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CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA - 1ª REGIÃO

ATA DE REUNIÃO

ATA DA 1232ª REUNIÃO PLENÁRIA ORDINÁRIA DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DO DISTRITO FEDERAL
– CRP-01/DF, REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2020, À DISTÂNCIA, EXCEPCIONALMENTE, DADAS AS
CIRCUNSTÂNCIAS IMPOSTAS PELO CORONAVÍRUS. Às dezenove horas e trinta minutos do dia dezoito de junho de
dois mil e vinte, sob a presidência da Conselheira Thessa Laís Pires e Guimarães, reuniram-se para a realização da
1232ª Reunião Plenária Ordinária do CRP-01/DF as (os) Conselheiras (os) Efe�vas (os) Rafael Gonçalves de Santana
e Silva, Carolina Saraiva, Demétrius França, Artur Mamed, Rebeca Potengy, Sílvia Reis e as (os) Conselheiras (os)
Suplentes convocadas (os) em decorrência da necessidade dos trabalhos, Camila Maia, Tania Inessa, Leida Mota. 1.
Leitura e aprovação da ata da 1231ª Reunião Plenária Ordinária. Leitura realizada pela conselheira secretária
Sílvia Reis; após considerações, a ata foi aprovada por unanimidade. 2. Leitura e conhecimento da ordem do dia
(Pauta). A conselheira presidenta fez a leitura da pauta do dia: apreciação do relatório de gestão – exercício 2019,
representantes do CRP 01/DF para os GTs da APAF, repasses de comissões, balanço do CRP ao vivo,
homologações. 2.1. Apreciação do relatório de gestão – exercício 2019: uma vez que temos prazo, Rafael avalia
que o desafio é integrar obje�vos estratégicos e já apontar o que nova gestão realizou nos primeiros três meses de
atuação. Sílvia propõe que atualizemos as ressalvas do ano de 2017, para não incorrer nos mesmos erros; além de
fazermos uma contextualização da mudança de gestão. Camila propõe melhorar a diagramação e tornar o
documento mais convida�vo. A diretoria ficou com a responsabilidade de fazer estas adequações. Delibera-se por
adiar a apreciação do relatório para a próxima plenária a par�r desse arremate final. 2.2 representantes do CRP
01/DF para os GTs da APAF: será realizado alinhamento com conselheiro Társis sobre os dois GTs (de concursos e de
avaliação) para compreender como está nossa representação e como podemos favorece-la; Rafael estava no GT de
tecnologia da informação e cedeu para conselheira Sílvia; Flávia estava no GT de Medidas Socioeduca�vas e
conselheiro Rafael assume a par�r de agora; na próxima plenária apreciaremos GTs em que desejamos compor com
representações do CRP 01/DF; conselheira Carolina vai se atualizar com Cris�na sobre nossa representação no GT
de raça; Camila se coloca à disposição para compor GTs da área de psicologia na educação. 2.3. Repasses de
comissões: i) Tania Inessa informa sobre ações do maio an�manicomial, da data comemora�va da luta contra a
violência sexual infan�l. Informa que a Comissão de DH e SM está em parceria com a comissão LGBTQI+ para a�var
ações conjuntas; a coordenadora também informou sobre um evento a ser realizado na agenda da portaria que foi
publicada pelo Ministério da Saúde interrompendo o trabalho das equipes que faziam a ponte entre o sistema
prisional, o SUS e a RAPS para atendimento de pessoas com transtornos mentais em conflito com a lei. ii) Carolina
Saraiva informa que a comissão étnico-racial está num processo de interlocução com várias outras comissões e
avalia que a campanha an�rracista do Conselho está tendo boa repercussão; a conselheira traz a proposta de
desmembrar a comissão étnico-racial, pois entende que o tema de Povos Indígenas valeria uma comissão específica.
