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Relatório de Gestão 

 

 

Conceito: Relatório utilizado para análise do desempenho do Conselho contemplando os aspectos relativos às principais 

realizações do exercício corrente e aos fatos considerados relevantes, incluindo: 

 

a) Informações sobre programas e projetos planejados, a respectiva execução e os esclarecimentos se forem o caso, 

sobre o não cumprimento de metas fixadas; 

b) Indicadores de gestão que permitam avaliar o grau de eficácia, eficiência e economicidade da ação, 

considerando os resultados qualitativos e quantitativos alcançados; 

c) Informações a respeito de eventuais disfunções estruturais que tenham prejudicado ou inviabilizados os 

objetivos previstos e as respectivas providências adotadas para o saneamento das mesmas; 

d) Fontes de recursos para a realização da ação. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão/GT: Ações de Diretoria 

 

Ano de Referência: Setembro de 2013 a dezembro de 2014 

Equipe responsável:  

Jaira Rodrigues, Ana Lopes, Fabrício Raupp e Claudia Cruz (até setembro de 2014). 

Gera Rodrigues, Ana Lopes, Fabrício Raupp e Tatiane (a partir de setembro 2014). 

 

ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA:  

1. Reuniões semanais para despachos de corespondências e demandas institucionais da Autarquia. 

2. Política de Participação e Colaboração 

3. Fórum de Entidades da Psicologia Catarinense – FEPSIC 

4. Relação com as Instituições de Ensino Superior – IES 

5. Relação com ABEP/SC 

6. Relação com ASCOP 

7. Relação com SinPsi/SC 

8. GT Concurso Público 

9. IV Congresso Brasileiro Ciência e Profissão 

10. Interlocução com três Poderes (Sub Comissão da Comissão de Saúde da ALESC, COMESC, Audiências 

Públicas, CES, entre outros). 

11. Psicologia na relação com a justiça (Atividade relatada na COF) 

12. Gt Desinstitucionalização 

13. Projeto qualificação de conselheiros e Articuladores 

14. Escritório Setorial de Chapecó 

15. GT Equipe Funcional 

16. Reforma da sede do CRP/12 

17. Projeto Política de Cobranças e Descontos 

18. Assembleia Orçamentária 

19. ULAPSI 

 

 

 

METAS ESTABELECIDAS:  

Ações realizadas Metas 
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Reuniões semanais para 

despachos de 

corespondências e demandas 

institucionais da Autarquia. 

 

Operacionalizar as demandas institucionais que chegam semanalmente ao 

CRP/12, acompanhando os fluxos das mesmas, de forma que seja assegurada a 

qualidade dos processos. 

Implantação da Política de 

Participação e Colaboração. 

Criar uma política de base regionalizada. 

Representação e rearticulação 

do FEPSIC 

Rearticular o fórum em torno de pautas comuns da Psicologia Catarinense. 

Projeto relação SinPsi/SC Estabelecer parceria em pauta comum tendo como referência o VII CNP Estabelecer parceria em pautas relacionadas ao exercício profissional e apoiar 

pautas trabalhistas definidas no VIII CNP. 

IV Congresso Brasileiro 

Ciência e Profissão 

Estabelecer parceria na apresentação de trabalhos representativos da Psicologia 

Catarinense 

Organizar uma caravana representativa da Psicologia catarinense no CBP/2014 

em São Paulo. 

Comemoração dia do 

Psicólogo (o) 2014. 

Transformar o dia do Psicólogo em dia de luta (diálogo com sociedade sobre os 

diferentes fazeres da Psicologia e seu reconhecimento social) 

Interlocução com três Poderes Estabelecer diálogos em prol das Políticas Públicas e defesa dos direitos 

sociais. 

GT Equipe funcional. Qualificar os processos de trabalho do CRP/12. 

GT Escritório Setorial Dinamizar e qualificar o atendimento de demandas técnicas, políticas e 

administrativas no oeste catarinense.  

Reforma da sede CRP/12 em 

Fpolis. 

