Lago Norte e Sudoeste); ajustes periódicos nas
séries de musculação, sem custo; 52 diárias amigos de sexta;
Runway Outdoor; clube de vantagens Runway e o blog rico em
conteúdos.
Falta Assinatura da Runway.

BLISS PLACE Descontos de 5% sobre os valores da tabela padrão, desconto
este referente à contratação de planos, não estando incluído
desconto para contratos mensalistas.
Fica  também  acertado  entre  as  parte  que  a  bliss  se
compromete  à  realização  de palestra  para  os  colaboradores
com  temas  relacionados  à  saúde,  qualidade  de  vida,
importância de se manter ativo fisicamente.

 ACUAS FITNESS Plano anual e 15 meses com 15% de desconto (Plano Fitness,
Acuas Cross e Combo).

ESTÉTICA Dr. Laser Descontos  de  14%  a  55%  em  qualquer  pacote  de
procedimentos da clínica (rejuvenescimento facial, redutor de
gorduras,  laser  definitivo,  peelings despigmentantes,  limpeza
de  pele  a  laser,  limpeza  de  pele  convencional).  Falta
assinatura da parceira.

SERVIÇOS
AUTOMOTIVOS

Impacto  Pneus  e
Rodas

Gratuito: alinhamento,  balanceamento  e  higienização  do  ar
condicionado.
Pneus até 10%
Peças até 20%
Desempeno de rodas do aro 13 ao 20 a partir de R$ 29,90**.
Geometria  completa  para  carros  nacionais  por  apenas  R$
250,00
Geometria  completa  para  caminhonete,  SUV,  pickup  e  carro
importado por apenas: R$ 350,00
**Preço de R$ 29,90 válido para a unidade de roda de aro 13.
 

Agende-Lave Desconto de 10% em todos os serviços da empresa.
Serviços que oferecerá como benefício: Lavagem automotiva,
Polimento,  vitrificação,  limpeza  de  banco,  limpeza  de  teto,
limpeza de ar condicionado.

Pneuline Pneus Benefícios:
- rodízio dos pneus grátis;
- pneus com 5% (exceto para ofertas);
- troca de óleo com 10% (exceto para ofertas);
- peças e serviços com 20% de desconto;
- geometria completa: R$ 149,00 (inclui camber, caster e eixo
traseiro para veículos nacionais);
- desempeno de rodas: R$ 20,00 (cada)
Troca de óleo completa
- 4 litros de óleo vs + 20w50 + filtro: r$ 59,00;
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- 4 litros de óleo selenia 5w30; 5w40; 10w40; 15w40 + filtro: R$
89,00.

RESTAURANTE Sabores do Brasil Desconto de 10% nas compras de refeições.

Panelinhas do Brasil Desconto de 10% nas compras de refeições.

SERVIÇOS DE
SAÚDE

Sabin Aos  Associados,  Colaboradores  e  seus  dependentes  (Os
benefícios  são  extensivos  para  os  PAÍS,  CÔNJUGES  E
FILHOS).
O  valor  da  contraprestação  pelos  serviços  executados  terá
como  base  a  tabela  (2881)  para  pagamento  no  ato  de
atendimento, que disponibiliza os seguintes descontos:
Média  de  30%  de  desconto  para  Exames  Laboratoriais
(Pagamento no ato);
10% de desconto para vacinas (pagamento no ato);
10%  de  desconto  para  Check  up  executivo  Sabin  prime
(pagamento no ato).

SANTO MONTE Desconto de 15% para todas as consultas e 10% para todos os
procedimentos.

MEDCO Centro Clínico Desconto  de  15%  para  consultas  e  10%  para  todos  os
procedimentos

MATERNITÁ Desconto de 5% para todas as consultas e procedimentos.

Centro  Auditivo  Vida
Nova

15% de desconto para pagamento à vista.
10% de desconto para pagamento em até 3x (três vezes).
5% de desconto para pagamento em até 6x (seis vezes)  no
cartão de crédito ou cheque.

ODONTOLOGIA Virtu Odontologia Concessão de descontos em 20% sobre o preço de tabela aos
psicólogos inscritos dependentes e funcionários.
Serviços  que  oferecerá  como  benefício  neste  convênio:
Dentística,  Endodontia,  Prótese  Dentária,  Implantodontia,
Odontopediatria, Peridontia, Ortodontia, Cirurgia.

LOJAS EGRAVATAS 15%  de  desconto  nos  produtos  (gravatas,  suspensórios,
prendedores de gravatas etc;  Desconto em todo site,  exceto
categoria outlet e classic.

Baby Friends Desconto de 8%  através de  cupom inserido no carrinho de
compras. O cupom “BabyCRPDF8”.

Passarela Calçados 10% desconto em produtos selecionados da categoria outlet;
10% de desconto em produtos precificados, aplicado através do
cupom desconto10 e
5% de desconto em compras acima de R$100,00.

BÁLSAMO
CONGELADOS
SAUDÁVEIS

DESCONTO  DE  10% em  toda  a  linha  de  alimentação  do
Bálsamo  Congelados  e  produtos  de  empresas  parceiras
(exceto kits promocionais)
FRETE GRÁTIS para pedidos acima de R$100,00 com entrega
no endereço da CONTRATANTE

SEGURO
AUTOMÓVEL

Seguros do Brasil A todos os registrados, funcionários e estagiários  CRP DF, e
seus  respectivos  dependentes  a  seguinte  condição  especial:
Desconto de até 35% (trinta e cinco por cento) no seguro
automóvel individual.
Extensivo a familiares: pais, filhos e cônjuge.
* Na hipótese de a SEGUROS DO BRASIL vir a oferecer novos
produtos  e/ou  serviços  que  não  constem  do  presente
instrumento, caberá ao CRP DF autorizar a inclusão, mediante
termo aditivo.

PLANO
ODONTOLÓGICO

BB Dental Plano  integral:  Rede  credenciada  +  livre  escolha;  sem
coparticipação, sem carência, Valor R$ 37,34.
Pagamento 100% pelo profissional.

PLANOS DE Qualicorp Reajuste  aplicado  em JUL/2018.  Sul  América:  17,97% sobre
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SAÚDE todos os preços, planos e faixas etárias.
Amil: 19,95% sobre todos os preços, planos e faixas etárias.

LAZER Cachoeira do Girassol Entradas 50%;
Camping 30% e
Hospedagem em Pousada 10%

Sussa Ecoturismo Desconto de 5% em todos os roteiros e pacotes ofertados e
operados.

(Em caso de necessidade, podemos desenvolver roteiros para
grupos exclusivos aos funcionários e psicólogos inscritos).

Cine Drive-in Descontos de 50% calculado sobre o valor do ingresso inteiro.

BÁLSAMO  SPA
NATURAL

DESCONTO DE 15% para pacotes de hospedagem no SPA
com mínimo de 03  (três)  diárias,  em baixa temporada,  para
pagamentos à vista.
DESCONTO DE 10% para pacotes de hospedagem no SPA
com mínimo de 03 (três) diárias, em alta temporada (Janeiro,
Fevereiro, Julho), para pagamentos à vista.
DESCONTO DE 10% para DAYSPA ou erviços de terapias e
massagens corporais avulsos.
DESCONTO DE 5% para pacotes de hospedagem no SPA com
mínimo de 03 (três) diárias, para pagamentos parcelados.

PRIVE  Hotéis  &
Parques.

20%  sobre o valor de tarifas de hospedagens nos hotéis da
rede.
20% de desconto nos ingressos para acesso para os 3 Parques
Aquáticos.

AGÊNCIA DE
VIAGENS

Agência  de  turismo
Best Bsb Tour Turismo. Concessão de descontos em pacotes de viagens nacionais e

internacionais com desconto de 7 % a vista ou pagamento no
cartão de crédito em ate 10 vezes sem juros com desconto de 2
% sobre  o  valor  final,  auxilio  em  viagens  nacionais  e
internacionais,  atendimentos  a  grupos,  feiras,  assunto
relacionado ao turismo em geral com tratamento diferenciado.

Clube Brasil Pacotes turísticos personalizados, diárias em Hotéis em todo o
Brasil, com 30% (trinta por cento) de desconto SALVO TAXAS,
diretamente com a CLUBE BRASIL ou com empresas parceiras
(DECOLAR.COM,  BOOKINK.COM,  REXTUR  ADVANCE,
HOTEL URBANO)
Passeios náuticos mensais com 30% de desconto. Excursões
regionais mensais com 30% de desconto. Preços especiais em
eventos com empresas parceiras.

Fica estipulado o valor de R$55,00,  (cinquenta e cinco reais
mensais). Por Título oferecido pela CLUBE BRASIL a todos os
associados,  dirigentes  e  funcionários,  sendo  o  mesmo  de
caráter  familiar,  ou  seja,  TITULAR,  CÔNJUGE  e  filhos  com
idade de até 18 anos incompletos, devidamente registrados e
documentados.
Fica estipulado a taxa de adesão de R$100,00 (cem reais) que
poderá ser  paga em até  02 (duas)  vezes.  Fica estipulado a
carência de 12 meses a partir da data de adesão ao convênio.
ADQUIRA Título com desconto Especial do contrato CRP-
CLUBE BRASIL, de 23% na mensalidade!

SERVIÇOS Carvalho,  Souza  &a)  Em ações  PARTICULARES  dos  inscritos  do  CRP-DF  pe
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JURÍDICOS Raulino  Advogados
Associados

rante os Juizados Especiais Cíveis, não haverá cobrança inicial
para o patrocínio da causa, mas tão somente o pagamento de
honorários advocatícios ao final da ação, somente em caso de
ÊXITO, mediante desconto do proveito econômico obtido (no
percentual de 20% - vinte por cento);
b) Demais ações particulares dos inscritos do CRP-DF perante
Juizados Criminais, Justiça Comum e Trabalhista, será cobrado
o valor mínimo previsto na tabela de honorários da OAB-DF
com desconto de 30% - trinta por cento.

DIVERSOS Bilheteria.com a) Até 60% de desconto que será variante por produto, sempre
comparado  ao  valor  praticado  nos  guichês  dos  eventos,
espetáculos  e  ambientes  culturais;  Podendo  assim
disponibilizar em sua plataforma produtos com valor igual ou
superior ao local.
b) Poderá cobrar uma Taxa de Conveniência de 10% (dez por
cento), sobre o valor dos ingressos.

Fonte: Setor de Licitação e Contratos CRP 01/DF

Apresentando  a  carteira  profissional,  o  psicólogo  poderá  obter  descontos  em diversos

serviços,  gerando oportunidades de aperfeiçoamento profissional,  formação continuada,

saúde, lazer e em outras iniciativas que deverão resultar em serviços psicológicos cada

vez mais qualificados.

Banner de divulgação da rede de benefícios ao Psicólogo

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

2.6 Reestruturação da identidade gráfica do CRP 01/DF
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A fim de aperfeiçoar  os instrumentos de comunicação com a categoria e criando uma

identidade visual que facilitasse a visualização das matérias divulgadas, foi criado novo

logotipo e material institucional, como pastas e envelopes, assim como o site e a fanpage

foram atualizados com a nova identidade gráfica do CRP 01/DF.

Novo logotipo do CRP 01/DF

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

2.7 Desenvolvimento de novo site

A fim de aprimorar ainda mais a comunicação com os profissionais de Psicologia, foi feita

uma  reformulação  do  site,  com  nova  comunicação  visual  e  redimensionamento  dos

espaços para divulgação das atividades da autarquia. 

Página inicial do novo site do CRP 01/DF

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

2.8  Publicação  de  resolução  para  normatização  do  ponto  eletrônico  de

funcionários
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De acordo com a Portaria do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) nº 1.510, de 21 de

agosto 2009, o registro eletrônico de ponto precisa ser disciplinado, bem como deve haver

a utilização de um Sistema de Registro Eletrônico de Ponto – SREP, que vem a ser um

conjunto de equipamentos e programas informatizados para anotação de entrada e saída

dos trabalhadores, conforme previsto no art.  74 da Consolidação das Leis do Trabalho

(CLT). O CRP 01/DF já vinha adotando tal sistema, no entanto a sua normatização não

estava formalizada.

Sendo assim, o Conselho publicou a Resolução CRP 01/DF nº 06, de 30 de novembro de

2018, a qual regulamenta o Sistema Eletrônico de Registro de Ponto (SERP) da autarquia,

com regulamento específico, o qual explicita: conceituação, objetivos, finalidade, registro

eletrônico de ponto, horários de intervalo, prorrogação de jornada de trabalho, limites de

tolerância para atrasos, ocorrências, faltas, saída antecipada durante o expediente, banco

de  horas,  obrigações  dos  funcionários,  do  departamento  de  recursos  humanos,  da

coordenação-geral, diretoria executiva e atestados médicos.

2.9  Criação  do  Grupo  de  Trabalho  Plano  de  Carreiras,  Cargos  e  Salários

(PCCS)

A gestão identificou a necessidade de criar um novo Plano de Carreiras, Cargos e Salários

(PCCS) para o CRP 01/DF, conforme identificado na assembleia realizada pelo Sindicato

dos Empregados em Conselhos e Ordens de Fiscalização e Entidades Coligadas e Afins

do Distrito Federal (SINDECOF-DF). Sendo assim, foi criado um grupo de trabalho para

elaboração do novo PCCS, composto por funcionários da autarquia e membros do referido

sindicato. 

2.10  Acordo coletivo com os colaboradores

Foi realizado o Acordo Coletivo de Trabalho com os funcionários do CRP 01/DF no período

de 1º de maio de 2018 a 30 de abril de 2020 e a data-base da categoria em 1º de maio.

Nesse acordo estão estabelecidos o reajuste e pagamento de salários, as gratificações,

auxílios e 13º salário, auxílios para alimentação, transporte, saúde, morte/funeral, creche,

parcelamento  de  adiantamento  de  férias,  rescisão  de  contratos,  jornada  de  trabalho,

relações  de  trabalho  e  condições  de  trabalho,  dentre  outras.  O documento  do  acordo
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coletivo  está  disponível  no  site,  na  íntegra:  https://transparencia.cfp.org.br/crp01/wp-

content/uploads/sites/15/2018/09/ACT-CRP-Sindecof-2018-2020.pdf
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3. GESTÃO DE PESSOAS

Os funcionários do CRP 01/DF são regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT)

e pelas decisões aprovadas em Acordo Coletivo de Trabalho. Os empregos efetivos foram

providos com a admissão dos aprovados em concursos públicos, de provas ou de provas e

títulos e os empregos de livre provimento e demissão foram providos com a admissão,

dentre  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. Os contratos de trabalho dos admitidos para o

exercício de empregos efetivos e de empregos de livre provimento e demissão são regidos

pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT). 

Em dezembro  de  2018  o  CRP 01/DF contava,  em sua  estrutura  de  pessoal,  com 18

(dezoito)  funcionários,  sendo 15 (quinze)  efetivos  e  03 (três)  comissionados,  conforme

demonstrado no quadro 04.

Quadro 04 – Empregados Públicos do CRP 01/DF por nome, tipo de vínculo, cargo e data de admissão

Nº Nome Vínculo Cargo Admissão

1 Airam Gonçalves Moreira Fontes Efetivo
Supervisor de
Atendimento

25/03/2015

2 Ana Paula de Resende Coutinho Efetivo
Analista de

Comunicação Social
14/04/2014

3 Angelucci Veloso Rodrigues Efetivo Psicóloga Fiscal 17/06/2013

4 Cristina Trarbach Livre Provimento
Técnico em Políticas

Públicas
06/02/2017

5 Dazi Antunes Correa Efetivo Técnico Administrativo 01/03/2004

6 Etiene Regina M. Gomes da Silva Efetivo Analista de Licitação 01/06/2016

7 Ivanildo Ribeiro Uchoa Efetivo
Agente de Almox. e

Patrimônio
13/02/2013

8 Kedma Santiago Maciel Efetivo Recepcionista 01/02/2013

9 Marcela Valente Ribeiro Efetivo Psicóloga Fiscal 03/11/2003

10 Márcio Hilário Costa Efetivo Técnico Administrativo 01/04/1993

11 Maria Sônia Carvalho Cunha Efetivo Analista Técnico 18/03/1991

12 Mayara Souza dos Reis Efetivo
Analista de

Comunicação Social
01/07/2013

13 Selma Cristina de O. da Silva Livre Provimento Coordenadora Geral 05/10/2016

14 Soraya No Seara Efetivo Psicóloga Fiscal 15/06/2007

15 Thaís Cristina de Faria Pompeu Efetivo
Analista de Recursos

Humanos
15/04/2013

25



16 Thiago Barra Morais Efetivo Técnico Administrativo 30/04/2007

17 Vinicius Cavalcante Ferreira Livre Provimento Assessor Jurídico 25/10/2017

18 Wanessa Santana Ernesto Efetivo Analista Financeiro 02/01/2013

Fonte: Setor de Recursos Humanos CRP 01/DF

O quadro funcional do CRP 01/DF é composto por funcionários efetivos e em cargo em

comissão.  Os  cargos  de  livre  provimento  e  demissão  poderão  ser  ocupados  pelos

empregados do quadro  efetivo,  caso seja  de  interesse da Administração do CRP e a

convite da conselheira presidente. Os nomes indicados pela presidência para ocupar os

cargos de gerência foram submetidos ao Plenário.

Em dezembro de 2018 a  Conselho contava com 18 funcionários entre  efetivos  e livre

provimento, sendo 03 empregos de livre provimento e comissão, 13 empregos efetivos de

nível superior e 05 empregos efetivos de nível médio. 

Em 2018 duas funcionárias aderiram ao Plano de Demissão Voluntária PDV, Anna Beatriz

Villela Ferreira, com rescisão em 19/01/2018, e Eliana Amorim de Lacerda, com rescisão

em 22/01/2018. Ocorreu um desligamento por solicitação da funcionária Jucimária Oliveira

Silva,  anteriormente  afastada por  licença não remunerada,  que  entrou  com pedido  de

demissão em 01/08/2018. Além das rescisões há uma funcionária afastada por motivos de

saúde, Etiene Regina Monteiro Gomes da Silva, desde 29/06/2018, pelo INSS. 

A fim de colaborar  com a equipe de funcionários,  o CRP 01/DF possui  um efetivo de

estagiários cuja situação atual é demonstrada no quadro 05.

Quadro 05 - Estagiários do CRP 01/DF, por nome, setor e vigência de contrato

Nº Nome Setor Vigência

1 Lincoln Abreu Barbosa Informática 11/12/2017 a 10/12/2019

2 Monique Évely Lima A. dos Santos Atendimento 16/07/2018 a 15/07/2020

3 Rafael Jefferson de Oliveira Psicologia 27/03/2018 a 25/03/2020

4 Thais Bruna Gomes Silva Licitação 02/04/2018 a 01/04/2020

5 Yasmin Isbert Lucas Atendimento 15/10/2018 a 31/12/2019

Fonte: Setor de Recursos Humanos CRP 01/DF
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Os  estagiários  são  efetivados  por  meio  de  um  contrato  com  o  Centro  de  Integração

Empresa Escola (CIEE), que estabelece entre o CRP 01/DF e os estudantes um Termo de

Compromisso  de  Estágio  no  qual  são  estabelecidas  as  condições  de  estágio,  como

horário,  bolsa  e  auxílio-transporte,  as  atribuições  do  CRP  01/DF,  as  atribuições  do

estagiário e da instituição de ensino à qual o estudante é vinculado.
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4. DESEMPENHO ORÇAMENTÁRIO E OPERACIONAL

Expõe-se  neste  campo  o  desempenho  orçamentário  e  operacional  da  autarquia,  no

exercício de 2018.

4.1 Da execução orçamentária

4.1.1 Da receita

No exercício de 2018 a receita arrecadada alcançou o valor de R$ 5.802.181,52 (cinco

milhões oitocentos e dois mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos), que

corresponde a 75,85% da proposta orçamentária prevista para 2018, no montante de R$

7.650.000,00 (sete milhões seiscentos e cinquenta mil reais). 

4.1.2 Da despesa

A despesa executada no exercício de 2018 foi no montante de R$ 4.805.033,20 (quatro

milhões oitocentos e cinco mil trinta e três reais e vinte centavos), equivalendo a 62,81%

da  proposta  orçamentária  prevista  para  2018,  no  montante  de  R$  7.650.000,00  (sete

milhões seiscentos e cinquenta mil reais).

4.1.3 Resultado orçamentário

A comparação da receita  arrecadada com a despesa realizada,  no exercício  de 2018,

demonstrou um superávit orçamentário no valor de R$ 997.148,32 (novecentos e noventa

e sete mil cento e quarenta e oito reais e trinta e dois centavos). 

4.2 Execução física e financeira

A proposta orçamentária do exercício de 2018 foi  de R$ 7.650.000,00 (sete milhões e

seiscentos  e  cinquenta  mil  reais),  sendo  em  despesas  correntes  o  valor  de  R$

6.142.320,00  (seis  milhões  cento  e  quarenta  e  dois  mil  e  trezentos  e  vinte  reais)  e

despesas  de  capital  o  valor  de  R$  1.507.680,00  (um milhão  quinhentos  e  sete  mil  e

28



seiscentos e oitenta reais). No exercício de 2018 o CRP 01/DF não realizou reformulação

orçamentária.

A proposta orçamentária de 2018 teve um aumento no valor de R$ 2.224.000,00 (dois

milhões duzentos e vinte e quatro mil reais) comparado com a proposta orçamentária de

2017, dos quais R$ 750.000,00 refere-se ao empréstimo do CFP e R$ 1.147.680,00 refere-

se à inadimplência. A execução da despesa orçamentária está discriminada no balanço

orçamentário, apresentado no quadro 06. 

Quadro 06 – Programação de despesas correntes e de capital e receitas a realizar
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Fonte: Setor Financeiro CRP 01/DF
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4.3 Transferências

No exercício de 2018, 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, taxas e o fundo de seções

de forma integral.

4.4.2 Análise crítica

A receita arrecadada no exercício de 2018 alcançou o valor de R$ 5.802,181,52 (cinco

milhões oitocentos e dois mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos), que

corresponde a 75,85% da proposta orçamentária prevista para 2018, no montante de R$

7.650.000,00 (sete milhões seiscentos e cinquenta mil reais) e 77,25% da receita corrente

que é de R$ 6.540.000,00 (seis milhões quinhentos e quarenta mil 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 2018 o valor

de R$ 4.181.898,87 (quatro milhões cento e oitenta e um mil oitocentos e noventa e oito

reais  e  oitenta  e  sete  centavos),  correspondente  a  72,07% da  receita  arrecadada  no

exercício de 2018. 

As  receitas  patrimoniais,  receitas  de  serviços  e  receitas  diversas,  receitas  financeiras,

dívida ativa e indenizações e restituições totalizaram R$ 870.282,65 (oitocentos e setenta

mil duzentos e oitenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) e correspondem a 15% da

receita arrecada em 2018. 
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E  a  receita  de  capital  foi  de  R$  750.000,00  (setecentos  e  cinquenta  mil  reais)  que

representa 12,93% do total arrecado de R$ 5.802,181,52 (cinco milhões oitocentos e dois

mil cento e oitenta e um reais e cinquenta e dois centavos). 

