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PLANO DE TRABALHO DO ANO DE 2017 

 

 

APRESENTAÇÃO  

 
 A construção deste Plano de Trabalho para o exercício de 2017 encontra-se pautada nas propostas elencadas nas deliberações do  IX CNP 

e IX COREP , além das propostas do plano de gestão estratégico 2016/2019 do VIII plenário, que tem como missão cuidar da Psicologia com 

ética e compromisso social. 

O Conselho Regional de Psicologia 13ª Região tem como objetivo zelar pela observância dos princípios éticos, orientando, normatizando, 

fiscalizando e disciplinando a profissão de Psicólogo, além de contribuir com suas ações políticas para a evolução e aperfeiçoamento da 

Psicologia enquanto ciência e profissão. 

 

 
 
OBJETIVO GERAL 

 
Estabelecer ações a serem desenvolvidas pelo VII Plenário  com o objetivo de cuidar dos princípios éticos, orientando, normatizando, 

fiscalizando e disciplinando a profissão de Psicólogo, além de contribuir com suas ações políticas para o avanço da Psicologia enquanto ciência e 

profissão.  

 

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 
1.  Manter, fortalecer e ampliar a participação do CRP 13 nos Órgãos de Controle Social; 

2. Dialogar, estabelecer parcerias e intercâmbio com as Políticas Públicas implementadas pelas três esferas governamentais; 

3. Fortalecer a comissão de Interiorização da gestão do CRP 13; 

4. Estimular a produção e publicação dos conhecimentos científico da Psicologia; 

5. Realizar ações de orientação  sobre a formação, junto aos estudantes de Psicologia; 

6. Incentivar e apoiar as ações do CREPOP; 
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7. Produzir material de divulgação do CRP 13, para a categoria e sociedade; 

8. Melhoria na qualidade das informações contidas no site. 

9. Orientar, normatizar e fiscalizar a atuação dos psicólogos dentro da jurisdição do CRP/13, Estado da Paraíba;  

10. Promover diálogo e parceria com o Sindicato de Psicologia e Conselhos profissionais; 

11. Adquirir equipamentos permanentes para a melhoria dos serviços; 

12. Intensificar, fortalecer e descentralizar o trabalho da Comissão de Orientação e Fiscalização – COF; 

13. Divulgar para a sociedade a importância do CRP-13 através dos serviços de Psicologia; 

14. Estimular através de ações a Adimplência; 

15. Incentivar a presença dos profissionais nas ações do CRP-13 

  
AÇÕES ADMINISTRATIVAS  

1. REUNIÕES DE DIRETORIA 

Realizadas, ordinariamente, uma vez por semana para acompanhar e encaminhar os 

documentos expedidos e recebidos: gerenciamento funcional das atividades financeiras e 

contábeis com as receitas e despesas (tesouraria), cobrança, demandas da secretaria e 

avaliações dos trabalhos das Comissões, preparação para pautas e documentos das reuniões 

plenárias, realizar reuniões regulares com a subsede com o objetivo de acompanhar e 

orientar as atividades administrativas e políticas, agendamento de eventos e outras inerentes 

a função da diretoria. 

Intensificar o canal de diálogo permanente com as Instituições Formadoras (IES), 

juntamente com a ABEP com vistas ao fortalecimento da psicologia enquanto ciência e 

profissão; 

Reuniões com o corpo funcional do CRP-13; 

Reuniões trimestrais com os gestores da Subsede em Campina Grande; 

Reuniões com as comissões do CRP-13; 

  

2. REUNIÕES PLENÁRIAS  

As reuniões plenárias têm como objetivo encaminhar e deliberar os procedimentos 

administrativos, jurídicos e políticos, dentro das ações do Conselho. Realizadas, 

ordinariamente, 1 vez por mês. 

Encaminhamento e deliberações das demandas do CFP e APAF. 
3. COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA COF 
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FISCALIZAÇÃO - COF- é uma Comissão 

Permanente que objetiva a orientação e fiscalização 

do exercício profissional, garantindo a proteção do 

direito da população a serviços psicológicos 

oferecidos dentro dos preceitos técnicos e éticos da 

profissão. Com isso, também objetiva assegurar 

que a Psicologia possa contribuir de forma 

harmônica, útil e a serviço da necessidade social 

brasileira, prestando informações sobre as 

atribuições gerais dos psicólogos, esclarecendo as 

normas e procedimentos legais e buscando realizar 

um trabalho de aproximação junto à categoria 
 

Ricardo Jorge Costa Faria 

Conselheiro Presidente da COF 

 

Maria do Socorro Brito 

Orientadora Fiscal 

 

Claudyana Ferreira Queiroz 

Estagiária 

 

 

 

 

a) Reunião da COF – Semanal. 

b) Reunião da COF com as Comissões sempre que se fizer necessário; 

c) Plantões diários na Sede para atendimento ao público; 

d) Visitas de fiscalização quando necessária; 

e) Visitas sistemáticas de orientação; 

f) Visitas aos psicólogos residentes no interior da Paraíba (Patos, Sousa, Cajazeiras, 

Campina Grande e municípios adjacentes); 

h) Participação em eventos ligados à Psicologia, como forma de atualização; 

i) Reunião com o Plenário, (Presidente da COF). 

AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA COF: 

Realização de palestras com os alunos do curso de Psicologia nas universidades, 

objetivando fornecer informações sobre o Código de Ética Profissional, as atribuições do 

Psicólogo, funções do CRP/13 e divulgar o Sistema Conselho;  

b) Realização de palestras, participação de eventos, congressos e debates junto à categoria e 

sociedade em geral, para divulgar e fornecer informações sobre o Sistema Conselho, o 

Código de Ética Profissional, as atribuições e funções do CRP/13, bem como as atribuições 

do psicólogo e seus diversos campos de atuação; 

c) Fornecer orientações, para aos usuários e a categoria, sobre as atribuições do psicólogo 

no Brasil, do Código de Ética Profissional de Psicologia e do papel do Sistema Conselho 

(CNP, APAF, CFP e CRPs); 

d) Promoção de encontros da Comissão de Fiscalização com os representantes e membros 

da COF, na Sede em João Pessoa e na Subsede; 

e) Realizar visitas de rotina, averiguação, fiscalização, de orientação e de aproximação 

junto à categoria, nas Instituições de Saúde e Escolares (Municipais, Estaduais e Federais), 

Hospitais Públicos e Privados, DETRAN, Empresas, Clínicas, Programas Sociais (CRAS, 

CREAS, CAPS, PETI, NASF, Programa de Apoio ao Idoso e outros), Conselhos Tutelares 

e aos consultórios psicológicos, localizados em toda a Paraíba;  

f) Realizar as solenidades de entrega das Carteiras de Identidade Profissional, onde 

participarão a Orientadora Fiscal e um Conselheiro, oferecendo as boas vindas aos novos 

Psicólogos e esclarecendo sobre os aspectos éticos e legais da profissão de psicólogo, além 
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de informar sobre as ações desenvolvidas pelo CRP e o Sistema Conselhos.                                

 

4. COMISSÃO DE ÉTICA - As reuniões da 

Comissão de Ética têm por objetivo: a) conduzir a 

análise e a avaliação das representações e processos 

éticos contra psicólogos que chegarem a esta 

Comissão, dando-lhes os encaminhamentos 

cabíveis; b) apurar as faltas disciplinares e 

infrações ao Código de Ética, praticadas por 

psicólogos no exercício profissional ou no cargo de 

Conselheiro, respeitando o Código de 

Processamento Disciplinar, respeitando os limites 

da função desta Comissão e, quando necessário, 

solicitar a assessoria da COF para promover 

averiguações; c) participar e promover encontros, 

seminários, fóruns e/ou congresso nos quais o tema 

“Ética” seja discutido, em especial a Ética 

Profissional do Psicólogo. 

 

Gabriel Pereira de Souza 

Conselheiro Presidente da COE 

 

AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA COE: 

a) Reuniões quinzenais da COE; 

b) Visitar instituições, em conjunto com a COF, para esclarecimentos e 

aprofundamento da temática relativa à ética profissional; 

c)  Promover a aproximação, em parceria com a COF, das Instituições Universitárias e 

em especial com os representantes da disciplina de Ética Profissional, para troca de 

experiências, sugestões e assessoramento, quando necessário;  

d) Reuniões quando necessários com a COF e Assessoria Jurídica. 

e) Referendando-se em proposta deliberada no IX CNP em 2016, pretende-se iniciar 

processo democrático de debate sobre revisão do Código de Ética e legislações 

afins, no que se refere ao sigilo, guarda, registro documental e utilização de novas 

tecnologias de informação, de forma que garanta uma prática profissional de 

qualidade. 

 
                                     

5. CREPOP / POLITICAS PÚBLICAS- 

O CREPOP no CRP 13 faz parte da Comissão de 

Políticas Públicas (CPP), buscando funcionar em 

integração com as demais comissões existentes, 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO CREPOP: 

 
 Realizar eventos de lançamento dos documentos de Referência do CREPOP 

junto à categoria; 

 Ampliar as ações do CREPOP no CRP 13, visando fomentar conhecimentos 

para profissionais atuantes nas políticas públicas; 
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visando mobilizar os psicólogos e gestores do 

Estado da Paraíba acerca da temática da Psicologia 

e Políticas Públicas.  