Adequar o espaço físico do CRP/12 as novas necessidades funcionais, políticas 

e técnicas. 

Subcomissão de saúde da 

ALESC 

Articular atores sociais em prol da qualificação e ampliação da rede de atenção 

psicossocial de SC. 

GT Desinstitucionalização Articular o controle social em prol da qualificação e ampliação da rede de 

atenção Psicossocial e defesa dos princípios da luta antimanicomial.  

GT Interinstitucional 

Concurso Público 

Avaliar editais de concursos públicos na área da Psicologia e negociar com 

gestores sua adequação técnica e legal. 

Projeto qualificação de 

conselheiros. 

Promover um espaço de formação sistemático aos Conselheiros do VIII 

Plenário visando o exercício qualificado da função. 

Projeto Política de Cobrança 

e Descontos 

Diminuir o índice de inadimplência em 10%. 

Assembleia Orçamentária Aprovar Plano orçamentário de 2015, bem como, anuidades e taxas 
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administrativas. 

Representação COMESC Contribuir com o controle social dos gastos com saúde pública na média e alta 

complexidade. 

 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E INDICADORES 

UTILIZADOS PARA MONITORAR A ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA 

 

  
 

1. Reuniões semanais para despachos de corespondências e demandas institucionais da Autarquia: Ao 

longo deste primeiro ano de gestão foram realizadas em média 48 reuniões de Diretoria as quais são divididas em 

debates de cunho político e de gestão. Foram muitos os encaminhamentos, despachos e desdobramentos discutidos 

neste espaço e que fazem do CRP/12 um conselho atuante e cumpridor de sua função na autarquia. A íntegra destas 

ações pode ser acompanhada na agenda institucional. 

01/10/2013 

  
Reunião da Diretoria 

Jaira/Ana Lopes/ 

Cláudia/Fabrício 

  

04/10/2013 

  

Reunião da Diretoria Jaira/Cláudia/Fabrício 

  

08/10/2013 

  

Reunião da Diretoria 
Jaira/Ana Lopes/ 

Cláudia/Fabrício 

  

11/10/2013 

  

Reunião da Diretoria e Setores 

COF 

COE 

Secretaria/Recepção 

  

11/10/2013 

  

Reunião da Diretoria com Vera 

Gasparetto – Planejamento Estratégico 

Jaira/Ana Lopes/ 

Fabrício 

  

15/10/2013 

  

Reunião da Diretoria 
Jaira/Ana Lopes/ 

Cláudia/Fabrício 

  

25/10/2013 

  

Reunião da Diretoria e Setores 

CREPOP 

ADM/FIN 

PROJETOS 

  

29/10/2013 
Reunião da Diretoria 

Jaira/Ana Lopes/ 

Cláudia/Fabrício 
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01/11/2013 

  

Reunião da Diretoria com o SinPsi/SC -

 Pauta: Planejamento de Plano de Ação 

Jaira/Ana Lopes/ 

Fabrício/Cláudia 

  

05/11/2013 

  

Reunião da Diretoria 
Jaira/Ana Lopes/ 

Cláudia/Fabrício 

  

06/11/2013 

  

Produção de documento a ser 

apresentado no CONBIPE 
Cláudia/Fabrício 

  

08/11/2013 

  

Reunião da Diretoria Cláudia/Fabrício/Ana Lopes 

  

19/11/2013 

  

Reunião da Diretoria 
Jaira/Ana Lopes/ 

Cláudia/Fabrício 

  

26/11/2013 

  

Reunião da Diretoria 
Jaira/Ana Lopes/ 

Cláudia/Fabrício 

  

03/12/2013 

  

Reunião da Diretoria 
Jaira/Ana Lopes/ 

Cláudia/Fabrício 

  

10/12/2013 

  

Reunião da Diretoria 
Jaira/Ana Lopes/ 

Cláudia/Fabrício 

  

17/12/2013 

  

Reunião da Diretoria - Revisão do 

Planejamento Estratégico 

Jaira/Ana Lopes/ 

Cláudia/Fabrício 

  

20/12/2013 

  