A receita  corrente arrecadada no exercício  de 2018 teve um aumento no valor  de R$

353.287,77 (trezentos e cinquenta e três mil duzentos e oitenta e sete reais e setenta e

sete centavos) em relação ao exercício de 2017, correspondente a 7,52%. A demonstração

da receita é exibida no quadro 07.

Quadro 07 – Demonstração da receita
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Fonte: Setor Financeiro CRP 01/DF

4.5 Despesas

4.5.1 Origem de despesa
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Em  relação  à  previsão  de  despesas  para  o  exercício  de  2018,  as  projeções  foram

elaboradas seguindo as principais variáveis que podem impactar junto ao Conselho, dentre

elas  as  despesas com pessoal,  o  cenário  econômico que o  país  atravessa 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. 

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

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

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

equipamentos.  Inversões  Financeiras:  Amortização  de  empréstimo  contraído  junto  ao

Conselho Federal de Psicologia. O comparativo da despesa liquidada é demonstrado no

quadro 08.
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Quadro 08 - Comparativo da despesa liquidada
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Fonte: Setor Financeiro CRP 01/DF
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4.6 Desempenho operacional

4.6.1 Introdução aos resultados alcançados (SETOR do CRP/01)

As ações planejadas pelo CRP 01/DF foram cumpridas para no exercício de 2018 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 (SETOR FINANCEIRO)

 Número de profissionais inscritos (ativos): 8.740

 Inadimplência  do  exercício  de  2018,  com  data  de  referência  31/12/2018:

21,6%.

4.6.3 Dívida ativa 

 Saldo da Dívida Ativa – lançamento em 2018 – R$ 0,00 (zero reais) A dívida

ativa será lançada concomitante com os casos de execuções fiscais para diminuir

custos com cartas de registro e aviso de recebimento e realizar o lançamento em

dívida  ativa  bem  como  executiva  com  valor  atualizado  de  juros  e  multa.

Anteriormente  lançava-se em dívida  ativa  e executiva separadamente e com o

valor original da anuidade – sem cobrar as correções. Além disso, era necessária a

emissão  de  correspondência  para  a  dívida  ativa  e  em  seguida  para  a  dívida

executiva. A partir de 2019 serão feitos os lançamentos num único processo.

 Saldo da Dívida Ativa – acumulado até 31/12/2018 – R$ 2.002.455,53 (dois

milhões e dois mil  e quatrocentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e três

centavos).

4.6.4 Cobrança (redução da inadimplência) 
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Para as ações de cobrança o setor financeiro realizou: 

 Ligações  diárias  para  os  profissionais  que  devem  anuidades  anteriores  ao

exercício de 2018;

 Negociações via  telefone e pessoalmente,  das anuidades anteriores a 2018,

com os seguintes critérios:

 Renegociação  das  dívidas,  com  parcelas  a  vencer  até  dezembro/2018,

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 2017 (cobrança

de teor leve);

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

2017 (cobrança de teor médio);

4.6.5 Recobrança 

Quanto às ações referentes à recobrança, o setor procedeu da seguinte maneira:

 Primeira  recobrança  da  anuidade  de  2018,  em  três  parcelas:  31/07/2018,

31/08/2018 e 30/09/2018. Os boletos foram enviados via e-mail, para reduzir as

despesas bancárias com emissão e postagem;

 Segunda recobrança da anuidade de 2018,  em duas parcelas:  10/11/2018 e

10/12/2018.  Os  boletos  foram  enviados  via  e-mail,  para  reduzir  as  despesas

bancárias com emissão e postagem.

4.6.6 Proposta orçamentária

Para a proposta orçamentária, o setor financeiro procedeu:

40



 Auxílio  para  montagem  do  cronograma  de  elaboração  da  proposta

orçamentária de 2018;

 Cálculo da estimativa de receitas e despesas do CRP 01/DF, com auxílio da

assessoria contábil;

 Auxílio  à  Diretoria  para o cálculo dos projetos bem como a distribuição de

valores entre as rubricas;

 Encaminhamento da proposta orçamentária ao CFP.

4.6.7 Assembleia de Anuidades 

Na assembleia o setor participou realizando as ações de:

 Prestar auxílio para montagem do cronograma do processo de realização da

Assembleia de anuidades de 2019;

 Pagar a publicação da data de realização da Assembleia de anuidades de 2019,

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 2019; 

 Disponibilização de todos os documentos necessários para consulta, acerca da

elaboração do orçamento.

4.6.8 Campanhas

As campanhas foram realizadas em parceria com a ASCOM e foi efetivada:

 A  campanha  para  negociação  e  pagamento  de  anuidades  anteriores  ao

exercício de 2018;

 Campanhas para pagamento da anuidade de 2018.

4.7 Indicadores
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Quanto aos resultados obtidos em 2018, as avaliações são baseadas nas ações descritas

nos objetivos estratégicos definidos no plano estratégico.

4.8 Despesas com pessoal

As despesas com pessoal englobando encargos sociais e benefícios em 2018 tiveram um

aumento no valor de R$ 444.124,80 (quatrocentos e quarenta e quatro mil cento e vinte e

quatro reais e oitenta centavos), correspondente a um aumento de 20,18% com relação ao

exercício de 2017, conforme demonstrado a seguir.

Quadro 09 – Despesas com pessoal, encargos e benefícios, em 2018

Descrição Ano 2017, em R$ Ano 2018, em R$
Despesa com Pessoal 1.364.622,14 1.800.054,99
Diferença 2018 435.432,85
Despesa com encargos 410.876,49 380.917,74
Diferença 2018 - 29.958,75
Despesa com Benefícios 425.880,02 464.530,72
Diferença 2018 38.650,70
Total da diferença 444.124,80

Fonte: Setor Financeiro CRP 01/DF

O quadro funcional do CRP 01/DF está preenchido com o 18 (dezoito) funcionários, sendo

15 servidores de carreira (concursados) e 03 funcionários com cargos de livre provimento e

demissão.

4.9 Desempenho financeiro e informações contábeis

O resultado financeiro acumulado até 31/12/18 é um superávit no valor de R$ 1.988.293,15

(um milhão novecentos  e  oitenta  e  oito  mil  duzentos  e  noventa  e três  reais  e  quinze

centavos),  apurado  no  balanço  patrimonial  do  mês  de  dezembro  de  2018,  conforme

demonstrado:

Superávit financeiro 2018

(+) Ativo financeiro

Caixa e equivalentes apurado em 31/12/18......................R$ 2.456.094,51

(-) Passivo financeiro
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(-) Passivo circulante em 31/12/18................................... R$ 467.801,36

(=) Superávit financeiro acumulado até 31/12/18 ......... R$ 1.988.293,15

4.9.1 Desempenho financeiro

4.9.1.1 Demonstração do fluxo de caixa (DFC)

Conforme 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 ocorridas no caixa e seus equivalentes,

compreendendo  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 2018 é evidenciada no quadro 10:

Quadro 10 - Demonstração do fluxo de caixa

INGRESSOS VALOR

Receita Orçamentária R$ 5.052.181,52

Outros Ingressos R$ 1.890.890,55

Total de Ingressos R$ 6.943.072,07

DESEMBOLSOS

Despesa Orçamentária R$ 4.586.588,29

Outros Desembolsos R$ 1.960.331,60

Investimentos R$ 146.517,00

Total de Desembolsos R$ 6.546.919,89

Apuração do Fluxo de Caixa no Período R$ 999.635,18

Fonte: Setor Financeiro

Apurou-se no exercício de 2018 um aumento no fluxo de caixa no valor de R$ 999.635,18

(novecentos e noventa e nove mil seiscentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos),

correspondente a um aumento de 24,96% em relação ao valor apurado no exercício de

2017.

4.10 Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCASP)

O conselho adotou as normas e procedimentos do NBCASP no exercício.

43



4.10.1 Justificativa

O Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal adota todos os procedimentos do

NBCASP 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, 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 em

função 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:

Quadro 11 - Depreciação de bens móveis

Fonte: Setor Financeiro CRP 01/DF

Os valores de depreciação registrados em 31/12/2018 estão assim discriminados:

44



a) Saldo da Depreciação de Bens Móveis até 31/12/2018: R$ 139.775,89

b) Saldo da Depreciação de Bens Imóveis até 31/12/2018: R$ 528.339,46

c) Total depreciado até 31/12/2018: R$ 668.115,35

A  contabilização  foi  realizada  conforme  orientações  no  Manual  de  Procedimentos

Contábeis Específicos (MPCE),  editado pela Secretaria  do Tesouro Nacional  (STN) no

processo  de  convergência  da  contabilidade  pública  às  normas  internacionais  de

contabilidade.

4.10.5 Metodologia

A 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 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 2018 foi de R$ 88.203,16

(oitenta e oito mil duzentos e três reais e dezesseis centavos), referentes à depreciação e

amortização.

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 

O Plenário é a instância deliberativa do CRP 01/DF composta pelos conselheiros eleitos

pela categoria, titulares e suplentes, que propõe, aprecia e decide sobre a regulamentação

e  execução  do  exercício  da  profissão  de  psicólogo,  bem como  do  funcionamento  da

autarquia.  Este Plenário realizou reuniões plenárias ordinárias e extraordinárias,  com a

participação dos conselheiros eleitos e, eventualmente, de convidados, esses últimos sem

direito a voto. 

Além das reuniões plenárias foram realizadas reuniões de Diretoria, sendo esta constituída

por conselheiros efetivos que exercem os cargos de presidente, vice-presidente, secretário

e tesoureiro, eleitos em reunião plenária. A Diretoria possui como principais atribuições

operacionalizar  as  diretrizes  e  decisões  do  Plenário.  O quadro  12  apresenta  reuniões

realizadas, por modalidade e a quantidade.

Quadro 12 – Reuniões de conselheiros em 2018, por modalidade e quantidade

Modalidade de Reuniões Quantidade
Plenárias Ordinárias 21 
Plenárias Extraordinárias 2
Reuniões de Diretoria 15

Fonte: Coordenação Geral do CRP 01/DF

Reunião Plenária Ordinária, em 2018

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

Nesse campo são descritas as ações institucionais realizadas pela autarquia em 2018

voltadas para a valorização do exercício profissional  na Psicologia,  a Psicologia e sua

relação com a sociedade e a integração com o Sistema Conselhos, aprimorando o diálogo

entre a categoria e a sociedade.

6.1 Comissões Especiais 

A  gestão  manteve  as  comissões  especiais  organizadas  por  temáticas  específicas  à

profissão, criadas em 2016 e 2017, como:

 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); 

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

 Comissão Especial LGBT (CLGBT);

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

 Comissão Especial de Psicologia e Religiosidade (CEPR).

Em 2018 a gestão criou,  por  meio de portaria,  a  Comissão Especial  de Psicologia do

Esporte.

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 que
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não  são  conselheiros.  As  ações  das  comissões  especiais  serão  apresentadas  em

detalhe no item 8 – Comissões Especiais, deste relatório. 

6.2 Grupo institucional com as instituições de ensino superior

A  autarquia  iniciou  suas  atividades  com  as  Instituições  de  Ensino  Superior  em

Psicologia  (IES),  promovendo  o  I  Encontro  de  gestores  das  instituições  de  ensino

superior (IES) em Psicologia e coordenadores de comissões do CRP 01/DF , em março,

no qual participaram os coordenadores e representantes dos cursos de Psicologia do

Distrito Federal das instituições de ensino superior do Distrito Federal e as comissões

permanentes e especiais do CRP 01/DF.  O evento  teve o propósito de aproximar as

IES ainda  mais  do  CRP 01/DF por  meio  das  suas  comissões  e  foi  conduzido  pela

conselheira presidente do CRP 01/DF, Andreza Sorrentino, pelo conselheiro tesoureiro,

Leovane Gregório, e pelo conselheiro secretário, Vitor Barros. Na oportunidade foram

apresentadas  as  realizações  das  IES  em  2017,  resultantes  da  parceria  entre  a

autarquia e as IES, as realizações das comissões permanentes e especiais e foram

discutidas propostas e expectativas para 2018. 

Os presentes também debateram outras questões acerca da educação em Psicologia,

como  os  preceitos  éticos  da  COE  e  COF  na  formação  de  alunos,  as  diretrizes

curriculares,  as  estratégias  para  fortalecer  a  profissão,  bem  como  as  atividades

conjuntas  para  o  mês  dos  profissionais  de  Psicologia  e  outras  datas  do  calendário

social,  assim  como  a  participação  dos  estudantes  nas  comissões  especiais  do

Conselho.

Além dos presidentes, coordenadores e representantes das comissões permanentes e

especiais, dez instituições se fizeram presentes no encontro: Faculdade Mauá, IESB,

Universidade  de  Brasília  (UnB),  Faculdade  Anhanguera,  UniCEUB,  UDF,  Faciplac,

Universidade Católica de Brasília (UCB), UNIP e Unieuro.
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Representantes das Comissões do CRP 01/DF e IES no I Encontro de gestores das IES em Psicologia

e coordenadores de comissões do CRP 01/DF

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Além do encontro ocorreram reuniões periódicas para tratar do debate de propostas sobre

as diretrizes curriculares as quais foram apresentadas durante o Encontro Regional das

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Psicologia, realizado em 24 de

março,  em  Campo  Grande/MS.  A  coordenação  do  processo  nacional  foi  feita  pela

Associação Brasileira  de Ensino de Psicologia (ABEP) e pela Federação Nacional  dos

Psicólogos (FENAPSI). Dentre as reflexões trazidas salientou-se a garantia do preparo dos

estudantes  para  atuação  em  políticas  públicas  e  sociais,  e  assegurar  o  atendimento

terapêutico  aos  alunos,  principalmente  em  período  de  estágio  em  Psicologia  clínica.

Também  foram  discutidos  meios  para  propiciar  campos  de  estágio  em  licenciatura,

promover  a  pesquisa  e  estabelecer  critérios  de  acompanhamento  pedagógico  para  as

disciplinas  complementares  e  carga  horária  mínima,  sobretudo  no  que  se  refere  à

discussão do Ensino a Distância (EaD). 

Em outra reunião promovida pelo conselho,  em outubro,  foi  discutida a elaboração de

estratégias para manifestação à atual proposta de classificação da Psicologia do Instituto

Nacional  de  Pesquisas  Educacionais  Anísio  Teixeira  (INEP)  e  as  implicações  sobre  a

adesão à Psicologia na Área de Saúde e Bem-estar, subárea Bem-estar.
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O  grupo  institucional  do  CRP  01/DF  com  os  coordenadores  de  curso  sugeriu  que  a

Psicologia  fosse  mantida  na  área  “Ciências  Sociais”,  porém  inserida  numa  sub-área

específica  “Psicologia”.  Na  reunião  foram  feitas  ressalvas  quanto  ao  tempo  exíguo

disponibilizado pelo INEP para a revisão com os coordenadores de curso. 

CRP 01/DF e coordenadores de cursos de Psicologia discutem nova classificação proposta pelo INEP

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

6.3 Representações institucionais

O  CRP  01/DF,  em  2018,  deu  continuidade  a  sua  participação,  por  meio  dos  seus

conselheiros e profissionais de Psicologia indicados e referendados, nos 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); 

Fórum Distrital de Trabalhadoras e Trabalhadores do Sistema Único de Assistência

Social (FTSUAS/DF); e,

Associação dos Conselhos Profissionais (ASCOP/DF)
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Em representação junto ao CFP o CRP 01/DF manteve a sua representação, por meio de

profissionais de Psicologia vinculados a autarquia, como:

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;

Grupo de Trabalho Nacional “Psicologia, Religião e Laicidade”;

Atuação da Psicologia no Contexto de Medidas Socioeducativas; e,

Tecnologia da Informação.

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.

6.4 Assembleia Anual de profissionais de Psicologia 

A  Assembleia  Geral  Ordinária  de  2018  foi  realizada  em  17  de  setembro  e  teve  a

participação de psicólogas e psicólogos no auditório de sua sede. Além de discutirem a

proposta  orçamentária  para  o  próximo  exercício,  os  presentes  tiveram  acesso  a

informações sobre o trabalho desenvolvido pelo XV Plenário no período de outubro de

2017 a agosto de 2018, bem como o plano de ações para 2019.

A partir dos dados financeiros apresentados, a Assembleia definiu o reajuste de 3,61% no

valor das anuidades e taxas. Assim, o valor das anuidades para Pessoa Física passou de

R$ 576,12 em 2018 para  R$ 596,92 em 2019.  Já  o  valor  para  Pessoa Jurídica  seria

definido  de  acordo  com  o  valor  do  capital  social  da  empresa,  conforme  determina  a

Resolução CFP nº 014/2018. Os profissionais que optarem pelo pagamento à vista, terão

desconto  de 10% até  31 de janeiro  de  2019 ou de 5% até  28 de fevereiro  de  2019.

Profissionais recém-formados terão um desconto diferenciado, de 20%, para pagamento à

vista no ato do registro/inscrição.
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A  conselheira  presidente  do  CRP  01/DF,  Andreza  Sorrentino,  apresentou  durante  a

Assembleia as principais ações realizadas no último ano, enfatizando:

 A concretização de novo planejamento estratégico;

 A assinatura de Acordo Coletivo de Trabalho com os colaboradores (sem vigência

desde 2015); 

 A criação de grupo de trabalho para atualização do Plano de Cargos, Carreiras e

Salários da autarquia; 

 Assinatura de convênios para descontos em serviços à categoria; 

 Regulamentações administrativas; 

 Reestruturação da identidade gráfica do CRP 01/DF; 

 Desenvolvimento do novo site oficial da autarquia; 

 Reuniões plenárias, participações e representações institucionais.

A Assembleia foi conduzida pela atual diretoria do Conselho de Psicologia do DF. Além da

conselheira presidente Andreza Sorrentino, do conselheiro tesoureiro Leovane Gregório e

da conselheira vice-presidente, Marina Saraiva, participaram os conselheiros Cássia Relva,

Eduardo Potiens e Bruno Nogueira. Também contribuíram com os debates e deliberações

a assessora contábil Talita Medeiros (empresa ATA Contabilidade) e o assessor jurídico

Vinícius Cavalcante.

Banner de convocação da categoria para a Assembleia Geral

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Assembleia Anual dos Psicólogos realizada em 17 de setembro de 2018

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

6.5  10º  Congresso  Nacional  de  Psicologia  e  10º  Congresso  Regional  de

Psicologia do Distrito Federal

O Sistema Conselhos de Psicologia promove a cada três anos, um Congresso Nacional da

Psicologia (CNP), instância máxima que discute e delibera as políticas prioritárias para as

próximas gestões dos Conselhos Regionais (CRs) e do Conselho Federal de Psicologia

(CFP). Em 2019 acontecerá o 10º CNP, tendo como tema “O (im)pertinente compromisso

social da Psicologia na resistência ao Estado de exceção e nas redes de relações políticas,

econômicas, sociais e culturais”. Os Eixos temáticos do 10º CNP são: 

 Eixo 1: Organização democrática e representativa do Sistema Conselhos;

 Eixo 2: O diálogo da Psicologia com a sociedade brasileira e suas relações com a

democracia e direitos humanos; e

 Eixo 3: Do Exercício Profissional.

Nos anos recentes o Brasil tem presenciado fatos que ferem a Constituição Brasileira e

ameaçam o Estado democrático de direitos. Por isso faz-se necessário falar, debater e

propor diretrizes técnicas e ético-políticas considerando a história da Psicologia no País,

trazendo as questões e os desafios que atravessam a interdependência entre Psicologia e
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democracia. O 10º CNP convoca a categoria para problematizar a conjuntura, a Psicologia

e sua participação no contexto histórico atual, com vistas a propor as diretrizes para o

próximo triênio (2019-2022). Em diálogo com a sociedade, com o Estado e com a categoria

profissional, a Psicologia brasileira enquanto ciência e profissão tem demarcado, por meio

de um projeto ético político com o compromisso social, uma posição em defesa dos direitos

sociais, dos direitos humanos, das políticas públicas, da pluralidade e da construção de

subjetividades.

Banner do 10º Congresso Nacional de Psicologia

Fonte: Acervo ASCOM CFP

O tema do 10º  CNP é  igualmente  tema do 10º  Congresso Regional  de  Psicologia  do

Distrito  Federal  (COREP/  DF)  que  se  constitui  na  etapa  regional  do  10º  CNP.  O

COREP/DF  tem  como  finalidade  garantir  o  envolvimento  direto  de  profissionais  de

Psicologia  do  Distrito  Federal  no  processo  de  deliberação  das  políticas  regionais  e

nacionais da Psicologia a serem desenvolvidas pelo Sistema Conselhos de Psicologia.
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6.5.1 Etapas de atividades até o 10º CNP

Até a etapa nacional serão realizadas diversas atividades junto ao CRP 01/DF, de modo a

reunir as propostas que serão debatidas para a região e em nível nacional para o 10º

COREP/DF e o 10º CNP. As atividades promovidas contemplam etapas descritas a seguir:

1) Envio de propostas individuais: A fim de ampliar a participação dos profissionais de

Psicologia na elaboração de propostas, é possível enviar, on-line, propostas individuais

para eventos preparatórios, pré-congressos e teses, até 31 de janeiro. As propostas de

teses serão deliberadas nos pré-congressos. Para isso, o Conselho disponibilizou no

site formulário específico para envio de propostas de teses, eventos preparatórios e pré-

congressos a serem encaminhadas por e-mail. Além disso, foi lançada pesquisa sobre

as temáticas quais os profissionais de Psicologia quisessem que o Conselho debatesse,

a  serem  utilizadas  como  referência  para  a  elaboração  das  atividades  das  etapas

seguintes.

2)  Eventos preparatórios: Realizados na região de abrangência do CRP 01/DF com a

tarefa de suscitar debates e levantar questões para a formulação de teses. Conta com

ampla mobilização e participação da categoria e estudantes. (Realização de 04/08/2018

até 10/03/2019). 

3)  Pré-congressos: Elaboram,  apreciam  e  aprovam  as  teses  produzidas  na  região.

Nesses eventos serão eleitos os delegados para o Congresso Regional. Os estudantes

poderão participar, sem direito a voto, podendo eleger um delegado por pré-congresso.

(Realização de 02/10/2018 a 10/03/2019).

4)  10º Congresso Regional de Psicologia do Distrito Federal (10º COREP/DF): A ser

realizado no Conselho e composto por delegados eleitos nos pré-congressos. No 10º

COREP/DF serão apreciadas as teses nacionais e eleitos os delegados, profissionais e

estudantes, para o Congresso Nacional. (Realização nos dias 06 e 07/04/2019).

5) 10º Congresso Nacional de Psicologia (CNP): Etapa final do processo de discussão e

decisão sobre as orientações para a atuação dos Conselhos de Psicologia. Participam
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os delegados nacionais, eleitos nos COREPs. O 10º CNP acontecerá em Brasília – DF.

(Realização de 30/05/2019 a 02/06/2019).

Os  profissionais  de  Psicologia  participam de  todo  processo,  ou  seja,  com o envio  de

propostas individuais, nos eventos preparatórios, pré-congressos, COREP/DF e CNP. 