Objetivos: Promover a ampliação da participação 

da Psicologia na esfera pública, tendo como base a 

interlocução e a sistematização das práticas 

psicológicas associadas ao setor público do Estado, 

sobretudo das políticas públicas e; colaborar para a 

expansão da presença da Psicologia na sociedade, 

na promoção dos Direitos Humanos, Inclusão 

Social e Cidadania no Estado da Paraíba. 

 

Carla de Santana Brandão Costa 

 Responsável pelo CREPOP 

 

Luíz de França Pereira da Silva 

 Membro Colaborador 

 

Katiuska Araújo Duarte 

Membro Colaboradora 

  

 Fortalecer as ações do CRP 13 junto aos profissionais de psicologia, através de 

ações do CREPOP em articulação com outras Comissões do Conselho; 

 Divulgar as ações do CREPOP visando maior conhecimento sobre as ações do 

CRP 13; 

 Fortalecer parcerias com Instituições de Ensino Superior (IES), a fim de 

viabilizar o acesso e informação sobre a profissão entre psicólogos e estudantes 

em formação; 

 Participar das reuniões de entrega de carteiras junto a COF com o objetivo de 

divulgar o CREPOP aos novos profissionais inscritos no CRP 13.  

AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELO CREPOP 

 Apresentar o CREPOP, seu respectivo Portal e publicações na ocasião de entrega 

das carteiras profissionais (CIP): 

 Realizar Roda de Conversa sobre tema das Referencias Técnicas do CREPOP em 

fase de Consulta Pública, de acordo com a demanda da Coordenação Nacional do 

CREPOP; 

 Realizar palestras e mesas redondas com temáticas sobre políticas públicas nas IES; 

 Realizar visitas aos Programas de Políticas Públicas de João Pessoa e do Interior do 

Estado (06 cidades); 

 Realizar ciclo de pesquisa(s) do CREPOP através de: levantamento de profissionais 

atuantes na política a ser estudada; agendar encontro com psicólogos, equipe 

multiprofissional e gestores para coleta de dados; Realizar entrevistas e grupos 

coleta de dados de discussão; Efetivar a degravação das entrevistas e grupos; 

Preparar relatório de pesquisa e encaminhar ao Crepop Nacional; Avaliar as 

Referências Técnicas na fase pré- consulta pública, de acordo com a demanda da 

Coordenação Nacional do CREPOP, dependendo da demanda da Coordenação 

Nacional do CREPOP; 

 Mesa Redonda/Lançamento de Referências Técnicas (Sede do CRP); 

 Lançamento de Referências Técnicas (Interior do Estado, Campina Grande e João 

Pessoa); 
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 Organizar eventos para lançamento das Referencias Técnicas para atuação dos 

psicólogos nas políticas públicas, Aguardando o envio de referências técnicas pelo 

CFP; 

 Mesa Redonda:sobre PPP (UFCG/Santa Maria/UNIPÊ) – Lançamento de 

Referências Técnicas/Semana do Psicólogo,aguardando o envio de referências 

técnicas pelo CFP; 

 Alimentar a fun Page (facebook), com informações e imagens atualizadas das ações 

do CREPOP. 

 

6. COMISSÃO DE PSICOLOGIA 

HOSPITALAR - OBJETIVO: é discutir aspectos 

relativos a Psicologia hospitalar e  em diversos 

contextos de trabalho, identificando aspectos 

relacionados à sua prática e promovendo reflexões e 

ações voltadas para a sua qualificação. 

 

Francisca Soraia Patriota Soares 

Conselheira Presidente 

AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA COMISSÃO DE PSICOLOGIA 

HOSPITALAR: 

 

 Realização do Seminário de Psicologia Hospitalar ; 

 Realizar em evento cientifico com conferências (palestras e mesas-redondas) com 

profissionais de referência regional e local na área da Psicologia da Saúde 

discutindo seus eixos e contextos de atuação. 

  

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE PSICOLOGIA 

HOSPITALAR: 

-Realizar orientações e fiscalizações das práticas no contexto hospitalar em conjunto com a 

COF; 

-Promover encontros quinzenais(roda de conversas)com os psicólogos da área hospitalar da 

grande João Pessoa, para a reflexão das práticas; 

 -Realizar em evento cientifico com conferências (palestras e mesas-redondas) com 

profissionais de referência regional e local na área da Psicologia hospitalar; 

-Promover o primeiro encontro paraibano de psicologia hospitalar. 

 

COMISSÃO DE PSICOLOGIA CLINICA 

- OBJETIVO: é discutir aspectos relativos a 

AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA COMISSÃO DE PSICOLOGIA CLINICA: 

 

 Realizar orientações e fiscalizações em conjunto com a COF; 
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Psicologia da saúde: na clínica, na atenção básica, 

em diversos contextos de trabalho, identificando 

aspectos relacionados à sua prática e promovendo 

reflexões e ações voltadas para a sua qualificação. 