Planejamento Estratégico com os 

funcionários 
Jaira/Fabrício 

  

26/12/2013 

  

Reunião de Diretoria Jaira/Cláudia/Fabricio 

  Reunião da Diretoria e Assessoria de Jaira/Cláudia/Fabrício/ 
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30/12/2013 

  

Comunicação Ana Lopes 

  

03/01/2014 

  

Reunião de Diretoria – Pauta: finalização 

do Relatório do Planejamento 

Estratégico 

Fabricio, Jaira e Cláudia 

  

07/01/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

10/01/2014 

  

Reunião Diretoria com a Comissão de 

Direitos Humanos 

Jaira, Cláudia, Fabricio, Yara 

e Geny 

  

14/01/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Ana Lopes, 

Cláudia e Fabricio 

  

21/01/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

24/01/2014 

  

Reunião de Diretoria – Planejamento do 

encontro de qualificação dos 

articuladores 

Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

28/01/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

03/02/2014 

  

Reunião SINPSI 
Membros das Diretorias 

CRP-12 e SINPSI 

  

03/02/2014 

  

Organização de textos do evento em 

Chapecó, e de encaminhamentos da ação 

entre o CRESS e CRP 

Cláudia 

04/02/2014 

Reu

nião 

Dir

etor

ia 

9h – Reunião com a Presidente 

SEAUF com Célio Carpes – 9h-10h 

Cláudia, Jaira, Fabricio e 

Ana Lopes 

10h - Reunião fun -10h-13h Fabricio e Jaira 

  Reunião de Diretoria Jaira, Cláudia e Ana Lopes 
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05/02/2014 

  

  

11/02/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

18/02/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dir

etor

ia 

9h – AsCom/Sandra 

Jaira, Cláudia e 

Ana Lopes 10h30 – Marcos Ferreira 

  

19/02/2014 

  

Organização do Evento em Chapecó – 

Setorial 
Cláudia e jaira 

  

25/02/2014 

  

Reunião de Diretoria Fabricio, Jaira e Ana Lopes 

  

01/03/2014 

  

Reunião da ABEP e CRP/12 
Jaira, Ana Lopes, Fabrício, 

Juliana Reis e Tatiane 

  

04/03/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

11/03/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dir

etor

ia 

Reunião com os funcionários – 

11h, no Auditório do CRP-12 

Jaira, Ana Lopes, Fabrício e 

Cláudia 

  

17/03/2014 

  

Reunião da Associação dos Conselhos 

Profissionais de Santa Catarina - ASCOP 
Fabricio 

  

18/03/2014 

  

Reu

nião 

de 

Reunião com os funcionários – 10h, 

no Auditório do CRP-12 

Jaira, Ana Lopes, Fabrício e 

Cláudia 

Jaira, Fabrício e Leonardo A. 
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Dir

etor

ia 

  

18/03/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

25/03/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dir

etor

ia 

10h – Reunião com funcionários 

Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 
11h – Reunião com Alan Índio 

Serrano 

  

28/03/2014 

  

Reunião da Associação dos Conselhos 

Profissionais de Santa Catarina - ASCOP 
Fabricio 

  

01/04/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dir

etor

ia 

10h – Reunião com o CRA 

Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 10h - Reunião com os funcionários 

  

01/04/2014 

  

Audiência com o Dep. Volnei 

Morastoni – Audiência Pública sobre o PL 

016.7/2013, que institui a Política e o 

Sistema Estadual de Internação 

Compulsória de Dependentes Químicos. 

Jaira e Ana Lopes 

03/04/2014 Reunião com os Funcionários 

  

Leonardo Amorim 

  

  

08/04/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

08/04/2014 Reunião com os Funcionários 

  

Jaira e Fabrício 
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15/04/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

22/04/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Cláudia, Fabricio e 

Ana Lopes 

  

29/04/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dir

etor

ia 

Reunião com os funcionários – 10h 
Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

02/05/2014 

  

Reunião Diretoria com arquiteto Claudia, Jaira e Fabricio 

  

02/05/2014 

  

Reunião da Comissão de Orientação e 

Fiscalização 

 Cláudia, Juliana e 

Anderson* 

03/05/2014 
Reunião do GT Psicologia e Ensino – 

pauta: FEPSIC, Ciência e Profissão. 