6.5.2 Atividades realizadas pelo CRP 01/DF 

O CRP 01/DF desenvolveu atividades tendo em vista o 10º COREP/DF, a fim de viabilizar

as ações regionais preparatórias para o 10º CNP, relatadas a seguir. 

1)  Criação  da  COMORG/DF: Foi  nomeada  uma comissão  organizadora  para  o  10º

COREP/DF,  a  COMORG/DF,  conforme  a  deliberação  da  1185ª  reunião  plenária

ordinária, realizada em 21/08/2018, por meio da Portaria Nº 034/2018, publicada em

28/08/2018. São atribuições da COMORG/DF:

a)  Operacionalizar,  a  partir  das  deliberações  do  XV  Plenário  do  CRP 01/DF,  os

eventos  preparatórios,  pré-congressos  e  10º  COREP/DF,  incluindo  respectivas

secretarias de apoio e programação;

b) Promover ampla divulgação dos eventos;

c) Monitorar o andamento de todos os eventos do 10º COREP/DF;

d) Conferir e atestar o fiel cumprimento às regras previstas pelo 10º COREP/DF e 10º

CNP para a eleição de delegados nos pré-congressos, a fim de subsidiar a respectiva

homologação;

e) Receber e sistematizar as propostas a serem encaminhadas ao 10º COREP/DF,

com observância às afinidades temáticas dos eixos do 10º CNP;

f) Propor soluções para questões não previstas no regulamento.

2) Regulamento do 10º COREP/DF: Elaboração, ajustes e finalização do regulamento. O

CRP  01/DF  enviou  minuta  de  regulamento  ao  CFP  que  foi  analisada  pela

COMORG/CFP. Ele encontra-se finalizado e disponível no site do CRP 01/DF. 

3) Divulgação do 10º CNP e 10º COREP/DF: O CRP 01/DF divulgou informações sobre

o 10º CNP e 10º COREP/DF e disponibilizou documentos como o Regulamento do 10º
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CNP; o Regulamento do 10º COREP/DF e Formulário para apresentação de propostas

individuais. A divulgação foi realizada nas listas de distribuição para os profissionais de

Psicologia, no site do CRP 01/DF e na sua Fanpage. Foram difundidas informações

como:

• O que é o CNP?;

• Qual a importância da participação dos profissionais de Psicologia no CNP?;

• Eixos temáticos do 10º CNP e do 10º COREP/DF;

• Quais são as etapas até o CNP?;

• Como os profissionais de Psicologia podem participar?; e,

• Elaboração de propostas individuais.

4)  Encaminhamento de documentos dos congressos para o CFP: Foram enviados ao

CFP Regulamento do 10º COREP/DF e lista de atividades dos Eventos Preparatórios, a

fim de que fossem publicados no site do 10º CNP, conforme orientações do CFP.
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7. COMISSÕES PERMANENTES

As comissões permanentes do Conselho 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 há a Comissão Permanente de Técnicas (os) Especialistas (CTE), que por

meio de avaliação específica concede títulos de especialistas em várias áreas. Em 2018

foram concedidos 77 títulos de especialistas. Relata-se a seguir as atividades realizadas

pelas comissões permanentes COF e COE, em 2018.

7.1 Comissão de Orientação e Fiscalização (COF)

As atividades realizadas pela COF são executadas por duas psicólogas fiscais do Setor de

Orientação e Fiscalização do CRP01/DF e estão em conformidade com a Resolução CFP

nº 010 /2017, que institui a Política de Orientação e Fiscalização do Sistema Conselhos de

Psicologia.  Tal  resolução  trata-se  de  um  guia  que  pretende  dispor  sobre  a  estrutura,

funcionamento  e  atividades  dos  órgãos  do  Conselho  responsáveis  pela  orientação  e

fiscalização,  proporcionando  unidade  de  procedimentos  em  âmbito  nacional,  mas

permitindo as diferenças em função das peculiaridades regionais.

As  ações  da  fiscalização  englobaram  reuniões  com  a  Comissão  de  Orientação  e

Fiscalização e execução das deliberações; apoio às Comissões; 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.  Além  disso,  ocorreram  atualizações  com

teorias  e  temas  acadêmicos  da  Psicologia  na  contemporaneidade;  visitas  às  pessoas

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

reuniões com a categoria, quando solicitadas; análise de cursos e eventos para divulgação

no site do CRP; contribuição com o Setor de Comunicação para publicação de matérias no

site; colaboração na construção de documentos dirigidos à categoria, tais como cartilha e

resoluções;  redação  e  digitação  de  documentos  internos  e  externos;  conferência  e

assinatura de processos; participação em eventos.
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As  visitas  de  fiscalização,  agendadas  ou  não,  envolveram  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 foi em torno de 2

horas,  incluindo-se o tempo de deslocamento.  O cuidado com o trabalho criterioso da

Orientação e Fiscalização resultou em maior proximidade e confiabilidade da categoria em

relação a este Conselho, contribuindo para o exercício profissional pautado na ética e na

legislação.  

No ano de 2018 foram realizadas 12 reuniões da Comissão de Orientação e Fiscalização.

Nas reuniões estão 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. Foram tratados nessas reuniões 64 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;

• Questionamento sobre trâmites administrativos em clínicas de psicologia (relação

corpo clínico X proprietários);

• Parcerias  inadequadas  entre  empresas  que  oferecem  pós-graduação  em

Psicologia e instituições de ensino;

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

com demandas para a fiscalização;

• Casos de psicólogos com atuação irregular no Distrito Federal;

• Atualização de Resoluções do Conselho Federal de Psicologia (Resoluções CFP

nº 007/2003 e nº 011/2012);

• Discussão sobre nova Resolução de atendimento online;

• Questionamentos sobre projetos sociais/ clínicas sociais;

• Diplomas suspeitos;

• Dúvidas  sobre  atuação  de  psicólogos  e  Práticas  Integrativas  Complementares

(PICs).

O Setor recebeu telefonemas, na maioria das vezes, solicitando orientações a respeito do

trabalho a ser realizado pelo profissional de psicologia. Em 2018 foram atendidos cerca de
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1422 telefonemas para elucidações de dúvidas e orientação. O setor igualmente forneceu

orientações via e-mail.

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

foram realizados por agendamento ou espontaneamente. No ano de 2018, ocorreram em

torno de 204 atendimentos presenciais. 

Em 2018 foram emitidos 15 Termos de Orientação,  sendo que as orientações não se

restringem apenas à informação sobre a legislação da profissão, mas também exigem das

fiscais  uma  escuta  acurada  para  adequar  os  encaminhamentos,  quando  necessário.

Algumas  demandas  geraram  ações  tais  como:  contato  com  órgãos  públicos,  outros

conselhos profissionais, universidades e a própria categoria.

As psicólogas fiscais são responsáveis por realizar as visitas de fiscalização em clínicas e

organizações  que  prestam  algum  serviço  na  área  de  Psicologia  como  atendimento

psicológico,  processos  seletivos  e  treinamentos.  Foram  realizadas  135  visitas  de

fiscalização para novos cadastros, novos registros, renovações de ambos e mudanças de

endereço da instituição.

Com  intuito  de  prestar  informações  aos  novos  profissionais  de  Psicologia  sobre  a

Legislação e o Código de Ética Profissional, as fiscais realizaram palestras na entrega de

carteiras de identidade profissional. Foram realizadas palestras em 13 eventos de entrega

de carteiras profissionais.

Outra ação realizada foi a participação em eventos promovidos pelo CRP 01/DF na sede e

em reuniões e eventos fora da sede, como a Jornada Brasiliense de Prevenção em Saúde

Mental no Trabalho, I Fórum de Psicologia do DF, Treinamento Brainspotting. Igualmente,

ocorreram participações em vídeos e conferências,  reuniões no CFP,  reuniões entre a

COE  e  COF,  para  tratar  de  Resolução  sobre  as  PICs  e  Alteração  no  Código  de

Processamento Disciplinar (CPD).
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Além  disso,  as  fiscais  analisam e  aprovam todos  os  pedidos  de  divulgação  que  são

anunciados no site do Conselho. Foram analisados 50 blocos de anúncios para divulgação

no site. 

O Setor de Orientação e Fiscalização realizou visitas de averiguação a pedido da COE ou

ex-oficio a  fim  de  verificar  sobre  possíveis  irregularidades  perante  as  atividades  de

Psicologia realizadas. A partir dessas visitas foram elaborados e enviados ofícios a fim de

que fossem tomadas as medidas cabíveis em cada caso. Demais ofícios, memorandos e

cartas também foram redigidos pelo setor, a fim de realizar a comunicação necessária com

a categoria e outras instituições. 

Em 2108 o setor de fiscalização contou com a colaboração de um estagiário de psicologia,

que por sua vez recebeu orientações e foi supervisionado pelas psicólogas fiscais. A seguir

apresenta-se um resumo das principais atividades realizadas pelo Setor de Orientação e

Fiscalização, no quadro 13.

Quadro 13 – Atividades realizadas pelo Setor de Orientação e Fiscalização, em 2018, e quantidade

Atividades Quantidade
Reuniões da COF 12
Orientação por Telefone 1422
Atendimentos Presenciais 204
Termos de Orientação 15
Visitas de Fiscalização 135
Análise de anúncios para divulgação 50
Reuniões de Entrega de Carteira 13

Fonte: COF CRP 01/DF

7.2 Comissão de Ética (COE)

A Comissão de Ética (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:

I- Conduzir os processos éticos, responder a consultas e tomar as medidas

relacionadas a sua competência;
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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.

Salienta-se  que  o  Código  de  Processamento  Disciplinar  (CPD  –  Resolução  CFP  nº

006/2007) estabelece que os processos disciplinares iniciem-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).

7.2.1 Assessoria para a COE 

No setor que presta assessoria à Comissão de Ética do CRP 01/DF, são realizadas,

dentre outras, as seguintes atividades: 

 Atendimento ao público em geral e às partes/procuradores das representações

e dos processos; 
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 Encaminhamento  de  novas  representações  à  Coordenação  Geral  para

despacho (em 2018, foram registradas 15 novas representações); 

 Organização das representações e dos processos éticos; 

 Organização e alimentação de planilha com registro do andamento dos casos

em tramitação e registro dos casos arquivados; 

 Elaboração dos documentos referentes às representações e aos processos e

encaminhamento  às  partes  interessadas  (despachos,  intimações,  citações,

telegramas,  certidões,  relatórios  expositivos,  ofícios,  memorandos,  declarações,

notificações, citações, cartas, e-mails, termos de compromisso - Defensor Dativo e

Comissão  de  Instrução  -,  termos  de  orientação,  termos  de  aplicação  de

penalidade, relatórios de reunião, atas de oitivas, acórdão, atas de reuniões da

COE e de reuniões plenárias); 

 Elaboração de documentos,  a pedido da Coordenação Geral  (ex:  Relatórios,

Planilha de andamentos de processos); 

 Fornecimento de informações sobre a situação ética de profissional, mediante

consultas do próprio CRP 01/DF ou de terceiros; 

 Atualização de dados sobre psicólogos processados no sistema informatizado

do CRP;

 Confecção  de  cópias  de  representações  e  processos  para  as

partes/procuradores e para os conselheiros; 

 Contato  com os  conselheiros  e  distribuição  de  casos  para  a  elaboração  de

relatórios; 

 Apoio técnico aos conselheiros na elaboração de relatórios; 

 Reunião  com conselheiros  e  colaboradores  da  COE para  orientações  sobre

procedimentos dos processos; 

 Pesquisas de legislação; 

 Análise das representações e dos processos; 

 Elaboração de relatórios expositivos; 

 Encaminhamento de despachos à assessoria jurídica; 

 Consulta jurídica e discussão de casos com a assessoria jurídica; 

 Encaminhamento de representações e processos ao CFP e outros CRs; 
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 Pesquisa e sistematização de informações para elaboração de legislação e de

procedimentos  referentes  ao  setor  (ex:  Resolução  do  Conselho;  propostas  de

alteração do CPD; Mediação no CRP); 

 Contato com outros CRs e instituições para o planejamento de ações do setor; 

 Realização de palestras a alunos de instituições de ensino sobre a temática do

setor; 

 Planejamento e organização de oitivas, de reuniões da Comissão de Ética e de

plenárias éticas; 

 Apoio técnico nas plenárias e oitivas quando solicitado; 

 Orientações e acompanhamento de atividades de estágio;

 Encaminhamento de pautas do setor para reuniões plenárias ordinárias.

7.2.2  Atividades desenvolvidas em 2018

Atualmente, verifica-se o registro de um total de 60 representações éticas, 1 representação

funcional  e 25 processos éticos em andamento na COE, totalizando 86 casos. Das 60

representações éticas em andamento, 15 delas foram protocoladas em 2018 e 8 processos

éticos foram instaurados neste ano. Dentre as 15 novas representações éticas, 5 foram

instauradas de ofício.  Os quadros a seguir  apresentam os 8 casos de instauração de

processo  ético,  de  arquivamento  de  representações  e  de  arquivamento  de  processos,

perfazendo 8, em 2018.

Quadro 14 - Processos instaurados em 2018, por número de processo e data da citação

Nome do Processo Data da Citação
Proc. 1/2018 (Rep. Y/13) 8/3
Proc. 2/2018 (Rep. M/13) 13/8
Proc. 3/2018 (Rep. A/14) 23/3
Proc. 4/2018 (Rep. B/14) Em andamento
Proc. 5/2018 (Rep. C/14) 6/4
Proc. 6/2018 (Rep. K/15) 25/5
Proc. 7/2018 (Rep. I/15) 4/12
Proc. 8/2018 (Rep. G/15) Em andamento

Fonte: COE CRP 01/DF

Quadro 15 - Representações arquivadas em 2018, por nome da representação e processo, data do
arquivamento, recurso ao CFP e decisão do CFP

Nome da Representação/ Data do Recurso ao Decisão do CFP
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Processo Arquivamento CFP
B/11 16/03 Sim Mantida a decisão de

arquivamento  do
CRP

O/15 28/05 Não -
H/15 12/7 Não -
H/16 09/08 Não -
L/13 15/3 Sim Mantida a decisão de

arquivamento  do
CRP

G/16 30/9 Não -

Fonte: COE CRP 01/DF

Quadro 16 - Processos arquivados em 2018 por nome da representação/ processo, data do
arquivamento, recurso ao CFP e decisão do CFP

Nome da Representação/
Processo

Data do
Arquivamento

Recurso ao
CFP

Decisão do CFP

Proc. 9/2016 26/6 Não -
Proc. 1/2016 23/11 Não -

Fonte: COE CRP 01/DF

Foram realizadas, em 2018, 12 reuniões plenárias éticas, sendo 6 delas para o julgamento

final de 6 processos éticos, 1 para análise de representação funcional e 5 para análise de

relatórios  com  propostas  de  arquivamento  de  representação  ou  de  instauração  de

processo ético. Vale registrar também que no mês de janeiro houve uma Reunião Plenária

Ordinária na qual também foram analisadas 2 representações éticas, deliberando-se pelo

arquivamento de um caso e pela instauração de processo, no outro caso.

Desse modo, 6 processos éticos foram julgados em 2018. Em um dos casos, a deliberação

do Plenário foi  pela aplicação das penalidades de advertência,  multa e suspensão das

atividades profissionais do psicólogo, por 30 dias. O psicólogo recorreu ao CFP. Em outro

caso  julgado  a  penalidade  proposta  foi  a  de  censura  pública  e  o  caso  também  foi

encaminhado ao CFP, tendo em vista a solicitação de recurso apresentada pelo psicólogo.

No terceiro caso julgado, a deliberação foi pela pena de advertência e o psicólogo não

solicitou recurso ao CFP. O processo será encaminhado por carta precatória ao CRP de

outro estado para a execução da pena, tendo em vista que o psicólogo não reside mais no

Distrito Federal. Em outro caso julgado a deliberação foi  pelas penas de advertência e

multa no valor de 5 anuidades e o psicólogo não solicitou recurso ao CFP, tendo assinado

o Termo de Advertência e efetuado o pagamento da multa. Outro caso julgado teve como

resultado a aprovação da aplicação de advertência ao psicólogo. O prazo para recurso
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desse processo encontra-se em fase de andamento. O último processo julgado em 2018

teve como resultado a aprovação da proposta de suspensão das atividades profissionais

por 30 dias e o seu prazo para recurso também se encontra em fase de andamento. O

quadro abaixo apresenta a distribuição desses processos e as suas fases e deliberações.

Quadro 17 - Processos éticos julgados pelo plenário em 2018, por nome do processo, data do
julgamento, deliberação do plenário e recurso ao CFP

Nome do Processo
Ético

Data do Julgamento Deliberação do
Plenário

Recurso ao CFP

Proc. 2/2016 29/5 Advertência, suspensão
e multa

Sim

Proc. 1/2017 25/6 Censura pública Sim
Proc. 10/2016 28/8 Advertência Não
Proc. 1/2016 25/9 Advertência e multa Não
Proc. 6/2016 27/11 Advertência Fase em 

andamento
Proc. 3/2016 10/11 Suspensão Fase em 

andamento

Fonte: COE CRP 01/DF

Um processo ético enviado em 2017 ao CFP retornou no ano de 2018 ao CRP 01/DF para

a execução da penalidade. O Processo Ético nº 1/2012 teve como resultado no CRP 01/DF

a aprovação da penalidade de censura pública. Após julgamento do recurso no CFP, o

Plenário  do  CFP  decidiu  modificar  a  penalidade,  determinando  o  cumprimento  da

advertência  ao  psicólogo.  Além disso,  duas  representações  retornaram do  CFP,  após

recurso dos representantes,  sendo mantidas as decisões anteriormente proferidas pelo

Plenário do CRP 01/DF, de arquivamento (Rep. B/11 e L/13).

Em 2018 uma representação funcional  foi  submetida  ao Plenário  para  apreciação.  Na

análise, foi deliberado pelo encaminhamento da representação ao Conselho Federal de

Psicologia (CFP). Para a elaboração do relatório sobre o caso submetido ao plenário foi

constituída uma Comissão de Instrução, para desempenhar as atribuições da Comissão de

Ética,  com  os  mesmos  poderes  de  decisão,  conforme  o  art.  24  do  Código  de

Processamento Disciplinar (CPD). 

Foram  apreciados  em  2018,  pareceres  de  representações  éticas,  totalizando  17,

elaborados pela Comissão de Ética, com propostas de arquivamento ou de instauração de

processo. Cabe ressaltar que entre o julgamento da proposta apresentada pela Comissão

de Ética e a efetiva aplicação do que foi deliberado em reunião plenária – o arquivamento
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da representação ou a instauração de processo ético – há etapas contempladas no Código

de  Processamento  Disciplinar  em que  as  partes  interessadas  podem se  manifestar  a

respeito da decisão do Plenário. 

Ainda, foram julgados 7 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.  Os  quadros  abaixo  apresentam  a

distribuição dos dados sobre as representações julgadas.

Quadro 18 - Representações analisadas pela COE com relatórios submetidos ao Plenário em 2018,
por nome da representação, data da submissão ao plenário e deliberação do Plenário

Nome da
Representação

Data da Submissão
ao Plenário

Deliberação do
Plenário

Rep. D/15 30/1 Arquivamento
Rep. P/15 20/2 Instauração de 

processo
Rep. Q/15 20/2 Instauração de 

processo
Rep. N/15 20/2 Arquivamento
Rep. O/15 20/2 Arquivamento
Rep. N/17 26/3 Instauração de 

processo
Rep. P/17 26/3 Instauração de 

processo
Rep. B/16 7/5 Instauração de 

processo
Rep. D/16 7/5 Arquivamento
Rep. I/17 30/7 Instauração de 

processo
Rep. C/18 30/7 Instauração de 

processo
Rep. G/16 30/7 Arquivamento
Rep. H/16 30/7 Arquivamento
Rep. F/16 31/10 Instauração de 

processo
Rep. J/16 31/10 Arquivamento
Rep. C/16 31/10 Arquivamento
Rep. R/15 31/10 Arquivamento

Fonte: COE CRP 01/DF

Quadro 19 - Representações com relatórios sobre pedidos de reconsideração submetidos ao
Plenário, em 2018, por nome da representação, data da submissão ao Plenário e deliberação do

Plenário

Nome da
Representação

Data da Submissão ao
Plenário

Deliberação do Plenário

Rep. Y/13 30/1 Instauração de processo
Rep. A/14 20/2 Instauração de processo 
Rep. B/14 20/2 Instauração de processo
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Rep. M/13 20/2 Arquivamento
Rep. C/14 20/2 Instauração de processo
Rep. K/15 26/3 Instauração de processo
Rep. I/15 31/10 Instauração de processo

Fonte: COE CRP 01/DF

Foram  realizadas  5  audiências  de  oitivas  com  as  partes  e  as  testemunhas  de

representações e processos éticos e 16 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. 

Quadro 20 - Oitivas realizadas, em 2018, por nome da representação/ processo e data da oitiva

Nome da Representação/Processo Data da Oitiva
Processo 2/2017 19/3
Processo 57/13-SP (carta precatória) 7/5
Processo 4/2017 23/7
Processo 4/2017 29/8
Processo 8/2016 28/11

Fonte: COE CRP 01/DF

Neste  ano também foram nomeados 2 psicólogos defensores dativos  em 2 processos

éticos em andamento, sendo realizadas reuniões com os defensores, com o objetivo de

fornecer informações sobre os procedimentos.

A COE realizou em abril uma palestra a alunos de Psicologia do Centro Universitário do

Distrito Federal UDF sobre a atuação ética do profissional da Psicologia. Em junho, uma

representante  do  setor  participou  do  Fórum  Internacional  de  Mediação  e  Arbitragem,

promovido pela Confederação das Associações Comerciais e Empresariais do Brasil, no

DF. No mês de julho, representantes do setor participaram também do Encontro COE/COF

dos Conselhos Regionais, no Conselho Federal de Psicologia. E em outubro foi realizada

uma palestra a  alunos de psicologia da  Faculdade Anhanguera de Valparaíso-GO, que

visitaram o CRP 01/DF.

Em cumprimento à Resolução 07/2016 do CFP, que institui a mediação e outros meios de

solução consensual de conflitos nos processos disciplinares éticos no Sistema Conselhos

de Psicologia, a COE realizou neste ano atividades voltadas à implantação da Resolução

do próprio CRP 01/DF sobre o tema. Na Reunião Plenária Ordinária, ocorrida em maio, foi

apresentada aos conselheiros uma visão geral sobre o contexto para a implantação da
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Resolução do CRP 01/DF, destacando-se aspectos do texto proposto e um cronograma

para o cumprimento das etapas da sua implantação no CRP 01/DF. 