 

Sandra Helena Ramalho Mousinho 

Conselheira Presidente 

 Realizar uma Roda de conversa: “As práticas integrativas no contexto da saúde: 

espaço, orientação e diferenciação ”; 

 Inscrever trabalhos dos participantes do evento (sob o formato de pôsteres e 

comunicações orais), nos quais tais trabalhos terão seus resumos publicados em 

anais do evento (em CD-ROM), e concorrendo a premiação para melhor trabalho 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE PSICOLOGIA CLINICA: 

-Realizar orientações e fiscalizações das práticas no contexto hospitalar em conjunto com a 

COF; 

-Promover encontros quinzenais(roda de conversas)com os psicólogos da área hospitalar da 

grande João Pessoa, para a reflexão das práticas; 

 -Realizar em evento cientifico com conferências (palestras e mesas-redondas) com 

profissionais de referência regional e local na área da Psicologia hospitalar; 

-Promover o primeiro encontro paraibano de psicologia hospitalar. 

 

 Orientação e Fiscalização da prática nos contextos da saúde publica, da clinica e 

diversas áreas da saúde. 

 Roda de Conversa e seminário; 

 Evento Científico. 

 

 
7. TÍTULO DE ESPECIALISTA  - OBJETIVO: 

Realizar ações efetivas de integração fortalecendo o 

conselho frente à categoria. 

 
 

Adriana Andrade Gaião e Barbosa 

Conselheira Presidente 

AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA COMISSÃO DE TÍTULO DE 

ESPECIALISTA  
-Discutir as necessidades identificadas da categoria;  

-Organizar encontros no intuito de conhecer os profissionais, identificando suas 

necessidades para que, assim possam estabelecer um canal de comunicação com o conselho 

em situações de dificuldades e dúvidas relativas ao exercício da profissão; 

-Participar e Promover eventos científicos, junto com as Universidades que ofereçam cursos 

de Pós-Graduação oportunizando a ampliação de conhecimento que estejam relacionados a 

Resolução que rege essa titulação; 

-Estabelecer parcerias com as Universidades quando da construção dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos de especialização, orientando e favorecendo uma relação com a 

Resolução que rege; 
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-Fazer levantamento das Universidades que oferecem cursos de especialização para a 

categoria; 

-Contactar as instituições e identificar áreas de atuação, montando estratégias para que 

juntos possamos organizar esses cursos e atendam as demandas de mercado e 

profissionalização da categoria; 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE  

TÍTULO DE ESPECIALISTA : 

 

 Criar espaços de discussão e aprimoramento, no que concerne formação do 

psicólogo através de cursos de especialização; 

 

  

6. COMISSÃO  DE COMUNICAÇÃO E 

EVENTOS - OBJETIVO: Fortalecer o sistema 

de comunicação do CRP com a categoria e a 

sociedade. 

Isabella Dias Reis 

Conselheira Presidente 

 

 

AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO E 

EVENTOS: 

 

-Planejamento, organização, acompanhamento e execução dos eventos do CRP como 

Rodas de Conversa mensal e eventos solidários (com arrecadação de alimentos/água para 

doação); 

-Sistematizar a elaboração do Informativo impresso do CRP 13 (Bimestralmente – Junho e 

Dezembro) 

-Manter a Atualização dos cadastros de endereços/contatos de psicólogas (os) do regional. 

-Viabilizar a divulgação dos eventos encaminhados e das ações realizadas pela Diretoria e 

pelas Comissões. 

-Continuar oferecendo acesso às produções informativas do CRP à categoria. 

-Atualizar/Alimentar o site e o facebook regularmente; 

-Visitas periódicas às Faculdades de Psicologia de todo o Estado, com o GT das IES; 

-Acompanhar o GT de Hospitalar;- 

-Criar o GT de Escolar (Janeiro a Junho); 
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-Aproximar o CRP dos profissionais que atuam no interior, através de ações integradas com 

as demais comissões, a partir da demanda dos Conselheiros do Interior (Grupo da  

Interiorização/Descentralização). 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO E 

EVENTOS: 

 

 Garantir a eficácia da comunicação à categoria; 

 Criar estratégia de visibilidade da Psicologia na sociedade.  