Jaira, Juliana Reis, Tatiane*, 

Briana (ABEP Regional), 

Eliz (ABEP Nacional) e 

Pedro Geraldi 

  

06/05/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dir

etor

ia 

Reunião com arquiteto – 8h 

Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes Reunião com os funcionários – 11h 

  

07/05/2014 

  

Reunião de organização para o encontro 

com o CRP-08 
Cláudia 

  

09/05/2014 

  

Reunião com o CRP-08 - Fernanda 

Rosseto, Presidente COF, Paula Butture, 

Presidente da COE e Guilherme Bertassoni 

da Silva, vice-presidente do CRP-08 

Cláudia, Fabricio e Simone 
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13/05/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Cláudia*, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

20/05/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

27/05/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Cláudia*, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

29/05/2014 

  

Reunião da Associação dos Conselhos 

Profissionais de Santa Catarina - ASCOP 
Fabricio 

  

30/05/2014 

  

Reunião com o CRA 

(encaminhamento 29/04 reDir) 
Jaira 

  

03/06/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dir

etor

ia 

10h - Reunião com o SinPsi e CUT 
Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

06/06/2014 

  

Diretoria 
Jaira, Ana Lopes, Cláudia* e 

Fabricio* 

  

06/06/2014 

  

Reunião do GT Dia do Psicólogo Cláudia e Fabricio 

  

10/06/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dir

etor

ia 

11h - Reunião com os funcionários 
Cláudia, Fabrício, Jaira e 

Ana Lopes 

  

13/06/2014 

Reunião – Política de Álcool e outras 

Drogas 
Cláudia 
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14/06/2014 

  

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social 
Claudia, Jaira e Inea* 

Reunião da CCS com a Diretoria 
Claudia, Jaira, Inea* e Ana 

Lopes. 

  

16/06/2014 

  

Reunião com SEAUF – Daniel – ACT 

2014 
Leonardo, Fabricio e Claudia 

  

17/06/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dir

etor

ia 

9h – Reunião CREPOP, Juliana. 

10h - Reunião com o SinPsi e CUT 

Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

01/07/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dire

tori

a 

Reunião com os funcionários – 11h 
Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

02/07/2014 

  

Reunião Comesc Cláudia 

  

08/07/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

09/07/2014 

  

Reunião com a Colaboradora Girlane – 

Subsídios sobre o CONEN 
Jaira 

  

11/07/2014 

  

Reunião da Diretoria - 

Encaminhamentos 
Ana Lopes, Jaira e Fabricio 

  

15/07/2014 

  

Reu

nião 

de 

11h – Reunião com os funcionários 

sobre o PCS 

Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 
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Dir

etor

ia 

  

21/07/2014 

  

Avaliação de Desempenho 
Cláudia, Fabricio e 

Leonardo A. 

  

  

22/07/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dir

etor

ia 

8h – Reunião com a psic. Daniela 

PsicoShop 

Jaira, Cláudia e Fabrício 11h – Reunião Centro de Referência 

em DH – Fpolis, com participação 

da CDH, Conselheira Yara 

  

23/07/2014 

  

Reunião da Associação dos Conselhos 

Profissionais de Santa Catarina - ASCOP 
Fabricio 

  

23/07/2014 

  

Reunião Fórum de Entidades da 

Psicologia Catarinense – FEPSIC 
Jaira 

  

25/07/2014 

  

Atividade Administrativas Fabricio e Leonardo 

  

29/07/2014 

  

Reunião de Diretoria 

Jaira, Cláudia, Fabrício, Ana 

Lopes, Yara e Juliana 

Medeiros 

  

30/07/2014 

  

Reunião do Fórum de Entidades da 

Psicologia Catarinense – FEPSIC 
Jaira 

  

01/08/2014 

  

Reunião com o SEAUF Fabricio 

  

01/08/2014 

  

Atividades administrativas e financeiras Fabricio 

  

04/08/2014 

Reunião da Comissão de Direitos 

Humanos, Diretoria e Centro de 
Yara e Cláudia 
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  Referência em Direitos Humanos - 

Estamira Gomes de Souza Cáritas/SC 

  

05/08/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dir

etor

ia 

Reunião com os funcionários – 11h 
Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes. 