Após  a  conclusão  e  o  envio  da  minuta  do  texto  da  resolução  aos  conselheiros,  a

Resolução nº 05/2018 que institui a mediação e outros meios de solução consensual de

conflitos  no  CRP 01/DF foi  aprovada  e  publicada  no  Diário  Oficial  da  União.  O  setor

realizou ainda um levantamento junto às Comissões de Ética dos Conselhos Regionais do

país,  visando  subsidiar  propostas  de  implantação  neste  Conselho.  Ademais,  vem

desenvolvendo um levantamento do perfil das representações e processos em andamento

no  setor  passíveis  de  procedimentos  de  mediação;  reuniões  com  representantes  de

instituições;  pesquisas  sobre  as  possibilidades  mais  viáveis  de  implantação  e

sistematização  de  dados  sobre  as  informações  coletadas,  com  vistas  a  apresentar

proposta para a apreciação do Plenário. 
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8. AÇÕES PROMOVIDAS PELAS COMISSÕES ESPECIAIS

De acordo  com o  regimento  interno  do  CRP 01/DF,  um dos  órgãos  que  compõem o

Conselho  são  as  comissões.  As  comissões  especiais  são  homologadas  em  reunião

plenária ordinária  e seus membros são homologados e portariados. Cada uma dessas

comissões possui como membro ao menos um conselheiro que pode ou não assumir as

atribuições de coordenador da comissão. As comissões especiais são coordenadas por

profissionais  de  Psicologia  com  atuação  na  área  da  comissão  e  reconhecimento

renomado.

Em 2018 foram mantidas todas as comissões especiais criadas em 2016 e 2017, 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),  Comissão Especial  de Psicologia

Organizacional e do Trabalho (CPOT), 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). Em

2018 foi criada a Comissão Especial de Psicologia do Esporte. 

As atividades das comissões especiais estão alinhadas com o Eixo I e o Eixo II da gestão e

serão apresentadas a partir destes, como: 

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. 

As ações desenvolvidas são relativas:

 À promoção de atividades para a orientação da prática profissional,  como

seminários,  cursos,  palestras,  rodas  de  conversa,  encontros  sistemáticos
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abertos,  troca  de  experiências,  oficinas  de  sensibilização,  reuniões,  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;

 Propiciar  o  acesso  da  categoria  a  profissionais  renomados  por  meio  dos

eventos;

 Promoção de atividades em datas comemorativas afins à profissão;

 Compartilhamento e proposição de ações referentes às deliberações do 9º

COREP e 9º CNP;

  Desenvolvimento de estratégias de comunicação e elaboração de materiais

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

listas de distribuição por email e WhatsApp, fanpage.

A  seguir  apresentam-se  as  atividades  realizadas  pelas  Comissões  Especiais  do  CRP

01/DF.

8.1 Comissão Especial da Mulher

No mês de março a comissão promoveu duas rodas de conversa em alusão ao mês das

mulheres. Uma delas ocorreu no dia 08 de março, no Dia Internacional da Mulher, com o

tema “Os desafios do atendimento às mulheres em diferentes contextos”. Foi um encontro

entre profissionais e estudantes de Psicologia no qual foi salientada a responsabilidade

dos  profissionais  perante  a  orientação  e  a  necessidade  de  oportunizar  às  mulheres

acometidas por atos de violência o acesso a mecanismos de combate e prevenção a essa

violência.  Foi  enfatizada a importância da Lei  Maria da Penha na prevenção e na luta

contra agressões às mulheres, sejam elas físicas, psicológicas, sexuais, dentre outras.

Uma  das  profissionais  expositoras  relatou  sobre  sua  experiência  no  atendimento  de

denúncias de violência contra  mulheres,  outra profissional  trouxe reflexões importantes

sobre o que os psicólogos devem fazer a repeito do diagnóstico de depressão. A terceira

expositora narrou sobre a experiência,  desafios e conquistas realizadas no trabalho no
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presídio feminino. As psicólogas trouxeram informações e reflexões a serem consideradas

no atendimento às mulheres em diversos contextos.

Banner da Roda de Conversa

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Roda de Conversa “Os desafios do atendimento às mulheres em diferentes contextos”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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A Coordenadora da Comissão Especial da Mulher, Mariana Pedrosa, as palestrantes psicólogas

Gabriela Costa, Gisele Dantas, Aline Xavier e a conselheira presidente Andreza Sorrentino 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

A outra roda de conversa promovida pela Comissão ocorreu no dia 21 de março e abordou

o tema "Violência contra a mulher: desafio e experiências na prática da Psicologia. No dia

22 foi realizada a roda de conversa “A Psicologia no atendimento às gestantes.”

Banner das rodas de conversa promovidas pela Comissão Especial das Mulheres

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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A Comissão da Mulher promoveu o lançamento do livro da psicóloga e feminista Profa.

Dra. Valeska Zanello intitulado “Saúde mental: gênero e dispositivo”, no dia 4 de abril, no

auditório do CRP 01/DF. Antes do lançamento foi realizado debate com a autora que falou

sobre  pontos  importantes  abordados  na  obra,  como  as  formas  de  empoderamento  e

desempoderamento  das  mulheres  e  sobre  o  dispositivo  amoroso,  mediado  pelo  ideal

estético e o dispositivo materno. Após o debate foi aberta a venda de exemplares do livro,

a autora concedeu autógrafos e conversou diretamente com os presentes. 

Banner do lançamento do livro “Saúde mental, gênero e dispositivos: cultura e subjetivação”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

A Profª Dra. Valeska Zanello concedendo autógrafos

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Em 14 de maio foi  realizada a roda de conversa “Como falar sobre dinheiro com seus

filhos”, em alusão ao mês das mães, promovida pela Conselheira Psicóloga Meg Gomes.

Banner da roda de conversa “Como falar sobre dinheiro com seus filhos”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

8.2 Comissão Especial de Psicoterapias e Clínica

Uma das demandas prementes na sociedade a qual  a  categoria de psicólogos atua e

contribui  efetivamente  é  o  suicídio  e  a  Comissão  Especial  de  Psicoterapias  e  Clínica,

ciente da importância dessa área, promoveu eventos com esta temática, a fim de fomentar

o debate, o compartilhamento de ideias e as práticas de atuação. Esta comissão promoveu

o  evento  Roda  de  acolhimento  aos  psicólogos  “Precisamos  falar  sobre  o  suicídio:

contextos de sofrimento na atuação profissional”, em 11 de julho.

Banner da roda de acolhimento aos psicólogos “Precisamos falar sobre o suicídio: contextos de

sofrimento na atuação profissional”
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Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Nos dias 26 a 28 de julho  o CRP 01/DF realizou,  juntamente  com a Comissão e em

parceria com o Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos (CAEP), um curso sobre

“Intervenções em Emergências”, ministrado pela professora Doutora Maria Helena Pereira

Franco. O curso foi ofertado a profissionais de Psicologia que atuam em situações de crise

e  participaram  convidados  pelo  CRP  01/DF  e  pelo  CAEP.  As  temáticas  abordadas

referiram-se ao suicídio, considerado um problema de saúde pública, o contexto no qual

ele ocorre, a elaboração do luto por parentes e amigos de pessoas suicidas, os segmentos

populacionais  mais  vulneráveis.  Igualmente,  foi  falado  sobre  a  prática  do  suicídio,  as

dificuldades em identificar  o suicídio,  a  efetividade das campanhas sobre o suicídio,  a

culpabilização dos familiares e amigos, as sugestões de ações para ajuda aos suicidas e

as etapas de um modelo de intervenção em crise, dentre outras estratégias. No final do

curso os participantes sugeriram instrumentos e construíram uma rede de ações a fim de

elencar ações preventivas ao suicídio.

A professora Maria Helena Pereira Franco durante o curso.

  

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Aproveitando  a  presença  da  professora  Maria  Helena  Pereira  Franco  em  Brasília,  a

Comissão  organizou  a  Roda  de  Conversa  “Falando  sobre  o  luto  complicado  e  as
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intervenções do psicólogo em situações de crises”. Nesse evento o enfoque foi o suicídio e

as estratégias para lidar com as suas consequências.

Banner da roda de conversa “Falando sobre o luto complicado e as intervenções do psicólogo em
situações de crises”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Em 24 de setembro a comissão promoveu a Roda de acolhimento “Precisamos falar sobre 

o suicídio: contextos de sofrimento na atuação profissional”. 

Banner da roda de acolhimento aos psicólogos (as) “Precisamos falar sobre o suicídio: contextos de

sofrimento na atuação profissional”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Em novembro foi lançado no site,  fanpage, lista de distribuição em WhatsApp e e-mail a

pesquisa do Grupo de Trabalho (GT) de Planos de Saúde do CRP 01/DF, vinculado a esta

Comissão, com a chamada: “Psicólogo, a Comissão de Psicoterapias e Clínica quer ouvir

você!” Este GT de Planos de Saúde possui como objetivos intercambiar, interagir, trocar

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

aspectos de interesse do profissional de Psicologia referentes a convênios e planos de

saúde.  A  pesquisa  buscou  conhecer  as  dificuldades  e  opiniões  dos  profissionais  de

Psicologia que atuam na área clínica, com convênios, a fim de subsidiar o trabalho do GT

perante a categoria e ainda está disponível para resposta.

Banner de divulgação da pesquisa de opinião da Comissão

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

A Comissão promoveu, em 26 de novembro, a Roda de Conversa "E o contrato?" que

abordou o contrato de prestação de serviços psicológicos. O evento estava voltado para

estudantes e profissionais de Psicologia. 
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Banner da roda de conversa "E o contrato?"

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

8.3 Comissão Especial de Psicologia na Assistência Social (COMPAS)

Devido  à  atual  conjuntura  na  área  das  políticas  públicas  e  seu  impacto  na  área  da

assistência social, a Comissão Especial de Psicologia na Assistência Social (COMPAS)

investiu  seus  esforços  no  fortalecimento  das  instâncias  deliberativas  da  política  de

assistência  social.  Em  nível  regional  destacam-se  o  Conselho  Distrital  de  Assistência

Social (CAS), o Fórum Distrital de Trabalhadoras e Trabalhadores do Sistema Único de

Assistência  Social  (FTSUAS  –  DF)  e  em  nível  nacional  o  Fórum  Nacional  dos

Trabalhadores  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social  (FNSUAS).  Sendo  assim,  a

COMPAS indicou psicólogo representante do CRP 01/DF na eleição da gestão 2018/2021

do CAS, concorrendo como Conselheiro Titular pelo segmento dos trabalhadores, sendo

eleito e empossado em julho. Além disso, a COMPAS acompanhou a eleição de vagas

remanescentes  do  CAS.  Este  Conselho  está  vinculado  à  Secretaria  Adjunta  de

Desenvolvimento Social  da Secretaria de Estado do Trabalho,  Desenvolvimento Social,

Mulheres,  Igualdade  Racial  e  Direitos  Humanos  (SEDESTMIDH)  com  a  atribuição  de

coordenar e executar a Política de Assistência Social. 

Além do representante do CRP 01/DF na gestão 2018/2021 do CAS – DF, a COMPAS,

membro integrante da Coordenação Executiva do FTSUAS – DF colaborou para a eleição

de outras entidades do segmento de trabalhadores na segunda etapa de eleição do CAS,

79



das vagas remanescentes, em 29 de maio. Concorreram e foram eleitos os representantes

das entidades integrantes do FTSUAS – DF como a Ordem dos Advogados do Brasil do

Distrito Federal (OAB – DF) pela Comissão de Seguridade Social, a Central  Única dos

Trabalhadores do DF (CUT –  DF),  o  Conselho Regional  de  Serviço  Social  do  Distrito

Federal  (CRESS  –  DF)  e  o  Sindicato  das  Assistentes  Sociais  do  Distrito  Federal.  A

COMPAS firmou compromisso de levar as pautas do CAS – DF às instâncias do FTSUAS

– DF como a Coordenação Executiva e as assembleias gerais, a fim de articular-se ainda

mais ao segmento dos trabalhadores da assistência social.

O conselheiro Leovane Gregório, coordenador da COMPAS e representantes das entidades do

FTSUAS na posse do CAS - DF

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

O  CRP  01/DF,  por  meio  da  COMPAS  e  da  sua  participação  no  FTSUAS  –  DF  é

representante titular desse no FNTSUAS. Sendo assim, seu coordenador participou, em

São Luis – MA, de 06 a 08 abril,  da Reunião da Diretoria Executiva do FNSUAS, das

eleições  para  a  nova  coordenação  e  da  “Mostra  de  Boas  Práticas  no  SUAS”.  Sua

participação possibilitou contribuir enquanto instância do Distrito Federal nas deliberações

sobre a nova coordenação, bem como apresentar as questões dos trabalhadores do SUAS

do  Distrito  Federal.  No  evento  foram  sugeridas  pelos  participantes  e  deliberadas  as

propostas de ação para o fortalecimento dos fóruns estaduais, distrital e nacional. 
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A COMPAS esteve presente na 41º reunião do FONACEAS, em São Luis – MA, nos dias

05  e  06  de  julho  onde  tiveram  debates,  mesas  de  reflexões  sobre  o  SUAS  e  seu

coordenador proferiu Palestra sobre os “Desafios da Participação e Representatividade da

Sociedade Civil  no Controle  Social  e a  efetivação do SUAS”,  além de acompanhar as

outras atividades do evento como debates e mesa de reflexões sobre o SUAS, quanto a

sua gestão e o controle social de usuários e da sociedade civil nos dias de hoje. 

No lançamento da “Campanha de combate ao preconceito contra usuárias (os) do SUAS”,

em  2  de  agosto,  em  Recife  –  PE,  promovida  Conselho  Regional  de  Psicologia  de

Pernambuco (CRP 01/PE), a COMPAS acompanhou o evento no qual estiveram presentes

várias entidades e ocorreram debates sobre a atuação da Psicologia  na luta  contra  o

preconceito aos usuários do SUAS. Lançada nacionalmente, em dezembro de 2017, a

campanha originou-se de uma parceria  entre  o  CFP e Fórum Nacional  de Usuárias e

Usuários da Assistência Social (FNUSUAS). No lançamento foram elencadas propostas e

sugestões de intervenções para fortalecer a luta contra o preconceito aos usuários.  

O FNTSUAS promoveu o Seminário Nacional e a VI Plenária Nacional do FTSUAS, de 14

a 16 de setembro, em Belém – PA, eventos os quais a COMPAS acompanhou. A reunião

da  Coordenação  Executiva  encaminhou  as  ações  finais  para  o  seminário,  como  a

composição da mesa de abertura, a situação dos participantes que não conseguiram fazer

inscrição  e  os  que  não  fizeram,  uma  vez  que  a  quantidade  de  inscritos  superou  as

expectativas.  A  COMPAS  coordenou  a  primeira  mesa  de  debate.  Teve  fala  de

representantes  da Coordenação  Nacional  da  Assistência  Social  (CNAS)  que  relataram

sobre a desaprovação do Programa “Criança Feliz” por parte dos integrantes da sociedade

civil, após amplo debate. Foi apresentado e discutido o Plano de Lutas do FNSUAS, que

após algumas sugestões de ajustes foi  aprovado. Foram lidas moções e aprovadas as

inclusões de novas entidades no FNTSUAS.

A COMPAS acompanhou II Encontro Centro-Oeste de Psicologia no SUAS, realizado em

Goiânia – GO, nos dias 25 e 26 de outubro, cujo objetivo era oportunizar aos participantes

a troca de informação, a discussão e o fortalecimento das identidades dos profissionais

que atuam na área de Psicologia da assistência social. Sucederam-se conferências, mesas

redondas,  rodas  de  conversa  e  oficinas  propiciando  uma  atuação  mais  crítica  e

comprometida  com  a  ética  profissional.  Além  disso,  o  evento  proporcionou  ampliar  a
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parceria entre o CRP 01/DF e o Conselho Regional de Psicologia de Goiás (CRP 09/GO),

melhorando a atuação dos profissionais dos serviços de proteção básica e especial  do

SUAS. O Coordenador da COMPAS realizou oficina sobre acolhimento e restauração de

vínculos de crianças e adolescentes com direitos violados.

O FTSUAS/DF promoveu, em 6 de dezembro, a sua Assembleia Geral no auditório do

CRP  01/DF,  cuja  pauta  foi  o  Concurso  público  da  área  da  assistência  social  da

SEDESTMIDH, que corre o risco de ser anulado pelo novo governador do Distrito Federal,

a situação desta secretaria, que oferece condições cada vez menos adequadas para a

realização das atividades dos seus servidores, sobretudo as realizadas pelos profissionais

que atuam no atendimento aos usuários, como Psicologia e serviço social.

Banner de divulgação da Assembleia Geral do FTSUAS - DF

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Assembleia Geral do FTSUAS DF

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

8.4 Comissão Especial de Psicologia do Esporte

O CRP 01/DF participou do “XVII Congresso Brasileiro e X Congresso Internacional de

Psicologia  do  Esporte  e  do  Exercício”,  de  18  a  20  de  abril,  em  Curitiba  –  PR,  por

representação  de  conselheiro  na  qualidade  de  congressista,  a  fim de  acompanhar  os

debates,  as  reuniões,  as  mesas de reflexões e  a  mesa de análise  de conjuntura  dos

conselhos  regionais  a  respeito  da  atuação  do  profissional  de  Psicologia  na  área  do

esporte.  Essa última atividade foi  organizada pelo  Grupo de Trabalho do CFP,  com o

intuito de criar e fortalecer as comissões de Psicologia do esporte em todos os conselhos

regionais do país. Sendo assim, por meio do acompanhamento das atividades do evento,

foi possível colher subsídios para a criação da Comissão de Psicologia do Esporte, bem

como elencar algumas propostas para a atuação da futura comissão.

A Comissão Especial de Psicologia do Esporte foi criada por meio de portaria e lançada na

“1ª Reunião Aberta”, em 30 de maio, na qual foi feito levantamento sobre os temas de

interesse na área como o esporte e o alto rendimento, o esporte e a inclusão social, a

formação na área da Psicologia do esporte, o esporte paraolímpico e, por fim, o esporte

como lazer  e  entretenimento.  Foram definidas as  datas  para os próximos encontros  e
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elencadas ações a  serem realizadas como as possíveis  parcerias  com Instituições  de

Ensino Superior,  a  Secretaria  de Esporte do Distrito  Federal  e  federações da área do

esporte.  A comissão está realizando o mapeamento do esporte no DF, destacando as

dificuldades, as falhas estruturais, a atuação dos profissionais de Psicologia juntamente

com treinadores de atletas nos centros olímpicos. Em 2018 a comissão promoveu mais

duas reuniões abertas, a fim de tratar da sua organização e definir as pautas as quais irá

trabalhar.

Banner de divulgação da 1ª Reunião Aberta da Comissão Especial de Psicologia do Esporte

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

No mês de junho, quando ocorreu a Copa do Mundo Fifa 2018, onde o futebol foi o esporte

mais comentado, constata-se a Psicologia inserida neste contexto, uma vez que a saúde

mental  dos jogadores e  do corpo técnico  é  diretamente  ligada ao seu desempenho e

resultados. A Comissão promoveu entrevista com a psicóloga do esporte Michelle Rios,

Coordenadora  do  Departamento  de  Psicologia  do  Esporte  do  Clube  Atlético  Mineiro,

atendendo  aproximadamente  200 atletas,  que falou  sobre  a  importância  da  Psicologia

estar presente no esporte. 
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Banner da entrevista com a psicóloga do Esporte Michelle Rios

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

No  mês  do  Psicólogo  a  comissão  promoveu  o  evento  mesa-redonda  “Psicologia  do

esporte: relatos e vivências”, em 28 de agosto.

Banner de divulgação da mesa-redonda “Psicologia do esporte: relatos e vivências”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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A Comissão Especial de Psicologia do Esporte se fez presente, por meio de uma de suas

membras, no evento “II Encontro Norte Nordeste de Psicologia do Esporte, nos dias 31 de

outubro e 01 de novembro, em Fortaleza – CE, organizado pela Comissão de Psicologia

do  Esporte  do  Conselho  Regional  de  Psicologia  do  Ceará  (CRP 11/CE),  tendo  como

temática  a  “Formação,  Práticas  e  Pesquisa:  Desafios  e  Conquistas”.  A  representante

proferiu palestra na Mesa Redonda ”Rumo ao Japão: ciclo olímpico brasileiro”. Este evento

propiciou  o  fortalecimento  da  Psicologia  do  esporte  no  Brasil  considerando  a  sua

expansão, promovendo o seu aprofundamento científico, ético e político, além de destacar

as  interfaces  da  Psicologia  com  as  demais  ciências  do  esporte.  Foram  ofertados  no

encontro  grupos  de  trabalho  e  comissões  do  esporte  do  Sistema  Conselhos,  com  a

participação ativa dos seus conselhos regionais.

8.5 Comissão Especial de Psicologia na Educação (PSINAED/DF)

Esta  Comissão,  por  meio  da  sua  coordenadora,  participou  do  evento  “II  Seminário

Nordeste  de  Psicologia  na  Educação”,  em  27  de  setembro,  em  Fortaleza  –  CE.  A

Coordenadora conduziu a roda de Conversa “Inclusão escolar e a atuação do psicólogo na

escola”. Igualmente, participou em Mesa Redonda sobre o “Exercício profissional e Lutas

da Psicologia na Educação” apresentando a temática “Pensando a inclusão da Psicologia

escolar na educação básica”. O desdobramento da participação nesse evento possibilitou

o estabelecimento de uma rede de diálogos e mais articulação com a região nordeste

sobre a área da Psicologia Escolar, bem como para levar a pauta do Projeto de Lei da

Câmara nº 76, de 2011 o qual inclui o artigo 28-A à Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de

1996,  que  estipula  as  diretrizes  e  bases  da  educação  nacional,  determinando  que

educadores  e  educandos  da  educação  básica  tenham  acesso  a  acompanhamento

psicológico  nas  escolas  públicas  do  país.  Este  Projeto  encontra-se  na  Comissão  de

Assuntos Econômicos (CAE) para análise e posterior envio para votação em plenária.
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Conselheira Vanuza Sales, coordenadora da PSINAED/DF na Roda de Conversa “Inclusão escolar e a

atuação do psicólogo na escola”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Conselheira Vanuza Sales, coordenadora da PSINAED/DF na Mesa Redonda sobre o “Exercício

profissional e Lutas da Psicologia na Educação”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Tendo  em  vista  a  pauta  da  atuação  da  Psicologia  na  área  da  educação  e  a  atual

conjuntura, a comissão está organizando, em parceria com os demais conselhos regionais

do Centro-Oeste, como Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, o “I Seminário Centro-

Oeste de Psicologia na Educação”, com previsão de realização em abril de 2019.

Outra atividade realizada pela Comissão foi sua colaboração nos projetos de lei do Senado

Federal relativos a maus tratos contra crianças e adolescentes, solicitada pelo gabinete da

Senadora Marta Suplicy.  Foi  enviado para a PSINAED/DF o conjunto de minutas para

inclusão, alteração e complementação de artigos da legislação no que tange à atuação da

Psicologia  nessa  área,  pouco  contemplada.  A  Comissão  fez  suas  contribuições

principalmente sugerindo a atuação de profissional de Psicologia em casos de notificação

de maus tratos a crianças e adolescentes e acompanhamento a educadores e educandos

da educação básica.

8.6 Comissão Especial de Psicologia da Saúde

Esta comissão promoveu, no dia 10 de abril, a Roda de Conversa “A atuação profissional

nos serviços de psico-oncologia”, trazendo para o evento profissionais renomadas na área

como a psicóloga Juciléia Rezende Souza, Presidente da Sociedade Brasileira em Psico-

oncologia e a psicóloga Gláucia Pretto Flores, vice-presidente dessa Sociedade. O evento

promovido justifica-se em alusão ao Dia Mundial de Combate ao Câncer, em 08 de abril.