 

 
6. COMISSÃO DE SAÚDE 

MENTAL/ALCOOL E OUTRAS 

DROGAS 

 
 

Leandro Roque da Silva 

Conselheiro Presidente 

 

AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA COMISSÃO DE SAÚDE MENTAL/ALCOOL 

E OUTRAS DROGAS 

 Realizar junto com a Comissão de Saúde, CREPOP e Políticas Públicas e a de 

Interiorização do CRP-13, duas Mesas Redonda com a temática, uma na sede do 

CRP-13 e outra em Campina Grande; 

 Fortalecer parcerias com Instituições de Ensino Superior (IES), a fim de viabilizar o 

acesso e informação sobre a profissão entre psicólogos e estudantes em formação 

com esta temática; 

  

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE SAÚDE MENTAL/ALCOOL 

E OUTRAS DROGAS  

 Reuniões e ações com a Frente Paraibana pelos Direitos na Política sobre drogas. 

 Atividades em alusão ao18 de maio - Dia nacional da Luta Antimanicomial; 

 Palestras em comemoração ao dia 10 de Outubro - Dia Mundial da Saúde Mental 

 Evento comemorativo ao Dia Mundial de Combate às Drogas; 

 
6. COMISSÃO DE EDUCAÇÃO - 

OBJETIVO: A Comissão Escolar/Educacional tem 

como objetivo principal no ano de 2017 criar espaços de 

diálogos permanentes no CRP com os profissionais da 

 

AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

          Realizar orientações a respeito do papel do psicólogo escolar em conjunto com a 

COF; 

Realização de eventos  que abordem temas pertinentes a Psicologia Escolar, como o 
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educação, na perspectiva de promover a integração dos 

profissionais e a participação na construção da cidadania 

ativaativa. 

 
 

Ludmila Xavier Rodrigues 

Conselheira Presidente 

 

Membros:  Josineide Araújo Paiva 

Suéliton Jackson Medeiros de Sousa 

 

Papel do Psicólogo Escolar; Os desafios desse profissional nesta área; Inclusão, entre 

outros. 

Convidar profissionais de referência nesta área para fazer parte destes eventos. 

Realizar em evento cientifico com conferências (palestras e mesas-redondas) com 

profissionais de referência regional e local na área da Psicologia da Educação 

discutindo seus eixos e contextos de atuação. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

      Orientação e Fiscalização da prática nos contextos da educação; 

      Roda de Conversa, palestra, mesa redonda ou seminário. 

      Participação em Eventos, Congressos. 

 
6. COMISSÃO DE INTERIORIZAÇÃO- 

OBJETIVO: Afirmar uma gestão 

descentralizada, democrática e ampliada 

alcançando, através de suas ações, o interior da 

Paraíba em todos os âmbitos de atuação do CRP 

13. 

Objetivos específicos: 

 

 Ampliar as ações de descentralização da 

Gestão do CRP 13; 

 Mapeamento dos profissionais do interior da 

Paraíba; 

 Intensificar as ações do CRP 13 no interior 

paraibano. 

 

AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA COMISSÃO DE INTERIORIZAÇÃO 

 Fomentar a criação de grupos de psicólogos em municípios que se reúnam periodicamente 
para discutir temáticas sobre a profissão. 

 Municípios: Souza, Cajazeiras, Patos, Santa Luzia e Campina Grande. 

 Solicitar às Prefeituras dos municípios citados no ponto 1.1 informações sobre todos 

os psicólogos que atuam no município, bem como em que serviços eles (as) atuam. 

 Visitar as instituições a partir da identificação dos psicólogos citado no item acima, 

verificar se esses profissionais estão com os dados cadastrais atualizados e/ou as 

inscrições regularizadas no CRP 13 e fazer as orientações necessárias. 

 Ratificar as parcerias com as instituições formadoras.  

  Promover “Rodas de Conversa” em parceria com as IES nos municípios pólos; 

 Realizar visitas aos Programas de Políticas Públicas do Interior do Estado (Souza, 

Cajazeiras, Patos, Santa Luzia e Campina Grande). 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE INTERIORIZAÇÃO 

 Ampliar as ações de descentralização da Gestão do CRP 13; 

 Mapeamento dos profissionais do interior da Paraíba; 

 Intensificar as ações do CRP 13 no interior paraibano; 
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Irismar Batista de Lima 

Conselheira Presidente 

Suenny Fonseca de Oliveira – CRP 13/6265  

Membro 

 

 Conhecer a atuação do(a)s psicólogos nos PPP e fomentar informações  técnicas 

para a prática profissional. 

 

7.COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
PSICOLOGICA. 

 

Shirley de Sousa Silva Simeão 

Presidente 

AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

PSICOLOGICA 

Reunião mensal  para discutir atividades pertinentes a comissão. 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA 

 Realizar simpósio: “O fazer em avaliação psicológica ” com profissionais dos 

diversos campos de atuação, com o objetivo de apresentar e discutir a prática em 

avaliação psicológica  

 promover cursos de atualização de instrumentos psicológicos  

 

8. COMISSÃO DE DIREITOS 

HUMANOS - Objetivo geral: Promover 

reflexões, discussões em defesa dos direitos 

humanos, dessa forma, enfrentando a violação 

desses direitos e minimizando o sofrimento 

psíquico.  