  

  

12/08/2014 

  

  

Reu

nião 

de 

Dir

etor

ia 

11h: Reunião com os cursos 

credenciados - Especialidades CFP e 

CATE – com Giulianna Remor e 

mais 08 representantes das entidades 

convidadas para esta reunião. 

Jaira, Cláudia, Fabrício, Ana 

Lopes e Inea* 

  

13/08/2014 

  

Atividades administrativas e financeiras Fabricio 

  

15/08/2014 

  

Reunião de Diretoria com as instituições 

formadoras - sobre especialidades. 

Ana Lopes, Rosane 

Granzotto e Ana Paula/AsJur 

  

19/08/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dir

etor

ia 

11h – Reunião com o SinPsi/SC – 

Vânia e Livia 

Jaira, Cláudia, Fabrício, 

Ana Lopes e Tatiane* 

  

20/08/2014 

  

Atividades Administrativas e Financeiras Fabricio 

  

22/08/2014 

  

Reunião de Diretoria Ana Lopes e Jaira 

  

26/08/2014 

  

Reu

nião 

de 

8h – Reunião comMárcio Spagnolo, 

Diretor da Profissionais S/A 

Jaira, Cláudia, Fabrício, Ana 

Lopes e Giulianna 
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Dir

etor

ia 

  

29/08/2014 

  

Reunião Diretoria – Organização eventos 

GT Psicologia Ensino e outros assuntos 
Jaira 

  

02/09/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dire

tori

a 

Reunião com os funcionários – 

11h 

Jaira, Cláudia, Ana Lopes, 

Igor e Junior 

  

03/09/2014 

  

Atividades administrativas e financeiras Fabricio 

  

05/09/2014 

  

Reunião com o Instituto Papais (Sra. 

Edi) 
Jaira 

  

09/09/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dire

tori

a 

Reunião com os funcionários – 11h 
Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Joice*. 

  

10/09/2014 

  

Reunião COMESC Claudia 

  

  

15/09/2014 

  

  

Reunião com CRP-12 para apresentação 

do Projeto Piloto -Levantamento acerca do 

“Transborde do Poder Judiciário” - Kátia 

Abraham, Diretora de Média Complexidade 

da SEMAS-Fpolis e Janaina Pereira da 

Silva, Diretora de Proteção Básica. 

Claudia, Giulianna (em torno 

de 9 a 10 pessoas) 

  

16/09/2014 

Reu

nião 
Reunião com os funcionários – 11h 

Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 
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  de 

Dire

tori

a 

  

17/09/2014 

  

Atividades Administrativas e financeiras Fabricio, Leonardo e Daniela 

  

23/09/2014 

  

Reunião de Diretoria 

Fabricio e Claudia 

Fabricio, Claudia Jaira e Ana 

Lopes 

  

24/09/2014 

  

Atividades Administrativas e Financeiras Fabricio, Leonardo e Daniela 

  

25/09/2014 

  

Reunião da Associação dos Conselhos 

Profissionais de Santa Catarina - ASCOP 
Fabricio 

  

26/09/2014 

  

Diretoria – Pauta assuntos diversos Jaira 

  

26/09/2014 

  

Assembleia Geral Ordinária 
Fabrício, Leonardo A., Ana 

Paula e Psicólogos 

  

30/09/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

01/10/2014 

  

Atividades administrativas e financeiras 
Fabricio, Leonardo A. e 

Daniela 

  

03/10/2014 

  

Diretoria - Reuniões de cunho político   Jaira 

  

07/10/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dire

Reunião com os funcionários – 

11h 

Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 
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tori

a 

  