Banner de divulgação do evento roda de conversa sobre “A atuação profissional nos serviços de

Psico-oncologia”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Em  16 de abril  a Comissão ofertou a roda de conversa: “A Psicologia nos serviços de

Acompanhamento Terapêutico", propiciando discussão sobre essa atividade com enfoque

na  atuação  dos  profissionais  de  psicologia.  Esta  atividade  faz  parte  dos  eventos

promovidos no mês de maio, mês da Saúde Mental.

Banner da roda de conversa: “A Psicologia nos serviços de Acompanhamento Terapêutico"

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Outra atividade integrante do mês da Saúde Mental realizada pela Comissão Especial de

Psicologia da Saúde foi a roda de conversa “A Psicologia no atendimento aos dependentes

químicos” que trouxe, dentre as palestrantes, um ex-usuário dos serviços do CAPS AD de

Santa Maria e da Comunidade Terapêutica da Associação Beneficente Caverna Adulão,

que compôs a mesa e fez um relato sobre o seu processo de adicção e tratamento ao uso

de drogas e a importância da abordagem dos serviços no tratamento. 

Banner da roda de conversa “A Psicologia no atendimento aos dependentes químicos”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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O dia 18 de maio é destacado pela luta contra a existência de manicômios, e o CRP

01/DF, por meio de seu Grupo de Trabalho sobre as novas políticas de saúde mental,

promoveu debate sobre esta temática em parceria com o CAEP da UnB intitulado “Novas

políticas de saúde mental”. 

Banner do debate “Novas políticas de saúde mental”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

No  dia  21  de  maio  ocorreu  mais  uma  roda  de  conversa,  no  mês  da  Saúde  Mental,

intitulada “A Psicologia nos grupos de apoio”. 

Banner da roda de conversa “A Psicologia nos grupos de apoio”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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No mês de junho,  no  dia  07,  a  Comissão realizou a roda de conversa “A assistência

psicológica  na  atenção  primária  do  SUS”,  atividade  integrante  do  Projeto  “Cenários  e

desafios da Psicologia da saúde no Distrito Federal”. 

Banner da roda de conversa “A assistência psicológica na atenção primária do SUS”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

No mês de setembro foi oferecida a roda de conversa “Psicologia da Saúde e Hospitalar:

desafios, competências e instrumentos para a atuação profissional”,  que contou com a

colaboração da conselheira Meg Gomes. 

Banner da roda de conversa “Psicologia da saúde e hospitalar: desafios, competências e
instrumentos para a atuação profissional”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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8.7 Comissão Especial de Psicologia Organizacional e do Trabalho

Em 23 de fevereiro esta comissão, em parceria com a Comissão Especial de Psicoterapias

e Clínica, realizou novo debate sobre coaching intitulado “II Roda de conversa: precisamos

falar sobre coaching!”, tendo como motivação a divulgação equivocada por parte da mídia

envolvendo a atividade de coaching, bem como as dúvidas a respeito da sua utilização por

profissionais de psicologia. Chamou atenção a presença e o interesse de profissionais de

outras áreas como Nutrição, Publicidade, Direito e Educação Física, além dos psicólogos.

A partir deste debate, foi proposta a criação de um GT para debater sobre o assunto, bem

como criar campanhas de orientação para sociedade e a categoria. 

Banner de divulgação da “II Roda de conversa: precisamos falar sobre coaching”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Participantes da “II Roda de conversa: precisamos falar sobre coaching!”,

Fonte: Acervo
ASCOM CRP 01/DF

A Comissão promoveu no dia 1º de março a roda de conversa  “O futuro do trabalho, o

trabalho do futuro”, a fim de debater sobre como a Psicologia pode contribuir com as novas

configurações de relações de trabalho que estão surgindo. Nesse evento foi aberto espaço

para  inscrições  a  novos  colaboradores  para  esta  Comissão,  bem  como  foram

compartilhadas as novidades para o VIII Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional

e do Trabalho (CBPOT) de 2018, realizado em parceria entre a Comissão Especial  de

Psicologia  Organizacional  e  do  Trabalho  do  CRP 01/DF e  a  Associação  Brasileira  de

Psicologia Organizacional e do Trabalho – SBPOT.

Banner da Roda de Conversa “O futuro do trabalho, o trabalho do futuro”
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Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Em 05 de abril a Comissão lançou o projeto “Café com POT” com o tema “Gamificação:

como os games e jogos podem ser utilizados na Gestão de Pessoas”. 

Banner do evento “Gamificação: como os games e jogos podem ser utilizados na Gestão de

Pessoas”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Em 27 de abril foi realizada a “II Jornada Brasiliense de Prevenção em Saúde Mental no

Trabalho” na qual foram discutidos os novos desafios postos aos profissionais da área. O

evento foi  resultado de uma parceria entre o CRP 01/DF, a Associação Brasileira de

Psicologia  Organizacional  e  do  Trabalho  e  o  Centro  de  Referência  em  Saúde  do

Trabalhador do Distrito Federal  (CEREST/DF).  A jornada propiciou o debate sobre o

nexo causal do trabalho com transtorno mental, a notificação de acidente de trabalho e a

avaliação psicológica para perícias. Ainda, foi ressaltada a importância de desenvolver a

habilidade  da  empatia  para  a  formação  dos  profissionais  que  irão  atuar  com  estas

demandas, bem como a necessidade de capacitação e desenvolvimento de estudos na

área. 

O Conselheiro Vitor Barros Rego, coordenador da CPOT, a psicóloga Fabiana Queiroga, membra da

comissão e a psicóloga Fernanda Duarte na abertura da “II Jornada Brasiliense de Prevenção em

Saúde Mental no Trabalho”
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Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Em 15 de junho a Comissão promoveu o evento Café Psicoempreendedor, que contou

com a participação de profissionais de Psicologia e estudantes interessados na temática

de empreendedorismo aliada à profissão de psicólogos. A Atividade foi organizada pelas

conselheiras Meg Gomes e Rosimeire Honorata Lima.

Banner do evento Café Psicoempreendedor, em 15 de junho

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Em 19 de junho foi oferecida a Roda de Conversa: a Psicologia e os concursos públicos,
temática de amplo interesse da categoria. A organização do evento foi realizada pela
Conselheira Meg Gomes.

Banner da roda de conversa “A Psicologia e os concursos públicos”, em 19 de junho

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

De 22 a 25 de agosto ocorreu o “XVI Encontro Paranaense de Psicologia e II Congresso

Internacional de Psicologia da Tríplice Fronteira”, organizado pelo Conselho Regional de

Psicologia do Paraná (CRP 08/PR), a fim de agregar psicólogos, estudantes, profissionais

afins  e  a  comunidade.  O  encontro  promoveu  contato  entre  as  teorias  e  as  práticas

desenvolvidas pela Psicologia em suas diversas áreas de atuação, trazendo conferências,

palestras,  debates,  mesas-redondas  e  trabalhos  científicos  que  congregassem o  fazer

psicológico considerando a sua diversidade. A Comissão de POT participou do evento em

Mesa redonda,  no  dia  23 de agosto,  com o tema “Práticas de Intervenção em Saúde

Mental e Crise no Trabalho – CRP 01/DF”, apresentado pelo coordenador da comissão,

Vitor  Barros Rego e pelos colaboradores,  os psicólogos Angela Silva Ferreira e Bruno

Nogueira Costa. 

8.8 Comissão Especial LGBT

A Comissão Especial  LGBT participou,  no  dia  02 de fevereiro,  de um debate  sobre  a

despatologização das identidades trans no CREAS da Diversidade, chamado “TransAção –

cidadania e dignidade em prol da nossa visibilidade”, evento promovido pelo CREAS da

Diversidade em parceria  com entidades de defesa dos direitos  humanos na região.  O
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Coordenador da Comissão LGBT, Thiago Magalhães,  abordou os principais tópicos da

Resolução CFP 01/2018, que estabeleceu normas de atuação para os profissionais de

Psicologia em relação às pessoas transexuais e travestis. A atuação da comissão tem se

pautado na perspectiva da despatologização das identidades trans, conforme apregoa o

Sistema  Conselhos.  Na  ocasião  a  comissão  propôs  realizar  debate  sobre  essa  nova

resolução do Conselho Federal de Psicologia que trata do tema e também deu abertura

para  ouvir  sobre  as  possíveis  violações  de  direitos  que  tenham  sido  cometidas  por

profissionais de Psicologia. 

A coordenadora do CREAS Diversidade, Maria Del Carmen, técnicos do serviço e o coordenador da

Comissão Especial LGBT ,Thiago Magalhães

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

No dia 16 de abril esta Comissão, em parceria com as Comissões Especiais de Saúde

e  Psicoterapias  e  Clínica  promoveu  debate  sobre  “A  Psicologia  da  saúde  no

atendimento  à  população  transsexual”,  atividade  integrante  do  projeto:  Cenários  e

desafios da Psicologia da saúde no DF, trazendo profissionais de Psicologia que atuam

diretamente com este segmento. 
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Banner do debate “A Psicologia da saúde no atendimento à população transsexual”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

8.9 Comissão Especial de Psicologia e Diversidade Étnico Racial (CEPDER)

A  CEPDER  colaborou  ativamente  nas  discussões  de  organização  do  IX  Seminário

Nacional de Psicologia e Políticas Públicas: A Psicologia na defesa de políticas públicas

etapa centro-oeste; Psicologia e políticas públicas: a construção do trabalho com povos

indígenas e quilombolas, realizado em Campo Grande-MS, em 13 de julho. Além disso a

comissão indicou palestrante para a Mesa Redonda: Atuação da psicologia com os povos

quilombolas:  enfrentamento  ao  racismo  e  o  Coordenador  da  Comissão  participou  do

evento. 

A comissão, por meio do seu coordenador participou de reunião do CFP com os Conselhos

Regionais de todas as regiões e do seminário de lançamento da campanha do Conselho

Federal de Psicologia "Todo racismo é uma forma de violência", ambas realizadas no CRP-

06 em São Paulo. O Coordenador da CEPDER participou do Seminário “Todo racismo é

uma forma de violência: reflexões sobre o racismo, políticas públicas e Direitos Humanos”,

no dia 14 de novembro, promovido pelo CFP e o GT da APAF. Na ocasião ocorreu reunião

com os todos os Conselhos Regionais com a finalidade de promover a discussão sobre a

atuação  profissional  dos  psicólogos  com  a  temática  das  relações  raciais,  e  o

compartilhamento de experiências no âmbito  do  Sistema Conselhos de Psicologia.  Foi

lançada a campanha “Todo racismo é uma forma de violência”, para promover e divulgar a

Resolução  CFP  nº  18/2002  que  determina  que  “os  psicólogos  atuarão  segundo  os
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princípios éticos da profissão, contribuindo com o seu conhecimento para uma reflexão

sobre o preconceito e para a eliminação do racismo”, dando voz às populações Negra,

Cigana, Quilombola e Indígena. 

Na ocasião do V Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão, alguns membros

da  comissão  reuniram-se  com integrantes  da  Articulação  Nacional  de  Psicólogas  (os)

Negras(os) e Pesquisadores(as), em 17 de novembro, participando da Roda de Conversa

sobre  a  conjuntura:  reflexões e posicionamentos Indicação de ações estratégicas para

enfrentamento do racismo e sexismo no campo da Psicologia. 

Banner da roda de conversa promovida pela ANPSINEP no V Congresso Brasileiro de Psicologia:

Ciência e Profissão, em 17 de novembro

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Integrantes da CEPDER na roda de conversa da ANPSINEP
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Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

No  Dia  da  Consciência  Negra,  20  de  novembro,  a  CEPDER  convidou  profissionais,

docentes  e  estudantes  para  uma  reunião  ampliada  na  região.  Na  ocasião  foram

destacados os desafios da Psicologia para promoção de uma escuta qualificada sobre

relações raciais no país. 

O coordenador da CEPDER, Igo Gabriel Ribeiro, divulgou a campanha recém lançada pelo

CFP “Todo racismo é uma forma de violência”,  destacando a importância de ampliar a

reflexão  sobre  as  relações  étnico-raciais  e  o  racismo  na  Psicologia.  Aproveitou  a

oportunidade para apresentar as atividades realizadas pela Comissão desde a sua criação,

em 2016 e  convidar  os  presentes  para  as  discussões no 10°  Congresso Regional  de

Psicologia do Distrito Federal (COREP/DF) e 10° Congresso Nacional da Psicologia (CNP),

que  ocorrerão  em  2019.  Foram  distribuídos  aos  presentes  exemplares  do  documento

“Relações raciais: Referências técnicas para a atuação de psicólogas (os)” produzido pelo

Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP).
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Reunião ampliada da CEPDER, em 20 de novembro, Dia da Consciência Negra

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

A comissão também esteve representada no 3º Encontro de Psicologia, Direitos Humanos

e Povos Indígenas da Região Norte, ocorrido entre os dias 3 e 5 de dezembro, no Pará,

representada pela psicóloga Thaynara Sousa, integrante da CEPDER. O evento teve como

principais objetivos favorecer a aquisição de conhecimento, a troca de experiências dos

profissionais e estudantes para ações estratégicas e qualificadas em Psicologia e Povos

Indígenas, bem como produzir diálogos com a temática por meio de estratégias diversas

sobre a atuação da psicologia e povos indígenas (Intervenções Culturais, Filmes, Mesas,

seminários,  roda de conversa,  etc.).  Na roda de conversa “Relações Étnico-raciais"  foi

discutido sobre como o racismo é fator de adoecimento e prejudicial  aos atendimentos

prestados  aos  povos  indígenas  e  a  população  negra.  Igualmente  foi  salientada  a

dificuldade de acesso aos atendimentos, a dificuldade dos profissionais não indígenas em

ter  um olhar  crítico  sobre  o  adoecimento  dessas  populações,  assim  como  a  falta  de

conteúdo/matérias a respeito dos povos indígenas durante a formação profissional.

A Roda de Conversa “Relações Étnico-raciais" com a participação da psicóloga Thaynara Sousa

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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8.10 Comissão Especial de Psicologia e Religiosidade 

Esta Comissão tem o objetivo  de proporcionar  espaços de diálogo com a categoria  e

capacitação de profissionais para lidar com os assuntos que permeiam a espiritualidade. 

No dia 19 de maio a Comissão promoveu a Roda de conversa: Psicologia, laicidade e

liberdade religiosa, a fim de compartilhar e discutir a temática da laicidade e da liberdade

religiosa  quanto  a  sua  importância  na  sociedade  e  no  contexto  de  atuação  dos

profissionais de Psicologia. O evento foi aberto a psicólogos e estudantes de psicologia.

Banner de divulgação da Roda de conversa: Psicologia, laicidade e liberdade religiosa

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Em 05 de julho a comissão promoveu mesa-redonda sobre “Religiosidade na perspectiva

das teorias psicológicas” trazendo profissionais de Psicologia da própria Comissão para

falar como as diferentes abordagens clínicas trabalham a religiosidade, diante dos seus

referenciais  teóricos.  Foram  trazidas  as  abordagens  Psicanalítica,  Gestalt  terapia,

Jungiana e  Comportamental.  O evento  reuniu  profissionais  de  Psicologia  e  estudantes

interessados na temática trazida pela Comissão.
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Banner de divulgação da mesa-redonda sobre “Religiosidade na perspectiva das teorias psicológicas”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Outro evento oferecido pela Comissão foi a roda de conversa  “Religiosidade na prática

clínica:  um  olhar  a  partir  de  diferentes  abordagens”,  no  dia  05  de  novembro,  dando

continuidade às discussões sobre as abordagens da área clínica, mas com o enfoque no

atendimento clínico.

Banner de divulgação da roda de conversa “Religiosidade na prática clínica: um olhar a partir de

diferentes abordagens”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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8.11 Comissão Especial de Estudantes de Psicologia (CRP Júnior)

Esta Comissão realizou, dentre as suas atividades, um incremento dos instrumentos para

divulgação e promoção das suas ações na busca de engajar ainda mais os estudantes nas

atividades junto à autarquia. Para isso, a comissão criou a sua própria logomarca, banner,

cartaz  e  folder  para  serem  distribuídos  nas  IES  e  confecção  de  camisetas  para  os

integrantes da comissão. Além disso, a comissão elaborou uma “Nota de Abertura”, que

trouxe em seu conteúdo um histórico da Comissão, desde o seu lançamento, em 29 de

setembro de 2017, seus objetivos e como fortalecer a atuação dos futuros profissionais de

Psicologia no CRP 01/DF. Atualmente, a Comissão possui representação de alunos das 12

IES do Distrito Federal.

Logotipo criado pelos estudantes de Psicologia da Comissão

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Cartaz de divulgação da Comissão CRP Júnior

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Folder de divulgação da Comissão CRP Júnior
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Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Camiseta para os integrantes da Comissão CRP Júnior
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Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Em  23  de  abril  a  Comissão  organizou  a  mesa-redonda  “Religiosidade  e  laicidade:

implicações para a Psicologia”, em parceria com as Comissões Especiais de Psicoterapias

e Clínica e Religiosidade. O evento foi  realizado no Campus II  do Centro Universitário

Instituto  de  Educação Superior  de Brasília  (IESB),  em Ceilândia,  e  contou com ampla

adesão dos estudantes. Primeiramente foi abordada uma perspectiva mais abrangente da

questão da religiosidade e posteriormente foi  falado sobre  como está  sendo tratada a

liberdade religiosa na sociedade e na área de psicoterapias e clínica. 

Banner de divulgação da mesa-redonda “Religiosidade e laicidade: implicações para a Psicologia”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Participação dos estudantes de Psicologia na mesa-redonda

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

No seu planejamento, a Comissão CRP Júnior identificou uma demanda de ação contínua

junto  aos  estudantes,  em  relação  à  temática  da  saúde  mental  desses  e  organizou

atividades relativas a essa temática. Outro fato motivador na promoção dessa temática

foram os acontecimentos ocorridos na região e no meio acadêmico, como os casos de

suicídio entre estudantes. A Comissão promoveu a roda de conversa “Discutindo a Saúde

Mental dos Universitários”, a fim de acolher a comunidade acadêmica. O evento foi aberto

aos estudantes de Psicologia,  professores e alunos de outros cursos, que por sua vez

relataram  a  situação  das  universidades  em  relação  ao  cuidado  com  os  alunos,  a

necessidade de ampliar  as atividades preventivas ao suicídio  e acima de tudo discutir

novas estratégias em relação à saúde mental dos estudantes, face a essa conjuntura.

Banner de divulgação da roda de conversa “Discutindo a saúde mental dos universitários”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Em 17 de julho a Comissão promoveu mais uma roda de conversa “Saúde mental nas

universidades” ampliando a discussão da saúde mental para os docentes e funcionários

das universidades, além dos estudantes.

Roda de conversa “Saúde Mental nas Universidades”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Em 29 de setembro foi  realizada pela comissão a “I  Jornada de saúde mental na vida

acadêmica”, a fim de discutir a saúde mental dos estudantes na vida acadêmica, fomentar

o debate, capacitar os estudantes envolvidos e elencar as reais percepções destes acerca

desta demanda. O evento foi composto por mesas-redondas e minicursos ao longo do dia.

Banner da I Jornada de Saúde Mental na Vida Acadêmica

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Em  25  de  outubro  ocorreu  mais  uma  roda  de  conversa  intitulada  “Experiências  de

intervenções  em saúde  mental  nas  universidades”,  dando  seguimento  à  promoção  da

discussão sobre a saúde mental na vida acadêmica.

Banner da roda de conversa “Experiências de intervenções em saúde mental nas universidades”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

8.12 Participação no V Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão

O  V  Congresso  Brasileiro  Psicologia:  Ciência  e  Profissão,  promovido  pelo  Fórum  de

Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira, que é composto por entidades da Psicologia,

foi um espaço para o diálogo da diversidade da Psicologia no Brasil, para o encontro da

ciência  e  da  profissão,  possibilitando  compartilhamento  e  discussão  da  produção  dos

saberes e fazeres da Psicologia, bem como um momento importante no desenvolvimento

da identidade dos psicólogos e  estudantes  de psicologia.  O tema deste  congresso foi

“Psicologia, direitos sociais e políticas públicas: avanços e desafios”, com três eixos:

 EIXO I - A Psicologia e a superação das desigualdades no acesso e qualidade da

formação em Psicologia; 

 EIXO II - Práticas profissionais da Psicologia em contextos sem muros; 
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 EIXO III - A Psicologia e os desafios da intersetorialidade nas políticas públicas. 

O Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP 01/DF), integrante do Sistema

Conselhos,  oportunizou o  compartilhamento  e discussão das experiências  às  quais  os

colaboradores vêm desenvolvendo, principalmente por meio das comissões especiais, a

fim  de  contribuir  para  a  discussão  e  disseminação  da  psicologia  enquanto  ciência  e

profissão.  Além  disso,  os  participantes  do  congresso  que  apresentaram  atividades

institucionais pelo CRP 01/DF tiveram a oportunidade de acesso às experiências e práticas

desenvolvidas  por  outros  profissionais  de  Psicologia,  trazendo  estas  vivências  para  o

Distrito Federal. Apresenta-se a seguir as informações sobre as atividades realizadas pelos

colaboradores do CRP 01/DF, no quadro 21.

Quadro 21 – Colaboradores, comissões, atividades apresentadas e títulos dos trabalhos

Colaboradores Comissão Atividades Títulos Data

Cristina Ribeiro dos 
Anjos, Andreza 
Sorrentino, Gustavo 
de Oliveira Carvalho

Comissão  Especial
de  Psicoterapias  e
Clínica

Conversando
Sobre... 

OS DESAFIOS DA ATUAÇÃO 
DAS (OS) PSICÓLOGAS (OS) 
CLÍNICAS (OS) NO DF NA 
PERCEPÇÃO DA COMISSÃO 
ESPECIAL PSICOTERAPIAS E
CLINICA

18/11/18

Cristina Ribeiro dos 
Anjos

Comissão Especial 
de Psicoterapias e 
Clínica

Minicurso INTERVENÇÃO EM CRISE 
SUICIDA - INTRODUÇÃO 
PARA A PRÁTICA

17 e 
18/11/18

Marta Helena Freitas Comissão Especial 
de Psicologia e 
Religiosidade

Conferência LAICIDADE, RELIGIÃO E 
PRÁTICA PSICOLÓGICA NOS 
CONTEXTOS DOS CAPS

18/11/18

Fabiana Queiroga, 
Mônica de O 
Almeida Bouza

Comissão Especial 
de Psicologia 
Organizacional e do 
Trabalho

Minicurso AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO NO 
TRABALHO: INTRODUÇÃO 
AOS SEUS FUNDAMENTOS 
TEÓRICO/PRÁTICOS

17 e 
18/11/18

Leovane Gregorio
Jose  Augusto  CRP
21,  Marcelo
Tourinho CRP 03

Comissão Especial 
de Psicologia na 
Assistência Social

Mesa Redonda A PSICOLOGIA/PSICÓLOGAS 
(OS) NO CONTROLE SOCIAL 
DO CONSELHO DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL - CAS

18/11/18

Leovane  Gregorio,
Silmara  Régia
Cunha  Alves,
Micaella Freitas

Comissão Especial 
de Estudantes de 
Psicologia (CRP 
júnior)

Conversando 
Sobre...