Objetivos específicos:  

Participar de fiscalização quando solicitada por 

outras comissões internas e externas que estejam na 

defesa dos DH; 

Promover capacitação e produção de material que 

venha a contribuir com a formação dos 

AÇÕES A SEREM REALIZADAS PELA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 

Reuniões da comissão de DH; 

Reuniões aberta da comissão de DH com convite a psicólogos, estudantes de Psicologia e 

movimentos sociais; 

Rodas de conversa descentralizadas, nas cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos e 

Cajazeiras, sobre os temas da saúde mental, envelhecimento, mulheres, questões raciais, 

infância e juventude, álcool e outras drogas, identidade de gênero e programas de proteção 

a pessoas ameaçadas de morte.  

Divulgação das ações da comissão no site do crp13 e redes sociais; 

Elaboração de texto informativo sobre as funções e ações da comissão de DH; 

Produção material escrito ou por meio de entrevistas gravadas textos sobre temáticas dos 

DH; 
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profissionais de Psicologia e da sociedade; 

Sensibilizar as instituições formadoras, 

profissionais e estudantes de Psicologia e da 

sociedade; 

Participar das lutas pela garantia dos direitos 

humanos na sociedade brasileira; 

Solidarizar-se com os movimentos locais, nacionais 

e internacionais de direitos humanos. 

  
 

Leilane Cristina Oliveira Pereira 

Conselheira Presidente 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 

 

Reuniões de avaliação das atividades desenvolvidas pela comissão de DH. 

Realizar reuniões quinzenais, aos sábados, da comissão de direitos humanos; 

Promover semestralmente reuniões aberta da comissão de DH com convite a psicólogos, 

estudantes de Psicologia e movimentos sociais; 

Realizar rodas de conversa bimestrais descentralizadas, nas cidades de João Pessoa, 

Campina Grande, Patos e Cajazeiras sobre os temas da saúde mental, envelhecimento, 

mulheres, questões raciais, infância e juventude, álcool e outras drogas, identidade de 

gênero e programas de proteção a pessoas ameaçadas de morte nas cidades de João Pessoa, 

Campina Grande, Patos e Cajazeiras.  

Divulgação sempre que necessário as ações da comissão no site do crp13 e redes sociais;  

Elaborar texto informativo sobre as funções e ações da comissão de DH; 

Convidar semestralmente colaboradores da comissão para produzir material escrito ou por 

meio de entrevistas gravadas textos sobre temáticas dos DH; 

Realizar mensalmente reunião de avaliação das atividades desenvolvidas pela comissão de 

DH. 

 

 

COMISSÃO DE PSICOLOGIA 
JURIDICA - Objetivos - Discutir aspectos 

relativos à Psicologia Jurídica em diversos 

contextos de trabalho, identificando aspectos 

relacionados à sua prática e promovendo reflexões 

voltadas para a qualificação do Profissional 

Psicólogo. 

 
Silvana Barbosa Mendes Lacerda 

Conselheira Presidente 

 

AÇÕES PARA SEREM REALIZADAS PELA COMISSÃO DE PSICOLOGIA 

JURÍDICA 

 

 Reunir quinzenalmente para discutir as práticas jurídicas; 

 Realizar orientações e fiscalizações em conjunto com a COF; 

 Organizar roda de conversa, mesa redonda, seminários com profissionais da área e 

com instituições públicas para discutir a atuação profissional; 

 Realizar visitas a Instituições públicas com o objetivo de discutir a prática da 

atuação profissional; 

 Elaborar uma pesquisar com profissionais que atuam na área sobre a sua pratica; 

 Participar de eventos e palestras com objetivo de orientar profissionais que atuam na 



 

13 

 

 

área; 

 
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DA COMISSSÃO DE JURÍDICA 

 

 Reunir-se quinzenalmente para debater, compartilhar, programar e planejar os 

eventos que serão realizados no decorrer do ano; 

 Janeiro à Março: Elaborar pesquisa com psicólogos que atuam na área;  

 Abril: Analisar os resultados da pesquisa; 

 Maio: Apresentar os resultados da pesquisa em eventos; 

 Junho: Organizar mesa redonda com instituições públicas para discutir a atuação do 

psicólogo; 

 Julho e Agosto: Visitar Instituições Públicas com o objetivo de discutir a prática 

jurídica; 

 Setembro e Outubro: Organizar seminário com o objetivo de atualizar profissionais 

da área; 

 Novembro e Dezembro: Planejamento para o próximo ano de 2018. 