08/10/2014 

  

Atividades administrativas e financeiras 
Fabricio, Leonardo A. e 

Daniela 

  

10/10/2014 

  

Reunião da Diretoria com a Associação 

dos Conselhos Profissionais de Santa 

Catarina – ASCOP 

Jaira, Ana Lopes, Fabricio, 

Tatiane e Diretoria da 

ASCOP (Total 8 pessoas) 

  

14/10/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Cláudia, Fabrício, Ana 

Lopes e Geny 

  

15/10/2014 

  

Atividades administrativas e financeiras 
Fabricio, Leonardo A. e 

Daniela 

  

21/10/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

22/10/2014 

  

Atividades administrativas e financeiras 
Fabricio, Leonardo A. e 

Daniela 

  

28/10/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane e 

Ana Lopes 

  

28/10/2014 

  

Execução de penalidade PDO 014/13 Jaira 

  

29/10/2014 

  

Atividades administrativas e financeiras 
Fabricio, Leonardo A. e 

Daniela 

  

04/11/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dir

etor

ia 

Reunião com os funcionários – 11h 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 
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05/11/2014 

  

Atividades administrativas e financeiras 
Fabricio, Leonardo A. e 

Daniela 

  

11/11/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dir

etor

ia 

Reunião com os funcionários – 11h 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

12/11/2014 

  

Atividades administrativas e financeiras 
Fabricio, Leonardo A. e 

Daniela 

  

19/11/2014 

  

Atividades administrativas e financeiras 
Fabricio, Leonardo A. e 

Daniela 

  

25/11/2014 

  

Reunião de Diretoria e Plenária 

Ordinária 

Conselheiros Efetivos e 

Suplentes/ Quórum mínimo 

  

26/11/2014 

  

Atividades administrativas e financeiras 
Fabricio, Leonardo A. e 

Daniela 

  

02/12/2014 

  

Reu

nião 

de 

Dire

tori

a 

Reunião com os funcionários – 

11h 

Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

03/12/2014 

  

Atividades administrativas e financeiras 
Fabricio, Leonardo A. e 

Daniela 

  

09/12/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

10/12/2014 
Atividades administrativas e financeiras 

Fabricio, Leonardo A. e 

Daniela 
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16/12/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Cláudia, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

19/12/2014 

  

Despachos Diretoria Jaira 

  

22/12/2014 

  

Atividades administrativas e financeiras 
Fabricio, Leonardo A. e 

Daniela 

  

23/12/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

29/12/2014 

  

Atividades administrativas e financeiras 
Fabricio, Leonardo A. e 

Daniela 

  

30/12/2014 

  

Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

02/01/2015 Diretoria – Despachos, atas, etc. Jaira e Tatiane 

06/01/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Ana Lopes, Fabricio e 

Tatiane 

09/01/2015 
Diretoria e Comissão de Comunicação 

Social – Revisão final da revista, BE, etc. 
Jaira 

14/01/2015 Reunião Administrativa Financeira Fabricio 

21/01/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

22/01/2015 Despachos da Diretoria Jaira 

23/01/2015 Entrevistas Gerente Técnico 
Jaira, Ana Lopes, Fabricio e 

Tatiane por Skype. 

23/01/2015 Despachos da Diretoria Fabricio 

23/01/2015 
Reunião de Diretoria – Processo Seletivo 

do GeTec 

Jaira, Tatiane(Skype), 

Fabrício e Ana Lopes 

23/01/2015 Reunião Adiminstrativa e Financeira Tatiane, Fabrício e Leonardo 
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26/01/2015 Assuntos Administrativos Jaira e Ana Lopes 