A conselheira Carolina também propõe realização de duas oficinas relacionadas ao tema, uma literária an�rracista e
outra sobre racismo ins�tucional. iii) Conselheira Leida, sobre a comissão de é�ca, informa que houve uma reunião
chamada pelo CFP onde este lançou uma norma�va suspendendo todos os prazos, o que nos impossibilita de
encaminhar documentos como citações e no�ficações. Não obstante, a comissão de é�ca do CRP 01/DF con�nua a
fazer análises preliminares. Sobre a comissão de psicologia organizacional e do trabalho, estão a pleno vapor no
recrutamento, triagem e orientação dos psicólogos voluntários; uma primeira orientação foi feita no início de junho,
com avaliação posi�va de par�cipantes. No dia 26 de junho será feita a segunda turma de orientação. Rafael
informa que, par�cipando de reunião com alguns conselhos regionais que estão conversando sobre voluntariado,
notou uma recep�vidade ao nosso plano de ação, trabalho conjunto à Comissão de Emergências e Desastre e à
Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho, em ar�culação com Fiocruz e Anhanguera. Na avaliação do
conselheiro Rafael, pela ação de nossas comissões e com as parcerias ins�tucionais, o CRP 01/DF está fazendo
história, com cada pessoa empregando sua força e costurando um grande processo de trabalho. O conselheiro avalia
importante integrar as contribuições de cada conselheiro, conselheira e colaboradores; e também reflete sobre a
importância de construirmos estratégias para remunerar esses profissionais voluntários que se cadastraram em
nosso edital. iv) Conselheiro Demétrius traz no�cias da Comissão de Orientação e Fiscalização e propõe alteração no
site do CRP, com criação de uma aba como Orienta Psi ou aba da COF: os psicólogos, acessando esse espaço, terão
acesso a documentos, orientações, explicações mais detalhadas. Sílvia vai consultar a ASCOM sobre a viabilidade
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dessa nova aba. Conselheiro Demétrius percebe preocupação da categoria sobre o retorno ao trabalho presencial.
Como a COF lida com um volume enorme de trabalho, o conselheiro informa que, a par�r de agora, a comissão tem
encontro semanal com as funcionárias e estagiária do setor; ele informa outras ações tomadas recentemente no
sen�do de o�mização e dinamização das demandas. O conselheiro propõe levar o uso do Trello, um programa de
gerenciamento de projetos para todo o CRP 01/DF. O conselheiro pontua que está havendo uma pressão das
Ins�tuições de Ensino Superior para liberação do estágio à distância. Conselheira Camila avalia que as ins�tuições
estão adquirindo autonomia porque a nota da ABEP foi feita baseada em portaria que foi revogada. Conselheira
Thessa informa que a reunião do Sistema Conselhos de amanhã vai ser pauta quase exclusiva sobre esse tema.
Conselheira Carolina registra parabenização ao conselheiro Demétrius na COF; e sugere que o CRP 01/DF faça uma
fala reforçando o posicionamento da ABEP, marcando um CRP AO VIVO sobre o tema. Thessa propõe que esse AO
VIVO seja realizado pelo Demétrius e Camila. v) Conselheira Camila se propõe ao debate com Demétrius, e propõe
trazer um professor universitário ou alguém da ABEP e CFP. Ela informa que a comissão de psicologia na educação
estará realizando um AO VIVO sobre educação em comunidades. Ela informa que se iniciaram escuta de psicólogos
escolares; que o grupo foi impulsionado por uma demanda que apareceu no CRP AO VIVO; o grupo Balint, sob
coordenação da conselheira Regina, traz a análise da prá�ca profissional a par�r de uma angús�a, o grupo vota a
angús�a a ser deba�da. A conselheira avalia a potência mobilizadora dessa metodologia. Ela informa que chegam
crí�cas de pouca abrangência do grupo. Ela informa que toda terça, por tempo indeterminado, a comissão fará essa
escuta. Conselheiro Rafael avalia importante integrar essa agenda ao plano de ação de enfrentamento à covid-19.