CRP- JÚNIOR - DIÁLOGO 
ENTRE O SABER CIENTÍFICO
E O FAZER PROFISSIONAL

17/11/18

Igo  Gabriel  Ribeiro Comissão Especial Conversando FORMAÇÃO DE 17/11/18
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dos  Santos,
Marizete  Gouvea
Damasceno,  Paula
Gabriela  de  Souza
Pinto,  Thayanara
Sousa Silva

de Psicologia e 
Diversidade Étnico 
Racial (CEPDER)

Sobre... PSICÓLOGOS, RELAÇÕES 
RACIAIS E SAÚDE MENTAL 
DE ESTUDANTES 
NEGROS/AS NO CONTEXTO 
UNIVERSITÁRIO

Mônica de O 
Almeida Bouza, Igor 
Barros Rego

Comissão Especial 
de Psicologia 
Organizacional e do 
Trabalho

Como eu faço... ANÁLISE DE 
COMPORTAMENTO E 
DIAGNÓSTICO COM FOCO 
EM COMPETÊNCIAS POR 
MEIO DE JOGOS – ESCAPE 
ANALISYS

15/11/18

Clinaura Maria de 
Lima

Colaboradora do 
Grupo Institucional 
das IES

Conversando 
Sobre... 

DISCUTINDO O CONTEXTO 
DAS PRÁTICAS 
PSICOLÓGICAS COM 
ALUNOS INGRESSANTES

17/11/18

Fonte: CRP 01/DF

Membros da Comissão de POT Igor Barros Rego, participante e Mônica de Almeida Bouza na

apresentação da atividade, em 15 de novembro

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Conselheiro Leovane Gregório e a estudante de Psicologia Silmara Régia Cunha Alves apresentando

a experiência da Comissão Especial de Estudantes CRP Júnior, em 17 de novembro

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Membros da CEPDER, Paula Gabriela de Souza Pinto, Thiago, Igo Ribeiro, coordenador da Comissão,

Marizete Gouveia Damasceno e Thaynara Sousa Silva 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Membros da Comissão Especial de Psicoterapias e Clínica, a conselheira presidente Andreza

Sorrentino, a psicóloga Cristina Ribeiro dos Anjos, o psicólogo Gustavo de Oliveira Carvalho e

participantes da atividade, em 18 de novembro

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Professora Clinaura Clinaura Maria de Lima, das Faculdades Integradas ICESP, colaboradora do

Grupo Institucional das IES na apresentação de atividade, em 17 de novembro

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Professora Marta Helena Freitas, coordenadora da Comissão Especial de Psicologia e Religiosidade

na apresentação da sua conferência, em 18 de novembro

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

O conselheiro Leovane Gregório, participante do evento e os psicólogos José Augusto do CRP 21 e

Marcelo Tourinho do CRP 03 na mesa-redonda, em 18 de novembro
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Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

8.13 Participação no IV Congresso de Psicologia do Cerrado e o IV Seminário

Goiano de Psicologia e Direitos Humanos

O Conselho Regional de Psicologia da 9ª Região - Goiás promoveu, nos dias 03 e 04 de

dezembro,  o  IV  Congresso  de  Psicologia  do  Cerrado  e  o  IV  Seminário  Goiano  de

Psicologia e Direitos Humanos, na Faculdade Alfredo Nasser (Unifan), em Aparecida de

Goiânia – GO. O objetivo do evento foi discutir os diversos modos de encontro entre a

Psicologia e os Direitos Sociais no território do bioma Cerrado, reconhecendo estratégias

de intervenção, emancipação e empoderamento. Os três eixos temáticos do evento foram:

Psicologia nas Políticas Públicas; Psicologia,  Ética e Sociedade; e Direitos Humanos e

Processos Psicossociais. O seminário promoveu diversas atividades como conferências,

mesas redondas, simpósios, minicursos e apresentação de trabalhos em formato de Mesa

Redonda e  comunicação oral.  O CRP 01/DF,  localizado no  bioma do  cerrado,  se  fez

presente  no  evento  participando  de  conferências,  como  “Política,  gênero  e  processos

subjetivos: desafios para a Psicologia” e “Práticas de intervenção em saúde mental nas

instituições de ensino superior” e mesa-redonda, apresentando o trabalho “Psicologia do

Esporte: Os desafios para conquistar espaço e a realidade de atuação nos estados do

Cerrado” e “A Psicologia na medida socioeducativa: tempo, pessoas e identidades na ação

socioeducativa”. 

A  seguir  apresentam-se  as  atividades  realizadas  em  conformidade  com  o  Eixo  II  -

Psicologia e sua relação com a Sociedade - contribuições éticas, políticas e técnicas ao
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processo  democrático  e  de  garantia  de  direitos,  o  qual  foi  contemplado  com  ações

desenvolvidas relativas ao:

 Fomento  do  protagonismo  dos  profissionais  junto  à  sociedade  por  meio  de

posicionamentos institucionais sobre as temáticas demandadas pela sociedade;

 Promoção  de  eventos  como  campanhas,  seminários,  jornadas,  atividades

socioculturais, de acordo com os calendários de temas relacionados à prática da

categoria;

 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.



Portanto, as atividades realizadas por meio das comissões Especiais referentes ao Eixo II

são:

8.14 Comissão Especial de Psicoterapias e Clínica

Esta Comissão iniciou suas atividades em 2018 no dia 06 de janeiro, promovendo a

campanha Janeiro Branco no Parque da Cidade, da qual participaram membros dessa

comissão,  da  Comissão  Especial  de  Psicologia  Organizacional  e  do  Trabalho  e

profissionais de Psicologia sem vínculo com comissões, formando o coletivo de Brasília

em prol  da campanha Janeiro Branco. Durante todo o mês foram promovidas várias

ações a fim de salientar a importância da saúde emocional para a população do Distrito

Federal,  com  a  criação  de  hashtags como  #JaneiroBranco2018

#QuemCuidaDaMenteCuidaDaVida. A  divulgação das atividades  foi  feita  por meio de

banners nos canais de comunicação da autarquia. Salienta-se que, conforme os dados

da Organização Mundial  da Saúde (OMS) de 2017,  a  sociedade brasileira  tornou-se

recordista  latino-americana  em  casos  de  depressão,  campeã  mundial  em relação  à

ansiedade e a 4º colocada em relação ao crescimento das taxas de suicídio entre os

jovens da América Central e da América do Sul.
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Banner da Campanha Janeiro Branco

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Foi realizada uma intervenção urbana no dia 17, na Rodoviária do Plano Piloto, com o

objetivo de conscientizar a população a respeito da importância dos cuidados com a saúde

mental.  Os  profissionais  de  Psicologia  da  região  realizaram  abordagens  de

conscientização  do  público  da  Rodoviária  do  Plano  Piloto,  distribuindo  panfletos

informativos  que  convidavam  à  reflexão  sobre  o  tema.  Os  panfletos  também  foram

entregues  no  semáforo,  com  sugestões  sobre  autoexame  de  saúde  mental.  Nas

abordagens, as pessoas comentaram da importância de realizar essa campanha e muitos

relataram sobre familiares e colegas que apresentaram doença mental em algum momento

da vida, como a depressão. Apesar de reconhecerem a importância da campanha, muitos

alegaram resistir  em buscar ajuda profissional por tabu. Após a ação o grupo fez uma

caminhada com balões brancos pela Esplanada dos Ministérios até o Ministério da Saúde.

116



Banner sobre a intervenção urbana na rodoviária do Plano Piloto, em 17 de janeiro

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Intervenção urbana da Campanha Janeiro Branco na Rodoviária do Plano Piloto, em 17 de janeiro

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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No dia 23 de janeiro ocorreu mais uma intervenção urbana da campanha em pontos de

grande  circulação  de  pessoas  no  Distrito  Federal.  Desta  vez,  o  coletivo  de  Brasília

promoveu ato de conscientização sobre saúde mental no centro da região administrativa

de  Taguatinga,  fazendo  abordagem  a  pedestres  e  motoristas  para  informar  sobre  a

importância do cuidado com a saúde emocional.

O coletivo de Brasília na campanha Janeiro Branco, em intervenção urbana na região administrativa

de Taguatinga, em 23 de janeiro

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Finalizando  a  campanha  Janeiro  Branco  o  coletivo  de  Brasília promoveu  mais  uma

intervenção urbana na Rodoviária  do Plano Piloto,  no dia  30 de janeiro.  Novamente

Psicólogas e psicólogos da região distribuíram panfletos informativos e tiraram dúvidas

de  passageiros,  trabalhadores  do  transporte  coletivo  e  de  outros  frequentadores  do

espaço sobre saúde emocional.
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Os profissionais de Psicologia do coletivo de Brasília promovendo intervenção urbana na Rodoviária

do Plano Piloto, em 30 de janeiro, encerrando a Campanha Janeiro Branco

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

8.15 Comissão Especial de Psicologia e Religiosidade 

No  dia  21  de  janeiro  é  destacado o  combate  à  intolerância  religiosa  no  Brasil  e,

internacionalmente, é celebrado o Dia Mundial da Religião. Sendo assim, o CRP 01/DF

realizou entrevista com a cientista social Tânia Mara Campos de Almeida, integrante de

grupos  de  pesquisa  e  redes  acadêmicas  que  possuem  temas  e  objetos  envolvendo

reflexões psicossociais, indicada pela Comissão Especial de Psicologia e Religiosidade.

Na entrevista a pesquisadora destacou a urgência e  a  necessidade da religiosidade ser

estudada, discutida e abordada no contexto da Psicologia, enquanto ciência e profissão.

Igualmente, salientou haver  uma deficiência na formação acadêmica dos profissionais de

psicologia no que se refere a esse tema, possivelmente provocada pelo cientificismo. 

Banner de divulgação da entrevista com a pesquisadora Tânia Mara Campos de Almeida

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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8.16 Comissão Especial da Mulher

A Comissão  Especial  da  Mulher  iniciou  suas  atividades  em fevereiro  de  2018  com a

campanha #CarnaComRespeito, em defesa de um carnaval sem assédio. Na campanha

foram divulgadas informações na fanpage do CRP 01/DF sobre o que é abuso, sobretudo

sexual, muito comum nessa época do ano. Outro objetivo foi informar como as mulheres

podem se proteger de situações de assédio, além de conscientizá-las sobre a importância

de denunciar agressões, sejam elas verbais, físicas ou mesmo psicológicas. Algumas das

frases lançadas em banners na fanpage foram: “Tocar seu corpo sem o seu consentimento

é assédio sim!”, “Negar o uso da camisinha é assédio sim”, “Tudo que vem depois do não

é assédio sim!”.

Banner da campanha #CarnaComRespeito

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

No dia 8 de março é celebrado mundialmente o Dia Internacional da Mulher. O CRP 01/DF,

por  meio  desta  comissão,  propôs  um  momento  de  reflexão  para  a  valorização  das

mulheres.  Por  ser  uma  carreira  composta  majoritariamente  por  mulheres,  a  data

representa uma oportunidade para intensificar a luta pela garantia dos direitos e bem-estar

das mulheres. Psicólogas e psicólogos estão atuando nas políticas públicas em diferentes

serviços oferecidos pela saúde, educação, justiça, segurança pública, assistência social,

secretaria da mulher, entre outros, buscando melhorias na qualidade de vida de mulheres

em  diversos  contextos.  As  entrevistadas  indicadas  pela  comissão  representam  estes
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setores  e  relataram  a  sua  vivência  profissional  enquanto  mulheres  e  profissionais  de

Psicologia.

Banner da entrevista do dia 08 de março

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

8.17 Comissão Especial LGBT

O dia 29 de janeiro marca uma série de ações em prol da diversidade e da garantia de

direitos de pessoas transexuais e travestis no Brasil. Foi nesse dia, em 2014, que dezenas

de pessoas trans foram até o Congresso Nacional  lançar a primeira grande campanha

nacional idealizada por elas para promover o respeito e a cidadania de travestis, mulheres

e homens transexuais.

Propondo uma reflexão sobre o tema com os profissionais de Psicologia e parceiros dos

canais de comunicação do CRP 01/DF, a comissão convidou a psicóloga Jaqueline Gomes

de Jesus para compartilhar  alguns de seus apontamentos sobre direitos da população

trans e exercício profissional da Psicologia no Brasil.
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Banner da entrevista com a Psicóloga Jaqueline Gomes de Jesus no Dia Nacional da Visibilidade

Trans

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

No dia 25 de março comemora-se o Dia Nacional do Orgulho LGBT e a psicóloga Larissa

Tavira,  membra  dessa  Comissão  concedeu  entrevista  para  o  site  do  CRP  01/DF

abordando a vulnerabilidade dessa população, elucidando algumas questões acerca da

luta de Lésbicas,  Gays,  Bissexuais e Transexuais.  Assim como o Dia Internacional  do

Orgulho LGBT, mundialmente celebrado em 28 de junho, o dia 25 de março foi criado no

Brasil com o intuito de defender o respeito à diversidade sexual e o reconhecimento dos

direitos civis e humanos. Com o objetivo e para dar visibilidade a informações acerca deste

assunto, a entrevista tratou, sobretudo, de situações em que a população LGBT ainda se

encontra vulnerável nos dias de hoje.
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Banner da entrevista com a Psicóloga Larisa Tavira, membra da Comissão LGBT do CRP 01/DF

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

8.18 Comissão Especial de Diversidade Étnico Racial (CEPDER)

No dia 15 de março a Comissão se manifestou a respeito do assassinato da vereadora

Marielle Franco, da cidade do Rio de Janeiro - RJ. Mulher negra, defensora dos direitos

humanos, foi executada na noite de 14 de março de 2018. O CRP 01/DF, por meio da

Comissão  manifestou  profundo  pesar  e  repúdio  à  execução  da  vereadora  e  do  seu

motorista, Anderson Pedro Gomes. Marielle Franco representava todas as pessoas que

lutam  contra  as  iniquidades  sociais,  contra  as  injustiças  e  violências  cotidianas  que

acometem a população periférica brasileira, especialmente a população negra.
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Banner da nota de pesar do assassinato da Vereadora Marielle Franco

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

O Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, lembrado em 21 de

março foi criado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em alusão ao Massacre de

Sharpeville, na cidade de Johanesburgo, na África do Sul, em 1960, em consequência de

um protesto pacífico contra a discriminação racial. Nessa data, a Comissão Especial de

Psicologia e Diversidade Étnico-Racial (CEPDER), reafirmou o seu compromisso com a

luta antirracista e contra as demais formas de discriminação. 

Banner em alusão ao Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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O dia 19 de abril é considerado Dia de Luta dos Povos Indígenas e a comissão promoveu

publicação de banner destacando a oração pela libertação dos povos indígenas, publicado

no site e fanpage do CRP 01/DF.

Banner do Dia de Luta dos Povos Indígenas

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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9. ATIVIDADES DO MÊS DOS PSICÓLOGOS 

No mês em que se comemorou o dia dos psicólogos o CRP 01/DF elegeu como slogan

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

programação com diversas atividades, como roda de conversa, minicurso, artigo, palestra,

mesa redonda, elencadas por meio de edital para apresentação de propostas. O objetivo

de promover as atividades veio ao encontro de orientar a sociedade sobre as diversas

contribuições da Psicologia,  bem como os profissionais associados e em formação. As

atividades foram propostas pelas Comissões Especiais e Permanentes do Conselho e para

aprimorar o andamento das atividades foi realizado um edital, amplamente divulgado nos

canais de comunicação do CRP 01/DF. Igualmente, foi criada uma Comissão Científica

que definiu o calendário de atividades. A seguir apresentam-se as atividades oferecidas,

no quadro 22. As atividades agregaram em torno de mil participantes em todos os eventos

promovidos pelo conselho.

Quadro 22 – Atividades realizadas em comemoração ao mês do Psicólogo

Nº Tipo Nome Data
1 Minicurso CRP JR “Entendendo o sistema conselhos” 01/08/2018
2 Minicurso Avaliação de desempenho do trabalho 07/08/2018
3 Roda de 

Conversa
E agora, Formei?! 09/08/2018

4 Roda de 
Conversa

Café com POT: Teste HumanGuide 09/08/2018

5 Roda de 
Conversa

Precisamos falar sobre os diversos olhares psicológicos e a 
escrita

13/08/2018

6 Roda de 
Conversa

Café com POT: Desenho do trabalho 14/08/2018

7 Roda de 
Conversa

Precisamos falar sobre coaching 14/08/2018

8 Roda de 
Conversa

Café com POT: Novas tendências em gestão de pessoas 15/08/2018

9 Roda de 
Conversa

Práticas sistêmicas com mães e pais no cárcere 15/08/2018

10 Roda de 
Conversa

Desafios da Orientação Profissional frente ao século XXI 16/08/2018

11 Artigo Caixa de ferramentas de POT: Escala de fatores de 
absenteísmo laboral – EFAL

17/08/2018

12 Roda de 
Conversa 

A importância do autocuidado para o profissional de 
psicologia clínica

18/08/2018

13 Roda de 
Conversa

Café com POT: Jeitinho brasileiro e comportamento ético 
nas organizações

20/08/2018

14 Palestra Comportamentos suicidas 21/08/2018
15 Palestra Síndrome de Irlen 22/08/2018
16 Palestra O princípio dos melhores interesses da criança 23/08/2018
17 Fórum I Fórum de Psicologia do Distrito Federal 24/08/2018
18 Minicurso Aprimoramento na redação de laudos psicológicos 

decorrentes de avaliação psicológica
27/08/2018
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19 Mesa Redonda Psicologia do esporte: relatos e vivências 28/08/2018
20 Roda de 

Conversa
Habilidades de como (sobre) viver em família 29/08/2018

21 Roda de 
Conversa

"Religiosidade, sexualidade e Psicologia clínica" (UCB) 03/09/2018

22 Minicurso "Apego e relações humanas" 03/09/2018
23 Roda de 

Conversa
"Desafios profissionais de Psicologia clínica" 12/09/2018

Fonte: ASCOM CRP 01/DF

Além da programação das atividades foi realizada uma campanha para divulgar algumas

das áreas as quais a Psicologia atua, por meio de busdoor, banners colocados em ônibus,

em espaço específico para propaganda. Foram elaborados 3  busdoor,  mencionando as

áreas  de  Clínica,  Saúde,  Organizacional  e  do  Trabalho,  Trânsito,  Psicologia  Social,

Escolar/educacional, Jurídica, Avaliação Psicológica e Esporte. Com o mote “A Psicologia

está em muitas áreas, mas com um único foco: você!”. 

Um dos modelos de busdoor tornados públicos no mês do Psicólogo

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Banner do minicurso “Avaliação de Desempenho no Trabalho”, promovido pela Comissão Especial
de Psicologia Organizacional e do Trabalho

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Banner da roda de conversa “Café com POT – Teste HumanGuide”, promovida pela Comissão
Especial de Psicologia Organizacional e do Trabalho

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Banner da roda de conversa “E agora, formei!?! Discutindo a empregabilidade e a carreira em
Psicologia”, promovida pela Comissão Especial de Estudantes de Psicologia – CRP Júnior

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Banner da roda de conversa Café com POT “Desenho do Trabalho”, promovida pela Comissão
Especial de Psicologia Organizacional e do Trabalho

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Banner da roda de conversa “Precisamos falar sobre coaching”, promovida pela Comissão
Especial de Psicologia Organizacional e do Trabalho

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Banner da roda de conversa “Práticas sistêmicas com mães e pais no cárcere – parentalidade,
drogadição e institucionalização de filhos”, com a psicóloga e professora Júlia S.N.Bucher-

Maluschke, membra do Conselho Consultivo do CRP 01/DF

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

130



Banner da roda de conversa Café com POT “Novas Tendências em Gestão de Pessoas”,
promovida pela Comissão Especial de Psicologia Organizacional e do Trabalho

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Banner da roda de conversa “Desafios da orientação profissional frente ao século XXI”, realizada
em 16 de agosto

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Banner da roda de conversa e atividades vivenciais “A Importância do autocuidado para o
profissional de Psicologia clínica”, promovida pela Comissão Especial de Psicoterapias e Clínica”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Banner da roda de conversa Café com POT: “Jeitinho brasileiro e comportamento ético nas
organizações”, promovida pela Comissão Especial de Psicologia Organizacional e do Trabalho

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Banner da palestra “Comportamentos suicidas: orientações para psicólogos e outros 

profissionais de saúde”, realizada em 21 de agosto

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

A psicóloga Marcela Favarini Nunes na palestra “Comportamentos suicidas: orientações para
psicólogos e outros profissionais de saúde”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Banner de divulgação do artigo “Caixa de ferramentas de POT: escala de fatores de absenteísmo
laboral – EFAL”, publicado no site em 17 de agosto

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Banner da palestra “Síndrome de Irlen: por que ler pode ser tão difícil?”, realizada em 22 de agosto

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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A psicóloga Daniela Brauer na palestra “Síndrome de Irlen: por que ler pode ser tão difícil?”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Banner do “I Fórum de Psicologia do Distrito Federal Orientações e Práticas”, realizado em 24 de
agosto

 Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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O I Fórum de Psicologia do Distrito Federal, realizado em 24 de agosto, reuniu diversos

profissionais e estudantes da área da saúde  debatendo experiências e possibilidades da

oferta de serviços na região. O evento contou com o apoio técnico da Secretaria de Saúde

do  Distrito  Federal  (SES/DF)  e  foi  idealizado  em  comemoração  ao  Dia  Nacional  do

Psicólogo,  para  orientar  a  categoria,  trazendo  conhecimento,  discussão  de  diversos

assuntos  de  interesse  do  psicólogo  e  agregando  informações  sobre  a  atuação  da

Psicologia em diversas áreas. 

A conselheira vice-presidente Marina Saraiva Garcia, a gerente de Psicologia da SES/DF Rúbia

Marinari Siqueira, o psicólogo Fabrício Fernandes Almeida e colaboradora

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Em 27 de agosto o CRP 01/DF realizou o minicurso: “Aprimoramento na redação de laudos

psicológicos  decorrentes  de  avaliação  psicológica”  ministrado  pelo  professor  Sérgio

Eduardo Silva de Oliveira, da Universidade de Brasília (UnB). O evento teve a participação

de profissionais e estudantes de Psicologia,  recebendo em torno de 120 pessoas. Em

dinâmica de interação com os participantes, o professor abordou a estrutura de planos de

avaliação e laudos decorrentes de avaliação psicológica, além de destacar os principais

pontos a serem observados na redação.
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Banner do minicurso: “Aprimoramento na redação de laudos psicológicos decorrentes de avaliação

psicológica”, ocorrido em 27 de agosto

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

O professor Sérgio Eduardo Silva de Oliveira, da UnB, durante o minicurso “Aprimoramento na

redação de laudos psicológicos decorrentes de avaliação psicológica”, em 27 de agosto

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Em 29 de agosto a Psicóloga Gardênia ofereceu a roda de conversa “Habilidades sociais

para (sobre) viver em família: qual o papel do psicólogo nestas relações?”.
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Banner da roda de conversa “Habilidades sociais para (sobre) viver em família”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Em 03 de setembro, como parte integrante da programação do mês do Psicólogo, foi

oferecido o minicurso “Apego e relações humanas: sua importância e consequências

para saúde física e mental”,  realizado pela psicóloga e professora Júlia  S.N.Bucher-

Maluschke,  membra  do  Conselho  Consultivo  do  CRP  01/DF  e  pelo  psicólogo  José

Carlos da Silva Santiago.