27/01/2015 Reunião Mensal Ordinária do COMESC Jaira 

27/01/2015 Diretoria – Assuntos Administrativos Jaira e Fabricio 

28/01/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

30/01/2015 
Reunião de Diretoria da Comissão de 

Diretos Humanos – Inspeção Nacional 
Yara, Jaira e Ana Lopes 

31/01/2015 
Reunião de Diretoria - planejamento da 

diretoria 

Ana Lopes, Jaira, Tatiane, 

Fabricio e Gerente Técnica 

03/02/2015 Diretoria - Reunião com os funcionários Jaira e Fabricio 

04/02/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

06/02/2015 
Reunião com a Gerente Técnica – 

CREPOP 
Ana Lopes e Ester 

06/02/2015 
Reunião FEPSIC com Prof. Leandro 

Oltramari 
Jaira e Rosane 

11/02/2015 
Reunião com a Deputada Luciane 

Carminatti 

Jaira e GT 

Desinstitucionalização 

11/02/2015 

Reunião de Diretoria e Comissão de 

Direitos Humanos - Organizar da reunião 

com entidades agendada para às 15h. 

Jaira e Yara 

11/02/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

13/02/2015 
Planejamento Estratégico Escritório 

Setorial 
Jaira e Anderson 

18/02/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

20/02/2015 
Reunião de Diretoria com o Sindicato 

dos Psicólogos de Santa Catarina - SinPsi 

Jaira, Tatiane, Fabrício, 

Ana Lopes e SinPsi 

20/02/2015 
Reunião de Diretoria com Estudantes 

Indígenas – III ENEI 

Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes e Estudantes 

Indigenas a confirmar 

20/02/2015 
Fórum de Entidades da Psicologia 

Catarinense - FEPSIC 
Jaira 
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25/02/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

04/03/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

06/03/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

06/03/2015 Reunião com a FECAM 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

11/03/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

18/03/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

25/03/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

01/04/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

08/04/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

15/04/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

22/04/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

24/04/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

29/04/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

06/05/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

08/05/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

13/05/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

20/05/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

22/05/2015 Reunião de Diretoria Jaira, Tatiane, Fabrício e 
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Ana Lopes 

27/05/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

03/06/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

05/06/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

17/06/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

17/06/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

24/06/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

01/07/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

03/07/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

08/07/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

15/07/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

17/07/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

22/07/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

29/07/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

31/07/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

05/08/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

12/08/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

14/08/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 
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19/08/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

21/08/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

26/08/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

02/09/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

09/09/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

11/09/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

16/09/2015 Reunião de Diretoria 
Jaira, Tatiane, Fabrício e 

Ana Lopes 

  

  

 

2. Política de Participação e Colaboração 

A Política de Participação e Colaboração do VIII Plenário possui como proposta metodológica a organização de polos 

de articulação da profissão, em locais estratégicos (concentração de psicólogos, recebimento de demandas, 

articulações políticas desenvolvidas, localização no Estado), sendo definido inicialmente as cidades de Florianópolis, 

Criciúma, Lages, Joinville, Blumenau, Itajaí e Chapecó.  A partir desses primeiros polos perspectiva-se o 

desenvolvimento de outros polos na medida das possibilidades de administração do trabalho e finanças do CRP. 

Sendo uma política da gestão a organização de escritórios setoriais, já que sub-sedes não são possíveis tendo em vista 

a quantidade de psicólogos nas regiões, o trabalho dos polos também servirá de base para o estabelecimento de 

políticas vindouras de escritórios setoriais. 

Na primeira rodada de Reuniões se realizou reuniões individualizadas nas cidades acima relacionadas, sendo: 08/03 

em Chapecó; 15/03 em Florianópolis; 29/03 no Vale do Itajaí; 05/04 na região Norte; 11/04 na Região Sul; 09/05 na 

Região Serrana; 28/05 na Região de Blumenau. Em 13/06 realizou-se reunião em Caçador sendo este um dos polos 

com indicação de implantação estratégica. Estas tiveram como principal objetivo a apresentação do Projeto da Política 

de Participação e Colaboração e dos Articuladores regionais, bem como a implantação do Polo Regional. 

Na segunda rodada de reuniões, ocorrida no dia 18 de julho de 2014, além das pautas regionais trazidas pelos 

Psicólogos participantes trabalhamos o tema: “Identidade Profissional: o constituir-se Psicólogo” transmitida a partir 

de Florianópolis e com a participação online de todos os outros pontos. A experiência, que ainda necessita de 

aprimoramentos técnicos, se mostrou altamente positiva a julgar pela numerosa e qualificada participação registrada. 