Conselheira Sílvia propõe que esta ação seja ampliada; ela também provoca o plenário para pensar em outras coisas
que poderíamos fazer enquanto Conselho no sen�do de dar suporte a profissionais. Ela informa sobre par�cipação
da Adélia na Ação Conjunta, algo que ela julga importante ar�cular com o CRESS. Conselheira Camila avalia que a
escuta permite que se mapeiem os desafios de profissionais psi em todo o DF e avalia que o sofrimento dos
profissionais é não saber o que fazer nesse momento, então seria conveniente criar um espaço de divulgacão de
ações em nosso site. A conselheira reflete, a par�r do chamado da comissão de raça, como poderíamos “convidar”
outros setores da psicologia a contribuir com ideias e ações nesse contexto pandêmico. Conselheiro Rafael propõe
um diálogo ins�tucional com a Secretaria de Educação. Conselheira Camila informa que oficiou a Secretaria de
Educação pedindo uma reunião, mas não fomos atendidos. Agora com a mudança de secretária, a conselheira avalia
importante oficiar novamente a Secretaria de Educação para viabilizar essa agenda. Conselheiro Rafael propõe falar
diretamente com a nova secretária de educação. Ele também propõe que na próxima orientação, conselheira Camila
possa compar�lhar a metodologia Balint. vi) Conselheira Sílvia pergunta sobre a relação com a Fiocruz: Thessa
informa que o diálogo segue no sen�do do CRP 01/DF ter assento em uma agenda semanal interins�tucional
envolvendo Fiocruz e UnB. Conselheiro Artur acredita que precisamos ter retorno claro sobre resultados e entende
que está no momento de amarrarmos a organização gestora do projeto para pensarmos em ações futuras.
Conselheiro Rafael propõe reunião do grupo gestor; encaminha-se para dia 03/07, 20h. 2.4. Balanço CRP AO
VIVO:pelo adiantado da hora, é re�rado de pauta. 3. Comunicação da Presidência: realizadas durante as trata�vas
dos demais pontos de pauta. 4. HOMOLOGAÇÕES: 4.1. Processos COF para homologação em Plenário. Relator:
Demetrius Alves; 4.1.1. Processos de Registro de Pessoa Física (25): Amanda Pasqua de Castro; Ana Beatriz Pires
Duarte; Ana Cris�na Alves da Silva; Ana Flávia de Sousa Mendonça; Cris�ane de Freitas Silva Menezes; Daniel
Fernandes de Oliveira; Eduarda Burlamaqui Bendahan de Moraes; Eliane Rodrigues Borges; Fabiana San�no da Silva;
Francisco Heudes da Silva Ferreira; Hannah Assante Lampert; Isadora da Silva Coelho de Sá; Izabella de Moraes da
Silva; Jéssica Couto Gomes; Joyce Daiana Sampaio Coêlho; Luciana da Silva Pedron; Marla Jalinne Ventura de
Almeida Ribeiro; Marya Karolyna Schumacher Rosa Pereira dos Santos; 52. Nélia Cris�na Moreira da Silva; Patrícia
Ticae Ina; Roberta Gueudeville Vita Ba�sta Mourão; Sâmela Thaiana Soares Rodrigues; Sílvia Saraiva Valente; Thayná
Sousa Ribeiro; Thaynara Priscila de Souza Fernandes; 4.1.2. Processos de Rea�vação de Registro de Pessoa Física
(02): Carolina Mercado Faus�no; Geise Nogueira Barros Cunha; 4.1.3. Processos de Transferência de Registro para o
CRP-01 (01): Bruna Roberta Pereira dos Santos – CRP-05; 4.1.4. Processos de Transferência de Registro para outros
CRPs (09): Diogo Conque Seco Ferreira – CRP-19; Elka Lima Hostensky – CRP-12; Fabíola Belém Pacheco Maciel –
CRP-24; Geovana Fá�ma de Oliveira Magalhães – CRP-12; Indiana Machado Silva – CRP-08; Lilian Carla Valente
Marinho – CRP-08; Maxmiliano da Cunha Bri�o Teixeira – CRP-05; Ramone Campos Dias – CRP-08; Roberta Le�cia
de Cassoli Ramos – CRP-14; 4.1.5. Processos de Cancelamento de Registro de Pessoa Física (43): Ana Carolina Lopes
Starling; Ana Carolina Souza Oliveira; Ana Paula Souza e Silva; Charlene Gomes Pimentel; Cláudia Castro de Oliveira;
Cleane Regina Ba�sta Rodopiano de Oliveira; Cris�ana Cândida Camarano; Cris�ane de Souza Woo; Dayane Cris�ne