 

 

 
ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS EM 2017 

 

 
 Reuniões das comissões: Orientação e Fiscalização – COF, Título de Especialista - CATE;  Comissão de Ética – COE, Direitos 

Humanos – CDH, Psicologia Clínica, CREPOP, Políticas Públicas – CPP, Psicologia Jurídica, Avaliação Psicológica, Comissão 

Educação, Psicologia da Saúde, Comunicação e Eventos, ABEP e Comissão de Interiorização. 

 Reunião da Diretoria, dos Conselheiros e com os funcionários do CRP13; 

 Realizações de eventos na capital e em alguns dos interiores da Paraíba,  

 Intensificar o Projeto de redução da inadimplência (Sede e subsede); 
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 Reunião em Campina Grande, da diretoria com os gestores da Subsede; 

 Implementar melhorias no site; 

 Reunião com SINDPSI/PB para fortalecimento da parceria; 

 Reunião com representantes das cidades pólos; 

 Confecção e envio do Informativo do Psicólogo do CRP13 semestral; 

 Compra de equipamentos para Subsede e nova sede do CRP-13; 

 Intensificar as ações das Comissões; 

 Realização de eventos que abordem as temáticas: Avaliação Psicológica, Direitos Humanos, Justiça, Psicologia Organizacional e do 

Trabalho, Emergência e Desastres e Álcool e Outras Drogas, Mobilidade Urbana, Clinica/Psicoterapia, Saúde,Políticas Públicas entre 

outros; 

 Entrega de Carteira, do Guia do Psicólogo e Informativo (mensalmente); 

 Atualização permanente de dados dos profissionais; 

 Atualização de endereços dos psicólogos que tiveram suas correspondências devolvidas ao CRP13 em 2016. Após atualização enviar 

via correio convencional Resolução que trata da obrigatoriedade de atualização de endereço; 

 Qualificação da profissional e estagiária da COF; 

 Intensificar as visitas às Instituições que possuem psicólogos em seu corpo técnico; 

  Instalação  de uma rede Intranet entre a sede e subsede; 

 Intensificar oportunidades de qualificação do profissional e melhoria das condições de trabalho para o corpo funcional do CRP-13; 

 Continuar e aprimorar as atividades de interiorização; 

 Oferecer à categoria acesso às produções informativas do CRP13 e do CFP; 

 Atualização do banco de dados dos órgãos que possuem psicólogos em seu corpo técnico; 

 Realizar aquisição e recuperação de equipamentos permanentes; 

 Fortalecer as práticas do Sistema de Políticas Públicas através de grupos de estudo temáticos; 

 Elaborar material informativo do CRP-13 sobre o funcionamento das Comissões e temas específicos de cada área; 

 Realizar encontros com os profissionais que atuam no interior, através de ações integradas com as demais Comissões; 

 Realizar reuniões com os representantes das Entidades Estudantis das IES; 
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 Realizar reuniões com os representantes das das IES bimestral; 

 Realizar reuniões com os representantes das Instituições Hospitalares trimestral; 

 Planejamento, execução e avaliação para as comemoração do Dia do Psicólogo; 

 Recobrança da Anuidade 2017, 4 vezes durante o ano. 

 Participação na APAF e nas Reuniões de Presidentes e Tesoureiros, em Brasília/DF, duas vezes por ano; 

 Comemoração ao Dia 18 de maio – Dia da Luta Antimanicomial, em João Pessoa, Campina Grande e Interior e demais campanhas 

promovidas pelo CFP. 

 Dissídio coletivo dos funcionários; 

 Ampliação da Biblioteca Gilberta Vasconcelos do CRP13; 

 Realizar encontros com os profissionais que atuam no interior, através de ações integradas com as demais Comissões; 

 Participar das lutas pela garantia dos direitos humanos na sociedade brasileira; 

 Participação em  Seminários, Congressos e eventos em gerais que abordem temas voltados para as políticas publicas sobre 

envelhecimento; 

 Representação no Conselho Municipal dos Direitos do Idoso (CMDI) de João Pessoa; 

 Representação no Conselho Municipal de Assistência Social (CEMAS) de João Pessoa; 

 Representação no Conselho LGBT de João Pessoa; 

  Solidarizar-se com os movimentos locais, nacionais e internacionais de direitos humanos; 

 Reuniões e ações com a Frente Paraibana pelos Direitos na Política sobre drogas. 