Banner do minicurso “Apego e relações humanas: sua importância e consequências para saúde

física e mental”, realizado em 03 de setembro

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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A psicóloga e professora Júlia S.N.Bucher-Maluschke e o psicólogo José Carlos da Silva Santiago,

durante o minicurso “Apego e relações humanas: sua importância e consequências para saúde física

e mental”, realizado em 03 de setembro.

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Ainda como parte da programação do mês do psicólogo, foi realizada a roda de conversa

“Religiosidade,  sexualidade  e  Psicologia  clínica:  dilemas  morais  e  desafios  éticos”,

atividade  desenvolvida  em  parceria  entre  as  Comissões  Especiais  de  Psicoterapias  e

Clínica, LGBT e Religiosidade. 

Banner da roda de conversa “Religiosidade, sexualidade e Psicologia clínica: dilemas morais e

desafios éticos”, em 03 de setembro

 Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Como resultados das atividades  ofertadas  no mês  do Psicólogo foram promovidos 22

eventos como 13 rodas de conversa, 3 palestras, 4 minicursos, 1 fórum, 1 mesa-redonda e

uma publicação de artigo. Os eventos contaram com a participação de mil pessoas dentre

profissionais e estudantes de Psicologia, fora os palestrantes e organizadores. 

Para o encerramento das atividades do mês dos psicólogos foi realizada uma cerimônia na

qual  alguns  dos  profissionais  de  Psicologia,  na  condição  de  colaboradores,  foram

homenageados pela sua inestimável  contribuição à profissão junto a esta autarquia.  A

cerimônia foi aberta a todos os profissionais de Psicologia inscritos no CRP 01/DF.

 

Convite da cerimônia de encerramento das atividades do mês do Psicólogo

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Na presença de aproximadamente 100 convidados o CRP 01/DF homenageou, no dia 1°

de  setembro,  os  profissionais  que  se  destacaram  por  suas  contribuições  junto  às

comissões permanentes  e  especiais  da  autarquia.  A  conselheira  presidente  Andreza

Sorrentino  destacou  a  série  de  atividades  oferecidas  pelo  CRP  01/DF  no  mês  do

Psicólogo com a colaboração de vários profissionais da região, salientando o mote da

campanha de homenagem ao psicólogo em 2018: “A Psicologia está em muitas áreas,

mas com um único foco: você!”. 
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Os psicólogos homenageados foram Fabiana Queiroga, membra da Comissão Especial

de Psicologia Organizacional e do Trabalho; Micaella Freitas, primeira coordenadora da

Comissão  Especial  de  Estudantes  de  Psicologia  –  CRP  Júnior;  Thiago  Magalhães,

coordenador  da  Comissão  Especial  LGBT;  Igo  Gabriel  Ribeiro,  coordenador  da

Comissão Especial de Psicologia e Diversidade Étnico-Racial; Cristina Ribeiro dos Anjos,

coordenadora  da  Comissão  Especial  de  Psicoterapias  e  Clínica;  Marta  Helena  de

Freitas, coordenadora da Comissão Especial de Psicologia e Religiosidade; e Rosana

D’ório, membra da Comissão de Ética.

Estiveram presentes no evento os conselheiros membros do XV Plenário e do Conselho

Consultivo do CRP 01/DF, colaboradores da instituição e profissionais de Psicologia do

Distrito Federal.

Os profissionais de Psicologia homenageados pelos conselheiros do CRP 01/DF na cerimônia de

encerramento das atividades do mês do Psicólogo, em 1° de setembro

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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10. AÇÕES DO CREPOP CRP 01/DF

As atividades realizadas em 2018 estão subdivididas em atividades relativas à agenda

nacional  do CREPOP/CFP e atividades desenvolvidas no CRP 01/DF. A técnica em

Políticas Públicas do CREPOP/DF desenvolveu ações enquanto instrumento de gestão

no  regional,  assim como atividades  relacionadas  com políticas  públicas,  descritas  a

seguir.

10.1 Atividades do CREPOP/CFP

10.1.1 Elaboração de Plano de Trabalho CREPOP 2018 (janeiro)

Leitura de documentos técnicos da metodologia do CREPOP/CFP e cronograma de

pesquisas, participação em reuniões por telefone, elaboração de plano de trabalho do

DF e junção das atividades do CREPOP/CFP no modelo de plano de trabalho fornecido

pelo  CREPOP/CFP,  encaminhamento  para  aprovação  da  diretoria  e  gestor

CREPOP/DF, envio ao CFP/CREPOP.

10.1.2 Indicação de especialistas na área indígena (fevereiro)

Solicitação  do  CREPOP/CFP  de  indicação  de  especialistas  na  área  indígena,

encaminhada para  a  Comissão Especial  de Psicologia  de Diversidade Étnico Racial

(CEPDER) que indicou profissionais. A técnica colaborou em indicações, sistematização

das informações e envio ao CREPOP/CFP.

10.1.3 IX Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas: A Psicologia

na defesa de políticas públicas" - etapa Centro-Oeste (fevereiro a julho)

Ajuste  da programação elaborada no evento  de 29 e  30 de novembro de 2017 do

CFP/CREPOP com a CEPDER, participando de 3 reuniões, colaboração no alinhamento

da programação, juntamente com os CRPs de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do

Sul em reuniões por telefone com conselheiros, técnicos do CREPOP do Centro Oeste e

CFP/CREPOP. Colaboração na definição de palestrantes para as atividades e indicação

de  palestrante  pelo  CRP  01/DF  por  meio  da  CEPDER.  Solicitação  de  divulgação
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institucional  para  a  ASCOM do CRP 01/DF,  divulgação via  site,  facebook,  listas  de

distribuição e  WhatsApp.  Participação no evento  em Campo Grande-MS,  em 13 de

julho. 

Comitiva do CRP 01/DF no IX Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas - etapa Centro-

Oeste, o coordenador da CEPDER, Igo Ribeiro, a palestrante do CRP 01/DF Márcia Maria da Silva, a

técnica do CREPOP Cristina Trarbach, o conselheiro gestor do CREPOP Leovane Gregório e o

estagiário de Psicologia Rafael Jefferson Oliveira

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

10.1.4 Ciclo de Pesquisa CREPOP 2018.1: “Atuação profissional de psicólogas

e psicólogos em políticas de direitos sexuais e direitos reprodutivos” (janeiro

a julho)

Pesquisa pela web de legislação e marcos regulatórios no DF sobre a temática, reunião

com a Gerência de Psicologia da SES/DF e núcleo de enfermagem da UnB para obter

informações  e  documentos  sobre  a  atuação  do  DF  na  área  de  direitos  sexuais  e

reprodutivos,  participação  em  treinamento  nos  dias  15  e  16  de  março  no  CFP,

mapeamento  de  programas  e  serviços  que  atuam  na  temática,  apresentação  de

documentos  pesquisados  para  o  CFP/CREPOP,  mapeamento  de  profissionais  para

conceder  entrevista,  preparação  de  material  para  as  entrevistas,  agendamento  de

profissionais,  realização  de  entrevistas,  elaboração  de  proposta  para  transcrição  de

entrevistas, articulação com profissional para transcrição de entrevistas, elaboração de
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relatórios  de  entrevista  e  relatório  de  pesquisa  conforme  modelo  fornecido  pelo

CFP/CREPOP. 

10.1.5 Ciclo de Pesquisa CREPOP 2018.2: “Mapeamento da Rede de Atenção

Psicossocial  –  RAPS”  e  “Atuação  de  Psicólogas  na  Rede  de  Atenção

Psicossocial” (junho a dezembro)

Leitura análise e considerações sobre material de apoio fornecido pelo CFP/CREPOP,

pesquisa de legislação e marcos regulatórios do DF na temática da pesquisa na internet,

sistematização  de  dados  coletados,  envio  ao  CREPOP/CFP,  participação  em

treinamento da pesquisa no CFP nos dias 18 e 19 de outubro. Preparação de texto para

divulgação  da  pesquisa,  juntamente  com  a  ASCOM  em  site,  facebook,  listas  de

distribuição e grupos de WhatsApp. Solicitação e participação em reunião no dia 20 de

novembro com a Gerência de Serviços de Psicologia da Secretaria de Saúde do Distrito

Federal (GPSI/SES/DF) a fim de apresentar as teses formuladas no 9º CNP sobre a

temática da RAPS, os objetivos da pesquisa, a relação entre o Sistema Conselhos, a

RAPS,  as  ações  realizadas  pelo  CFP na  temática.  Foi  exposto  o  mapeamento  de

serviços  e  recorte  metodológico  considerando  os  fundamentos  éticos,  políticos,

metodológicos,  posicionamentos sobre  a  política  de saúde mental  e  álcool  e  outras

drogas, a legislação e, por fim, o levantamento legal e a composição dos serviços que

compõem a RAPS realizado. Na citada reunião foram sugeridos alguns alinhamentos

sobre serviços e legislação, foram repassados contatos de técnicos dos programas e

serviços mapeados para serem convidados a colaborar nas entrevistas em grupo. Outra

questão encaminhada foi a colaboração da gerência na divulgação das etapas quali e

quanti da pesquisa, por meio dos cartazes fornecidos pelo CREPOP/CFP entregues à

gerência.  A  etapa  quanti  foi  divulgada  por  meio  de  mailing,  grupos  e  contatos  de

WhatsApp  da  gerência,  para  que  os  profissionais  de  psicologia  colaborassem

respondendo ao questionário on-line. Monitoramento da divulgação da pesquisa com a

ASCOM.

10.2  Atividades específicas do CREPOP/DF

10.2.1 Apresentação do CREPOP em reunião plenária (janeiro) 
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Elaboração  de  slides,  envio  de  slides  para  aprovação  e  apresentação  em  reunião

plenária.  A finalidade da apresentação do CREPOP em reunião plenária foi  elucidar

sobre  o  contexto  o  qual  foi  criado,  o  que é,  quais  os  seus objetivos,  as  atividades

realizadas e que realiza em âmbito federal e regional, quais as atribuições da técnica do

CREPOP. 

10.2.2 Pesquisa Exploratória sobre o Perfil do Profissional de Psicologia no

DF (fevereiro a julho)

Revisão do questionário, divulgação do questionário piloto para testagem, alinhamento

das  contribuições,  fechamento  do instrumento.  Aguardando  determinação  da  gestão

para aplicação do questionário, sistematização e análise de dados.

10.3 - Instituições de Ensino Superior (IES) 

10.3.1 Reuniões periódicas com as IES (março, abril, maio e outubro)

Organização  de  reuniões  com  elaboração  de  pautas  e  materiais  de  apoio,

encaminhamento dos materiais para aprovação, convocação para reunião, confirmação

de participação, elaboração de memórias de reuniões, encaminhamento de memórias

de reuniões e  documentos aos participantes.  As reuniões trataram da discussão de

propostas para o encontro regional das diretrizes curriculares nacionais (DCN) para os

cursos de graduação em psicologia, em 24 de março, em Campo Grande – MS, do

repasse de informações e encaminhamentos do referido evento e elaboração de agenda

de trabalho nessa temática. Outra reunião, promovida em maio, deu continuidade às

discussões das DCNs, tratou sobre permuta de atendimento aos alunos de psicologia

pelas Clínicas Escola, do delineamento das atividades a serem promovidas pelas IES no

mês  de  agosto,  em  comemoração  aos  profissionais  de  Psicologia  e,  por  fim,  da

apresentação  do  calendário  social  do  CRP  01/DF  para  identificação  de  atividades

conjuntas  com  as  IES.  A  reunião  promovida  em  outubro  discutiu  a  elaboração  de

estratégias de manifestação à atual proposta de classificação da Psicologia do Instituto

Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e as implicações sobre a

adesão à Psicologia na Área de Saúde e Bem-estar, subárea Bem-estar.
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10.3.2 Encontro com comissões do CRP 01/DF e IES (março)

Elaboração de proposta de atividades e encaminhamento à diretoria para aprovação,

envio  de  convite  para  os  participantes  da  atividade,  contato  com  convidados  para

confirmação de presença, preparação de material da reunião, organização do auditório,

recebimento de empresa de coffee break, acompanhamento da montagem de coffee

break, elaboração de memória da atividade. O evento teve o propósito de aproximar as

IES ainda mais do CRP 01/DF por meio das suas comissões permanentes e especiais

que por sua vez apresentaram as atividades promovidas na autarquia e sua finalidade,

se disponibilizando a pautas coletivas.

10.4 Assessoramento às Comissões Especiais

10.4.1 Comissão Especial de Estudantes de Psicologia - CRP Júnior (janeiro a

dezembro)

Participação  em  reuniões  ordinárias,  elaboração  pautas  e  memórias  de  reunião,

encaminhamento  de  demandas  para  os  setores  responsáveis  do  CRP 01/DF como

realização de eventos com a participação direta da comissão, colaborando com repasse

de demandas para a área de comunicação, sugestões sobre material  de divulgação

como  ofícios,  banners,  estratégias  de  divulgação,  apoio  na  confecção  de  cartazes,

folders,  camisetas,  orientação aos estudantes  sobre  as  atividades realizadas para a

organização de  eventos  como indicação  e  contato  com palestrantes,  construção  da

programação,  elaboração  e  envio  de  correspondência  para  palestrantes,  articulação

com as IES para espaço físico, colaboração em organização de mesas de abertura,

preparação de material de apoio como listas de presença e avaliações, elaboração de

declaração de participação de estudantes na comissão.

10.4.2  Comissão  Especial  de  Psicologia  de  Diversidade  Étnico  Racial  -

CEPDER (janeiro, fevereiro, maio e novembro)

Participação em reuniões para elaboração de programação do Seminário Centro Oeste,

apoio para realização de evento sobre o 13 de maio, no IESB Sul, como elaboração e

encaminhamento  de  ofícios  para  convite  a  palestrantes,  disponibilização  de  espaço
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físico, agendamento de sala para as reuniões ordinárias da comissão. Colaboração na

reunião aberta da comissão sobre o Dia da Consciência Negra, em  20 de novembro,

como elaboração e envio de ofícios a parceiros convidando para a reunião, divulgação

em grupos de WhatsApp.

10.4.3  Comissão Especial  de Psicologia  na Assistência  Social  -  COMPAS/

FTSUAS – DF (janeiro e junho)

Convocação  para  reuniões  ordinárias  da  Coordenação  Executiva  do  Fórum  de

Trabalhadoras  e  Trabalhadores  do  SUAS  (FTSUAS),  encaminhamento  de  ofício  à

presidência da CLDF para agendamento de audiência com a Coordenação Executiva do

FTSUAS  –  DF,  acompanhamento  e  divulgação  das  notícias  do  FNTSUAS  para  a

Coordenação Executiva. 

10.4.4 Comissão Especial de Psicologia e Direitos Humanos (abril e junho)

Reunião com coordenador  da  comissão,  organização de reuniões com definição  de

data,  elaboração  de  convocação  e  sugestão  de  agenda,  convocação  de  reunião,

agendamento de sala, solicitação de confirmação de presença por telefone e Whattsup.

Elaboração de ofícios como convite  ao coordenador da comissão para participar  de

evento de direitos humanos promovido pelo CFP e liberação no seu trabalho para tratar

dos assuntos da comissão de direitos humanos.

10.4.5 Comissão Especial de Psicologia da Saúde (maio e agosto)

Participação em audiência pública sobre Saúde Mental na Câmara Legislativa do Distrito

Federal (CLDF) em 23 de maio, acompanhando as discussões sobre a problemática da

rede pública  de atendimento  à  saúde mental,  elaboração de relato  das discussões,

envio  à  diretoria  e  conselheiras  da  comissão.  Colaboração  na  organização  e

acompanhamento  do  I  Fórum  de  Psicologia  do  DF,  em  24  de  agosto,  atividade

integrante do mês da Psicologia.

10.4.6 Comissão Especial LGBT
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Recebimento da demanda de aula magna, em abril,  pela coordenadora do curso de

Psicologia da FACIPLAC, a qual certo de agenda e indicação de colaborador do CRP

01/DF para atender a demanda, preparação de material como slides e envio.

Acolhida de demanda da comissão de atendimento à mentoranda integrante do Projeto

Transformação  da  ONU para  a  diretoria,  elaboração  e  aprovação  da  programação,

distribuição da programação para os funcionários, realização da atividade.

10.4.7 Comissão Especial de Psicologia e Religiosidade (abril e maio)

Elaboração de ofício para convite de palestrantes de evento, acompanhamento de 2

reuniões ordinárias da comissão. 

10.4.8 Comissão Especial de Mulheres (março)

Acompanhamento de evento em comemoração ao mês das mulheres.

10.5 Estagiário de Psicologia

10.5.1 Processo Seletivo (fevereiro a março)

Elaboração de proposta de processo seletivo, elaboração de material de divulgação da

oportunidade  para  estágio  em  Psicologia  e  divulgação,  recebimento  e  triagem  de

currículos,  convocação  e  realização  de  entrevistas,  orientação  para  aplicação  de

redação, sistematização de informações sobre os candidatos triados e entrevistados,

apresentação das informações para o Conselheiro Secretário, devolução do resultado

do processo seletivo.

10.5.2 Orientação e Supervisão de atividades (março a agosto)

Repasse de atividades a serem executadas, orientação em serviço de acordo com os

procedimentos do CRP 01/DF com enfoque nas teorias organizacionais, orientações e

sugestões para formulário  de plano de estágio e relatórios de estágio,  avaliação de

estágio.  O  estagiário  de  Psicologia  colaborou  nos  alinhamentos  do  questionário  da
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“Pesquisa  Exploratória  sobre  o Perfil  do  Profissional  de  Psicologia  no  DF”  trazendo

contribuições de docente  da UnB,  auxiliando nos ajustes  do instrumento  e  gerando

relatórios parciais das respostas de testagem. Igualmente colaborou na elaboração de

relatórios  de  avaliação  dos  eventos,  na  sistematização  de  propostas  para  o  V

Congresso  Brasileiro  de  Psicologia:  Ciência  e  Profissão  e  no  Ciclo  de  Pesquisa

CREPOP  2018.1:  “Atuação  profissional  de  psicólogas  e  psicólogos  em  políticas  de

direitos  sexuais  e  direitos  reprodutivos”  participando  como  relator  das  entrevistas  e

elaborando relatório na parte do relato resumido das entrevistas. No Ciclo de Pesquisa

CREPOP 2018.2: “Mapeamento da Rede de Atenção Psicossocial – RAPS” e “Atuação

de  Psicólogas  na  Rede  de  Atenção  Psicossocial”  contribuiu  na  pesquisa  sobre

legislação e sistematização das informações.

10.6 Apoio Institucional

10.6.1 Relatório institucional CRP 01/DF vigência 2017 (fevereiro) e vigência

2018 (novembro/dezembro)

Pesquisa  e inclusão de dados e fotos de atividades dos setores  de trabalhão e  da

gestão da autarquia como plenárias,  representações,  elaboração das atividades das

comissões especiais com base nas matérias do site e documentos, revisão inicial do

relatório.

10.6.2 Elaboração de documentos institucionais (março, setembro e outubro)

Elaboração  dos  planos  de  trabalho  2018  e  2019,  conforme Norma I  do  Manual  de

Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis - Resolução 010/2007, a partir

dos planos de trabalho 2017 e 2018, das atividades a terem continuidade e a serem

realizadas.  Sistematização  de  atividades  dos  colaboradores  do  CRP  01/DF  para  o

Planejamento  Estratégico,  elaboração  de  apresentações  em  PowerPoint  sobre

atividades  realizadas  no  mês  da  Psicologia,  sobre  as  atividades  realizadas  pelo

Conselho  para  a  assembleia  geral  da  categoria.  Colaboração  na  elaboração  do

Relatório de Gestão do TCU vigência 2017, revisão e alimentação de sistema do TCU

com  informações  de  atividades  institucionais  como  objetivos  do  exercício  em
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planejamento estratégico, competências institucionais, revisão das atividades realizadas

no exercício.

10.6.3 Revisão de documentos (janeiro a dezembro)

Revisão  de  atas  de  reunião,  ofícios,  e-mails  institucionais,  revisão  e  sugestão  para

formulários de relatórios de reuniões e eventos para repasse de diárias aos membros

das comissões, colaboração em ajustes nas fichas de avaliação de eventos, criando

mais tipos conforme público, como alunos, profissionais, revisão de ficha de avaliação

do atendimento, colaboração no formulário de checklist de informações para realização

de eventos. 

10.6.4 Agendamento de atividades (janeiro a novembro)

Recebimento  de  demandas  como  eventos  e  reuniões  das  comissões  especiais

(CEPDER e CRP Júnior), checagem de espaço disponível e lançamento da atividade na

agenda.

10.6.5 Organização de participação do CRP 01/DF no V Congresso Brasileiro

de Psicologia: Ciência e Profissão (março a dezembro)

Leitura  de  materiais  institucionais  fornecidos  pelo  CFP,  preparação  de  material  de

divulgação,  encaminhamento  para  aprovação,  recebimento,  alinhamento  e  envio  de

propostas,  contato  com  proponentes  e  organizadores  do  evento,  atualização  de

informações do evento junto aos proponentes, elaboração de Termo de Compromisso,

envio para revisão do jurídico, recebimento de Termos de Compromisso e boletos para

pagamento de inscrição e envio ao setor  financeiro  do CRP 01/DF, organização do

deslocamento dos conselheiros e colaboradores ao evento e diárias conforme das datas

das atividades,  elaboração de formulários  de solicitação de passagens e  gestão da

prestação de contas após o evento.

10.6.6  Análise  de  informações  sobre  eventos  do  CFP  e  CRs  (fevereiro  a

junho)
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Análise de ofícios sobre eventos promovidos pelo CFP e CRs, sistematização e repasse

de informações à diretoria e coordenação geral e divulgação dependendo da demanda.

Temáticas: DCN´s dos cursos de graduação em psicologia, XVI Encontro Paranaense

de  Psicologia  e  II  congresso  Internacional  de  Psicologia  da  Tríplice  Fronteira,  II

Congresso Internacional da ABRAFH, etapa norte do Seminário Nacional de Psicologia

e  Políticas  Públicas,  Continuidade  as  ações  relativas  à  campanha  de  combate  ao

preconceito  contra  usuárias  (os)  do  SUAS,  eventos  do  mês  da  Psicologia  2018,

organizados pelo Conselho Regional de Psicologia da Bahia - CRP03.

 

10.6.7  Elaboração  de  instrumento  de  sistematização  de  avaliações  dos

eventos (abril)

A  técnica  elaborou  modelo  padrão  de  relatório  a  fim  de  sistematizar  informações

relativas às avaliações realizadas pelos participantes de eventos promovidos pelo CRP

01/DF, com gráficos e sistematização de sugestões enfatizando os aspectos positivos e

negativos.