Mendes Cirilo; Eloíza Mitsue Dias Sassaki Umeno; Fabíola Gomide Baquero Carvalho; Fernanda Bap�sta Alves;
Fernanda Trancoso de Morais; Gabriella Guimarães Lima Vieira; Gleidson Carlos de Souza; Heliamar Alves Corrêa;
Ingrid Luiza Neto; Jacimar Silva Pinheiro; Johna�a Augusto Seabra Barbosa; Juliane Vieira Aires; Karla Azevedo
Moreira; Laís Fernandes Pires; Laryssa Yasmin Silveira Magalhães; Lilliane de Almeida Louzeiro; Lohana Santos de
Novaes; Luciana Souza Ferreira Fonseca; Márcia Fonseca Gonçalves de Almeida; Marlene Gomes Barreto; Mirna
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Andrade Seixas Maia; Natalia Pereira Cardoso; Paula Rodrigues Fróes; Paulo Henrique de Carvalho Costa; Rafaela
Torres Costa; Raquel Vilas Boas Dias; Ricardo Aurélio Freitas Matos; Rosimeire Gaudad Sardinha Carneiro; Samara
Barbosa Tancredi; Silvana Machado Peres; Ta�ane Tamires Barbosa; Úrsula Marques Prata; Vanessa Kelly da Costa;
Viviane Ribeiro dos Santos; Yarla Queiroz Carneiro; 4.1.6. Processos de Registro de Pessoa Jurídica (06): Centro de
Saúde Pique Ltda; Clínica de Psicologia Espaço Comprometa-se Ltda; Clínica de Psicologia Neurotech Eireli; Laços –
Clínica de Atendimento Psicológico Ltda; Loop Clínica Psicológica e Médica da Criança e do Adolescente Ltda;
Valdirene da Cruz Santana Nascimento Eireli; 4.1.7. Processos de Cadastro de Pessoa Jurídica (01): J P Lago
Psicologia – Me; 4.2. Processos encaminhados à comissão de análise para concessão de �tulo profissional de
especialista para DEFERIMENTO em Plenário – Relator: Demetrius Alves (01): Vanessa Sales Veras – Especialista em
Avaliação Psicológica – Processo nº 19/20 – Experiência profissional acumulada em Avaliação Psicológica conforme
estabelecido pelo §03, art. 6 da resolução Nº 13/2007. A conselheira Thessa Laís Pires e Guimarães encerrou a
sessão plenária às 22h. Nada mais tendo a registrar, eu, Sílvia Reis, conselheira secretária, transcrevi a presente ata
que segue assinada eletronicamente pelas e pelos presentes.

1. Thessa Laís Pires Guimarães
2. Carolina Saraiva
3. Rafael Gonçalves de Santana e Silva
4. Sílvia Reis
5. Demétrius Alves de França
6. Artur Mamed Cândido
7. Rebeca Bandeira de Souza Potengy
8. Camila Moura Fé Maia
9. Tania Inessa Mar�ns de Resende
10. Leida Maria de Oliveira Mota

Documento assinado eletronicamente por Sílvia Reis, Conselheira(o), em 21/07/2020, às 10:00, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rafael Gonçalves de Santana e Silva, Conselheira(o), em
24/07/2020, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Carolina Saraiva, Conselheira(o), em 27/07/2020, às 16:23,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Artur Mamed Cândido, Conselheira(o), em 07/08/2020, às 15:29,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Tania Inessa Mar�ns de Resende, Conselheira(o) Suplente, em
01/09/2020, às 15:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Camila Moura Fé Maia, Conselheira(o), em 03/09/2020, às 15:36,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de
2015.

Documento assinado eletronicamente por Thessa Laís Pires e Guimarães, Conselheira(o), em 21/09/2020, às
09:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Rebeca Bandeira de Souza Potengy, Conselheira(o), em
23/09/2020, às 19:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Demetrius Alves de França, Conselheira(o), em 24/09/2020, às
14:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
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outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leida Maria de Oliveira, Conselheira(o) Suplente, em 24/09/2020,
às 17:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
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