 Evento comemorativo ao Dia Mundial de Combate às Drogas; 

 Promover Fóruns para a realização de debates sobre relatórios e documentos finais das conferências e sistemas de políticas públicas 

(SUAS SINASE, SUS, SUSP, PNDH3); 

 Realizar  evento cientifico com conferências (palestras e mesas-redondas) com profissionais de referência nacional e local nas diversas 

áreas; 

 Publicação de Edital da Assembléia para aprovação da anuidade 2018; 

 Campanha de divulgação, na mídia, sobre a Psicologia e a importância do papel do Psicólogo na sociedade; 

 Assembléia pré-orçamentária (sede e subsede); 
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 Realizar atividades com a temática ética profissional; 

 Realizar Assembléia para aprovação da anuidade/ orçamento de 2018; 

 Realizar visitas as cidades do estado que tem atuação de Psicólogos em Programas de Políticas Públicas; 

 Avaliação do primeiro ano do VIII plenário do CRP-13;  

 Realizar projetos de pesquisa em conjunto com o CFP e a ABEP; 

 Comemoração do Dia Mundial da Saúde Mental. 

 Realização de concurso público para admissão de novos funcionários; 

 Confraternização (sede e subsede); 

 Implementação do Plano de Cargos e Salários dos funcionários. 

 

 
 
 
 
RESPONSABILIDADE/PRAZO  

 
Para a realização deste plano, o VIII Plenário do CRP-13, se propõe a realizar atividades que articulem o saber e o fazer por meio de ações 

integradas e inovadoras, acenando com a possibilidade de auxiliar o indivíduo a enfrentar as adversidades do dia-a-dia, apresentando-se hoje com 

uma nova face, uma nova perspectiva de trabalho, comprometido com as políticas públicas, lutando em prol da cidadania, dos direitos humanos, 

do compromisso ético, da melhoria das instituições de ensino, da ciência e da dignidade social. Este plano  desenvolver-se-á dentro de uma 

gestão participativa, descentralizada e cooperativa engajados nas lutas sociais, como sujeitos ativos participativos. É com este compromisso que 

esta Gestão pretende realizar as ações proposta neste plano para o ano de 2017, por parte dos conselheiros diretores, presidentes de comissões, 

colaboradores, voluntários e corpo funcional do CRP 13 durante o período de janeiro a dezembro de 2017. 

 
METAS 

 

DISCRIMINAÇÃO Metas 
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2017 

Redução da Inadimplência 20% 

Nº de novos Inscritos 400 

Visitas da COF 80% 

Cobrança (DÍVIDA ATIVA) 90% 

Participações da categoria em eventos do CRP-13 80% 

 
Considerações Finais:  

 
Reafirmando o compromisso de realizar ações integradas e inovadoras a Gestão Cuidando da Profissão do CRP/13, triênio 2016/2019, propõe 

este plano a ser executado durante o ano de 2017. O presente Plano de Trabalho pretende alcançar os objetivos propostos pelo CRP-13, com a 

missão de cuidar da Psicologia com ética e compromisso social. 
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Diretoria Subsede Campina Grande 

Iany Cavalcanti da Silva Barros                                                           Sérgio Máximo Vieira - Coordenador 

Lucílvio Eleutério da Silva Membros 

Helga Cristine Maciel Hofmann Alisson Thiago Rocha Santos 

Iva Izabel Cavalcanti da Silva Barros Suenny fonseca de Oliveira 

Conselheiros Samira Deborah Tavares Lacerda 

Silvana Barbosa Mendes Lacerda Elianne Madza de Almeida Cunha 

Ludmila Xavier Rodrigues Judy Glaucia de Vasconcelos Costa 

Gabriel Pereira de Souza Ivania Rodrigues silva Santos 

Isabella Dias Reis Maria das Graças Silva Moreira 

Leilane Cristina Oliveira Pereira Funcionária 

Ricardo Jorge Costa Faria Edmarta Silva Santos 

Adriana de Andrade Gaião Barbosa  
Sandra Helena R. Mousinho  
Shirley de Sousa Silva Simeão  
Francisca Soraia Patriota Soares  
Irismar Batista de Lima  
Leandro Roque da Silva  
Tereza Cristina Albuquerque de Freitas  
Adriano de Sousa Barros  

  

Funcionários  
Mônica Domingos Bandeira  
Maria do Socorro Brito Mendes  
Rodrigo Barbosa de Lira  
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Severina Batista Rodrigues 

Recepcionista 

Carla Jeane de Melo Mendonça 

Estagiarias 

Alcielly de Souza Costa 

Patrícia da Silva Cavalcante 

Claudiana Ferreira Queiroz 

 

  

Assessoria Contábil  
Ana Maria Filha  
  

Assessoria Jurídica  
Carmen Raquel Dantas Mayer  

           
 João Pessoa, 31 de outubro de 2016 

 
 
 
 Iany Cavalcanti da Silva Barros Helga Cristine Maciel Hofmann 

 Conselheira Presidente do CRP-13 Conselheira Tesoureira do CRP-13 

 

 

 

 

 Lucilvio Eleutério da Silva Iva Izabel Cavalcanti da Silva Barros 

 Conselheiro Vice-Presidente do CRP-13 Conselheira Secretária do CRP-13 