10.6.8  10º  Congresso  Nacional  de  Psicologia  (CNP)  e  o  10º  Congresso

Regional de Psicologia do Distrito Federal (COREP/DF) (agosto a dezembro)

Participação na Comissão Organizadora do COREP do Distrito Federal (COMORG/DF),

elaboração de Regulamento do DF, produção de materiais como slides, elaboração de

material  informativo,  em  parceria  com  a  ASCOM  para  site,  facebook  e  listas  de

distribuição divulgando os congressos, elaboração de metodologia de trabalho para os

eventos preparatórios e pré-congressos, divulgação do evento junto aos conselheiros e

colaboradores. Apresentação dos congressos como o que são qual  a importância,  a

temática  abordada,  as  etapas  de  realização  e  as  atividades  em  reunião  plenária.

Colaboração  em  elaboração  de  pesquisa  de  opinião  sobre  as  temáticas  a  serem

abordadas nos eventos preparatórios e pré-congressos.
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11. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

Nesta seção relatam-se as principais atividades da Assessoria de Comunicação (ASCOM)

do CRP 01/DF. A ASCOM é um órgão subordinado à Diretoria do CRP 01/DF que atua em

articulação  com  os  diversos  setores  e  comissões  deste  conselho,  promovendo  a

comunicação  organizacional  da  autarquia  com  os  públicos  de  interesse,  tendo  como

referência a  missão do Conselho de zelar  pela  Psicologia  a partir  da orientação e da

fiscalização do exercício profissional.

Em  2018  o  CRP  01/DF  implementou,  pela  primeira  vez,  um  plano  de  comunicação

inserindo novos produtos, ações e monitoramento de resultados. Destaca-se, ainda, no

período, a reformulação da identidade visual e a reestruturação do site oficial da autarquia.

O CRP 01/DF iniciou 2018 com cerca de 9,2 mil psicólogos inscritos e ativos, sendo este o

principal público da entidade, além dos administradores de cerca de 700 clínicas

cadastradas na entidade, gestores públicos dos órgãos onde atuam profissionais de

Psicologia, entidades onde existe o trabalho de psicólogas e psicólogos e a população que

recebe os serviços psicológicos na região.

Além dos profissionais de Psicologia, dentre os públicos de interesse do CRP 01/DF estão

os coordenadores de cursos e clínicas-escola de Psicologia, representantes das

instituições de ensino superior, estudantes de Psicologia do Distrito Federal, bem como os

veículos de comunicação comercial que são possíveis mediadores no relacionamento com

os demais públicos os quais a autarquia interage.

Internamente destaca-se a relevância da comunicação voltada aos servidores e demais

colaboradores do Conselho profissional, como conselheiros e psicólogos convidados para

compor as comissões especiais, além dos gestores dos demais conselhos regionais e

CFP, que compõem o Sistema Conselhos de Psicologia.

A seguir apresentam-se as atividades realizadas pela ASCOM e seus resultados:

11.1 Reformulação da identidade visual
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Após a última mudança de gestão ocorrida em setembro de 2016, o XV Plenário do CRP

01/DF identificou a necessidade de mudança da marca visual da instituição, uma vez que a

paleta de cores que havia remetia ao Plenário da gestão anterior. A atual gestão precisava

ter  uma  comunicação  visual  que  correspondesse  à  sua  identidade  e  de  acordo  com

demanda  da  Diretoria,  a  ASCOM  atuou  na  produção  do  termo  de  referência  para

contratação de empresa especializada de design, com o objetivo de construir um novo

logotipo e uma identidade visual para a autarquia que atendesse às novas exigências,

dentre elas, cores mais neutras e impacto visual  que trouxesse as ideias de proteção,

julgamento, promoção, identidade e perenidade.

A nova identidade visual foi apresentada ao público em julho de 2018, tendo a ASCOM

atuado na criação e adaptação de produtos gráficos para a nova marca, como banners

impressos, adesivos, pastas, envelopes, papel timbrado, cartão de visita, assinatura de e-

mail, entre outros.

Nova marca gráfica do CRP 01/DF 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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11.2 Site

Em 2018, o site oficial do CRP 01/DF passou por uma reestruturação gráfica e editorial.

A construção foi  baseada em pesquisa realizada junto a colaboradores e conselheiros

regionais, estudo de visitas ao site com dados da plataforma  Google Analytics, além de

análise de sites do Sistema Conselhos de Psicologia, de outros conselhos profissionais e

portais do Governo Federal.

Lançado na última semana de novembro, o site mantém o mesmo endereço  www.crp-

01.org.br e atende à nova identidade visual da autarquia, adequando-se às normas de

acessibilidade no Brasil facilitando a navegação do usuário, com um visual mais simples e

intuitivo para acesso por computador, tablet ou celular.

A  ASCOM  atuou  na  reformulação  do  site  desde  o  estudo  e  a  sua  concepção,  na

formulação  do  termo  de  referência  para  contratação  da  empresa  responsável  pela

construção  até  o  abastecimento  de  conteúdo,  atualmente  disponível  e  correções

posteriores.

Layout do novo site do CRP 01/DF em computador

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Layout do novo site do CRP 01/DF em aparelho celular

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

O site oficial do CRP 01/DF chegou ao fim de 2018 com uma média de acesso de 2,44

páginas por visita ao canal,  um pouco menor que a registrada no ano anterior,  de 2,8

páginas  visitadas  por  acesso  ao  site.  A  duração  média  de  tempo de  acesso  também

registrou uma pequena queda, passando de 2’30’’ em 2017 para 2’04’’ ao longo de 2018.

De 1° de janeiro de 2018 até dezembro de 2018 foram registrados 218.007 acessos ao

site, sendo 57% por desktop, 41,61% por celular e 1,31% por tablet.

11.3 Facebook

No que se refere à fanpage do CRP 01/DF, em dezembro de 2018 havia cerca de 10.530

seguidores, número superior ao registrado no fim de 2017, que era de 7.370 seguidores. 

155



Fanpage do CRP 01/DF

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

Em 2018 ocorreu recorde de alcance, compartilhamentos e reações. O maior alcance foi

registrado em fevereiro,  em virtude da grande repercussão da  Nota de Esclarecimento

sobre Divulgação da prática de coaching, que teve um alcance de 505.852 usuários do

Facebook.  Outra  publicação  que  teve  um alcance  acima da  média  em fevereiro  foi  a

Entrevista 2 em 1 sobre Formação em Psicologia (4.180).

Quadro 23 - Análise de engajamento na fanpage do CRP 01/DF

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

156

Nº de seguidores

Janeiro (25 publicações) 7.443 23.041 434 28 106 921 12,4 1 4,3

Fevereiro (35 publicações) 8.572 537.250 2.484 482 3.479 15.350 71 13,7 99,4

Março (43 publicações) 8.880 88.235 1.392 127 462 2.052 32,4 3 10,7

Abril (64 publicações) 9.053 90.487 2.106 259 341 1.413 33 4 5,3

Maio (52 publicações) 9.269 74.433 1.580 247 236 1.431 30,4 4,75 4,5

Junho (44 publicações) 9.722 167.447 2.838 387 1.084 3.805 64,5 8,8 24,6

Julho (37 publicações) 9.849 40.264 896 52 155 1.088 24 1,4 4,2

Agosto (62 publicações) 10.238 62.360 2.249 232 187 1.006 36 3,74 3,01

Setembro (23 publicações) 10.413 16.146 452 33 29 702 19,6 1,4 1,2

Outubro (17 publicações) 10.534 19.953 463 45 111 1.174 27 2,64 6,5

Novembro (29 publicações) 10545 656 72 98 22,6 2,5 3,4

Dezembro – Até 4 de dezembro (4 publicações) 10535 2416 42 1 8 604 10,5 0,25 2

Total de alcance do 
mês

Total de 
reações do 

mês

Total de 
comentários do 

mês

Total de 
compartilhamento

s do mês
Média de alcance 

por publicação
Média de reações 

por publicação

Média de 
comentários 

por 
publicação

Média de 
compartilhament
os por publicação

(Facebook com 
problemas no 

registro de alcance)

(Facebook com 
problemas no 

registro de alcance)



11.4 YouTube

Outra ação iniciada em 2018 foi a reativação do canal do CRP 01/DF no YouTube. No ano,

foram publicados 64 vídeos de palestras, workshops, rodas de conversa e outros eventos

realizados no auditório do CRP 01/DF.

Canal do CRP 01/DF no YouTube

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

11.5 Boletins

No ano de 2018 foram disponibilizadas 20 (vinte) edições do boletim CRP 01/DF Anuncia,

publicado geralmente às quartas-feiras. Conforme exposto na figura a seguir, o boletim

sofreu adaptações de acordo com a nova identidade visual deste conselho.

Boletim CRP 01/DF Anuncia

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Após  a  migração  para  o  novo  site  o  boletim  se  tornou  um  mural  de  oportunidades

atualizado à medida que os pedidos de anúncios chegavam à ASCOM.

Mural de oportunidades no novo site do CRP 01/DF

 

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

De janeiro  a junho de 2018 foram disponibilizadas 20 (vinte)  edições do boletim  CRP

01/DF com você (anterior à reformulação da identidade visual), um informativo que reunia

as principais notícias da semana. Após a verificação do baixo engajamento do público-alvo

(tendo em vista tratar apenas da repetição de notícias já publicadas em outros canais), a

publicação do boletim foi interrompida em junho para dar espaço aos disparos semanais

de e-mail  marketing e WhatsApp,  com informações sobre agenda de eventos e outros

conteúdos de interesse futuro. Em dezembro de 2018 o CRP 01/DF possuía cerca de 10

mil profissionais e clínicas cadastrados para receber e-mail marketing e 382 cadastrados

para receber mensagens de WhatsApp, sendo que no primeiro caso o cadastramento é

automático com a inscrição ou registro e, no segundo caso, o cadastramento é voluntário.

O disparo de mensagens costuma ocorrer às sextas-feiras.
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Boletim CRP 01/DF com você

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

11.6 Pílulas digitais

De janeiro a dezembro de 2018, foram disponibilizados 52 (cinquenta e dois)  cards das

pílulas digitais CRP 01/DF Orienta na fanpage do CRP 01/DF. Publicados às terças-feiras,

os cards trazem pequenos trechos de normas de atuação da Psicologia e dicas sobre uma

atuação profissional ética e responsável.

Exemplar da pílula digital CRP 01/DF Orienta

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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Em agosto, comemorado o mês do psicólogo, o CRP 01/DF também iniciou a divulgação

das pílulas digitais  Caixa de ferramentas de POT, abordando instrumentos utilizados no

âmbito da Psicologia Organizacional e do Trabalho. A publicação não tem periodicidade

definida.

Exemplar da pílula digital “Caixa de Ferramentas de POT”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

11.7 Atendimento à imprensa

De janeiro a dezembro de 2018, foram realizados 46 atendimentos à imprensa, número um

pouco superior aos 41 registrados em 2017. Em apenas 1 pedido o retorno extrapolou o

prazo  do  jornalista  e  não  foi  atendido,  registro  inferior  ao  do ano  passado,  quando  3

atendimentos à imprensa ficaram sem indicação de fonte para entrevista.

Conselheiro Gilberto Godoy em entrevista à Globo News

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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11.8 Campanhas

A ASCOM ofereceu suporte a 10 campanhas em 2018, sendo elas:

 Campanha Janeiro Branco (campanha nacional que destaca a importância de cuidar

da saúde emocional);

 Anuidade 2018 (incentivo ao pagamento com descontos, lembretes sobre datas de

vencimento de anuidades e recobranças);

 Campanha #CarnaComRespeito  (campanha da Comissão Especial da Mulher por

um Carnaval sem assédio);

 Março: Mês das Mulheres #PsicólogasNaLuta (campanha da Comissão Especial da

Mulher pela igualdade de gênero);

 28 de abril a 1º de maio - Saúde mental no trabalho (série de reportagens feita com

o apoio da Comissão Especial de Psicologia Organizacional e do Trabalho);

 Junho:  Mês dos Relacionamentos no CRP 01/DF  (série  de entrevistas e artigos

sobre relações amorosas);

 Cadastro no WhatsApp do CRP 01/DF (sensibilização voltada à implementação de

novo canal de comunicação do CRP 01/DF);

 Agosto: Mês do Psicólogo  (série de iniciativas de homenagem ao profissional de

Psicologia);

 Outubro: Mês da Infância no CRP 01/DF (série de eventos com foco no atendimento

a crianças e adolescentes);

 CRP 01/DF no 10° CNP/COREP (sensibilização e informação sobre os eventos que

abordam diretrizes  de atuação  das próximas  gestões do Sistema Conselhos de

Psicologia).

Card da campanha #CarnaComRespeito

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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11.9 Apoio a eventos

A ASCOM implementou um checklist para organização, divulgação e realização de eventos

nas dependências do CRP 01/DF. Além do trabalho de divulgação e cobertura, a ASCOM

também auxiliou na organização do auditório, recepção de convidados, preparação dos

equipamentos audiovisuais, emissão de certificados e outras atividades relacionadas. 

Em 2018 a ASCOM prestou apoio a 72 eventos institucionais, além de auxiliar em eventos

externos com o apoio do CRP 01/DF. Entre os eventos, estão:

 Roda de conversa "Precisamos falar sobre coaching!" - 21 de fevereiro;

 Roda de conversa "O futuro do trabalho e o trabalho no futuro" - 1º de março;

 I Encontro de gestores das instituições de ensino superior (IES) em Psicologia e

coordenadores de comissões do CRP 01/DF - 3 de março;

 Roda  de  conversa  "Os  desafios  do  atendimento  às  mulheres  em  diferentes

contextos" - 8 de março;

 Roda de conversa "Violência contra as mulheres: desafios e experiências na prática

da Psicologia - 21 de março;

 Roda de conversa "A Psicologia no atendimento às gestantes" - 22 de março;

 Lançamento do livro "Saúde mental, gênero e dispositivos" - 4 de abril;

 Projeto Café com POT "Gamificação: como os games e jogos podem ser utilizados

na Gestão de Pessoas" - 5 de abril;

 Plenária Pré-APAF - 25 de abril;

 II Jornada brasiliense de prevenção em saúde mental no trabalho - 26 de abril;

 Roda de conversa "A Psicologia no atendimento aos dependentes químicos" - 8 de

maio;

 Roda de conversa "Como falar sobre dinheiro com seus filhos" - 14 de maio;

 Roda conversa "Psicologia, laicidade e liberdade religiosa" - 19 de maio;

 Roda de conversa "Vivência clínica: o que ninguém te conta";

 Roda de Conversa "A assistência psicológica na atenção primária do SUS" - 7 de

junho;

 Roda de conversa "Discutindo a saúde mental dos universitários" - 11 de junho;

 Roda de acolhimento "Precisamos falar sobre o suicídio" - 11 de junho;

 Projeto Panorama das Psicologias - análise transacional - 13 de junho;
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 Palestra "3 Chaves para uma relação amorosa saudável" - 14 de junho;

 Café psicoempreendedor - 15 de junho;

 Roda de conversa "A Psicologia e os concursos públicos" - 19 de junho;

 Woskshop "Relacionamentos abusivos: onde está o amor" - 25 de junho;

 Palestra "Como lidar com a carência afetiva: a sua e a de seus conhecidos" - 25 de

junho;

 Roda de conversa "Músicas, afetos e relacionamentos - 29 de junho;

 Mesa-redonda "Religiosidade na perspectiva das teorias sociológicas" - 5 de julho;

 IX Seminário nacional de Psicologia e políticas públicas - 13 de julho;

 Roda de conversa "Saúde mental nas universidades - 17 de julho;

 Pré-fórum Nacional CEMEOBES - bullying e cyberbullying - 20 de julho a 21 de

setembro;

 Roda de conversa "Falando sobre o luto complicado" - 26 de julho;

 Palestra "Traumas: do sofrimento à superação - método Brainspotting" - 31 de julho;

 Minicurso “Formação e exercício profissional - entendendo o Sistema Conselhos - 1°

de agosto;

 Minicurso "Avaliação de desempenho no trabalho" - 7 de agosto;

 Roda de conversa "E agora, formei?!" - 9 de agosto;

 Roda de conversa Café com POT "Teste HumanGuide" - 9 de agosto;

 Roda de conversa "Precisamos falar sobre os diversos olhares psicológicos e a

escrita" - 13 de agosto;

 Roda de conversa Café com POT "Desenho no trabalho" - 14 de agosto;

 Roda de conversa "Precisamos falar sobre coaching" - 14 de agosto;

 Roda de conversa Café com POT "Novas tendências em Gestão de Pessoas" - 15

de agosto;

 Roda de conversa "Práticas sistêmicas com mães e pais no cárcere" - 15 de agosto;

 Roda de conversa "Desafios da orientação profissional frente ao século XXI" - 16 de

agosto;

 Roda de conversa e atividades vivenciais  "A importância do autocuidado para o

profissional de Psicologia clínica" - 18 de agosto; 

 Roda de conversa Café com POT "Jeitinho brasileiro e comportamento ético nas

organizações" - 20 de agosto;
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 Palestra "Comportamentos suicidas" - 21 de agosto;

 Palestra "Síndrome de Irlen" - 22 de agosto;

 Palestra "O princípio dos melhores interesses da criança nos casos de disputa de

guarda" - 23 de agosto;

 I Fórum de Psicologia do Distrito Federal - 24 de agosto;

 Minicurso "Aprimoramento na redação de laudos psicológicos" - 27 de agosto;

 Mesa-redonda "Psicologia do esporte: relatos e vivências" - 28 de agosto;

 Roda de conversa "Habilidades sociais para (sobre) viver em família" - 29 de agosto;

 Roda de conversa "Religiosidade, sexualidade e Psicologia clínica" - 3 de setembro;

 Minicurso "Apego e relações humanas" - 3 de setembro;

 Roda de conversa "Desafios profissionais de Psicologia clínica" - 12 de setembro;

 Assembleia Geral Ordinária - 17 de setembro;

 Roda de acolhimento "Precisamos falar sobre o suicídio" - 24 de setembro;

 Roda de conversa "Psicologia da saúde e hospitalar - 25 de setembro;

 I Jornada de saúde mental na vida acadêmica - 29 de setembro;

 Mês da Infância no CRP 01/DF - 2 a 16 de outubro (9 palestras);

 A terapia EMDR e suas aplicações na prática clínica - de outubro;

 Experiências de intervenções em saúde mental nas universidades - 25 de outubro;

 Roda de conversa "Religiosidade na prática clínica" - 5 de novembro;

 Reunião ampliada "Psicologia e consciência negra" - 20 de novembro;

 Roda de conversa "E o contrato?" - 26 de novembro;

 Audiência pública sobre serviços psicológicos on-line - 4 de dezembro;

 Roda de conversa “A saúde mental nos serviços de APH” - 11 de dezembro;

Reunião ampliada Psicologia e a Consciência Negra”

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
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11.10 Calendário Social

Em 2018 o CRP 01/DF iniciou a produção de materiais em alusão a datas comemorativas

de importância para a Psicologia. Entre as produções do período, destaca-se:

 21/01/2018 - Entrevista para o Dia Mundial da Religião/ Dia Nacional de Combate à

Intolerância Religiosa;

 24/01/2018 - Entrevista para o Dia Nacional do Aposentado;

 28/01/2018 - Entrevistas para o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo;

 29/01/2018 - Entrevista do Dia Nacional de Visibilidade Trans;

 28/02/2018 - Volta às aulas - Entrevistas sobre a formação em Psicologia;

 18/02/2018 - Entrevista para o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo;

 08/03/2018 - Entrevistas para o Dia Internacional da Mulher;

 15/03/2018 - Entrevista para o Dia Mundial dos Direitos do Consumidor;

 16/03/2018 - Nota para o Dia Nacional do Ouvidor;

 21/03/2018  -  Banner  e  nota  para  o  Dia  Internacional  pela  Eliminação  da

Discriminação Racial;

 25/03/2018 - Entrevista para o Dia Nacional do Orgulho Gay;

 02/04/2018 - Entrevista para o Dia Mundial de Sensibilização para o Autismo;

 07/04/2018 - Entrevista para o Dia Mundial da Saúde;

 28/04/2018 a 1º/05/2018 - Série de reportagens sobre saúde no trabalho;

 28/04/2018 - Entrevista para o Dia da Educação;

 13/05/2018 - Banner para o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo;

 15/05/2018 - Entrevista para o Dia Internacional das Famílias;

 18/05/2018 - Nota para o Dia Nacional da Luta Antimanicomial;

 28/05/2018 - Entrevista para o Dia Mundial da Saúde da Mulher/Dia de Combate à

Mortalidade Materna;

 04/06/2018 - Entrevistas para o Dia Mundial das Crianças Vítimas de Agressão;

 12/06/2018  -  Entrevista  com  Laura  Muller  e  Regina  Navarro  para  o  Dia  dos

Namorados;

 14/06/2018 - Início da Copa do Mundo - Entrevista e artigo Psicologia do Esporte;

 20/06/2018 - Artigo para o Dia Mundial do Refugiado;
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 26/06/2018 - Entrevista para o Dia Internacional da Luta contra o Abuso e o Tráfico

Ilícito de Drogas;

 28/06/2018 - Publicações para o Dia Internacional do Orgulho Gay e da Consciência

Homossexual;

 13/07/2018 - Entrevista e 2 artigos para o Dia Nacional do ECA.

Em julho de 2018 as produções foram interrompidas para dar espaço a outras ações, como

apoio à série de eventos institucionais realizados no período e a implementação da nova

identidade visual e do novo site do CRP 01/DF.

Chamada para a entrevista com a psicanalista Regina Navarro para o mês dos relacionamentos no

CRP 01/DF

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

11.11 Mural de comunicação interna

Iniciativa  implementada  em 2017,  o  mural  de  comunicação  interna  Acontece  no  CRP

01/DF foi atualizado semanalmente durante todo o ano de 2018. No mural fica disponível 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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Mural Acontece no CRP 01/DF

Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF

No  período  foi  possível  observar  maior  engajamento  dos  públicos-alvo,  entre  eles  os

psicólogos  inscritos  na  região,  que  passaram  a  reagir,  comentar  e  compartilhar  as

publicações do conselho profissional, tendo uma avaliação positiva sobre os conteúdos

voltados à orientação profissional.
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	Fonte: Acervo ASCOM CRP 01/DF
	No mês de setembro foi oferecida a roda de conversa “Psicologia da Saúde e Hospitalar: desafios, competências e instrumentos para a atuação profissional”, que contou com a colaboração da conselheira Meg Gomes.
	Outro evento oferecido pela Comissão foi a roda de conversa “Religiosidade na prática clínica: um olhar a partir de diferentes abordagens”, no dia 05 de novembro, dando continuidade às discussões sobre as abordagens da área clínica, mas com o enfoque no atendimento clínico.
	Em 25 de outubro ocorreu mais uma roda de conversa intitulada “Experiências de intervenções em saúde mental nas universidades”, dando seguimento à promoção da discussão sobre a saúde mental na vida acadêmica.