A presidente do CRP-12 Jaira Rodrigues fez a apresentação de todos os grupos e a intermediação entre as 
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participações. A conselheira vice-presidente do CRP-12, Psicóloga Ana Maria Pereira Lopes, em sua palestra, 

lembrou que “a reflexão sobre a identidade do psicólogo requer, como não poderia deixar de ser, a revisitação dos 

princípios éticos colocados para a profissão e passa a ser condição para a profissão responder questões acerca de seus 

compromissos com as pessoas e grupos atendidos por suas práticas”. Para Ana Lopes, a proposta do CRP-12 em 

debater o “constituir-se psicólogo” diz respeito ao fato de “não haver uma identidade do profissional psicólogo, e sim 

um constituir-se psicólogo, que não se dá sem diálogo e articulação com processos sociais e, sobretudo com as pessoas 

que envolvem esses mesmos processos”. 

 

Na terceira rodada de reuniões realizada no dia 18/12 trabalhamos o tema: “Participação e dimensão subjetiva: a 

Psicologia tem muito a ver com isso!” A fala foi ministrada pelo Prof. Dr. Marcus Vinícius de Oliveira, da UFBA, 

para psicólogas/os reunidos em Florianópolis e, ao mesmo tempo, para grupos de profissionais reunidos em vários 

locais de todo o Estado. O acompanhamento e participação de todos foram viabilizados com a transmissão online e 

organização de encontros regionais. Além da capital, as cidades de Chapecó, Lages, Blumenau, Itajaí, Joinville, 

Criciúma e Balneário Comburiu organizaram o encontro para assistirem a palestra e, após, debaterem em seus locais 

com o acompanhamento de conselheiras/ os e psicólogas/os articuladores. O tema proposto veio ao encontro de um 

debate fundamental para a sociedade brasileira: no cenário nacional vem sendo questionado o Decreto Presidencial 

8.284/2014, que instituiu a política de participação social, visando ampliar diálogo entre sociedade civil e governo. O 

CRP 12 entende que espaços de participação devem ser desenvolvidos, inclusive com fundamentos sobre a 

subjetividade que a envolve. Neste sentido, a Conselheira Presidente apresenta em sua fala de abertura o Projeto 

Controle Social a ser desenvolvido em 2015. Esta ação contou com a participação em média de 100 psicólogos em 

cada etapa. 

Data Ação Participantes 

15/03/2014 Reunião Política de Participação 

Grande Fpolis 

Jaira e Psicólogos convidados 

29/03/2014 Reunião Política de Participação 

Itajaí 

Jaira, Eliz e Psicólogos convidados. 

08/03/2014 Reunião Política de Participação em 

Chapecó 

Jaira, Anderson, Vanessa e 

Psicólogos convidados. 

05/04/2014 Reunião Política de Participação 

Grande Joinville 

Jaira, Tatiane, Geny, Juliane e 

Psicólogos convidados. 

11/04/2014 Reunião Política de Participação em 

Criciúma 

Jaira, Junior, Maribel e Psicólogos 

convidados. 

09/05/2014 Reunião Política de Participação em 

Lages 

Jaira, Inea, Aline e Psicólogos 

convidados. 

28/05/2014 Reunião Política de Participação em Jaira, Joice, Simone e Psicólogos 
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Blumenau convidados 

13/06/2014 Reunião Política de Participação em 

Caçador 

Jaira, Vanessa, Janete e Psicólogos 

convidados. 

25/07/2014 Segunda Rodada – debate do tema: 

identidade profissional: o constituir-

se Psicólogo. 

Reuniões simultâneas nos oito 

núcleos constituídos com 

transmissão on line simultânea. 

18/12/2014 Terceira Rodada- debate do tema 

Participação e Dimensão Subjetiva: 

a Psicologia tem muito a ver com 

isso. 

Reuniões simultâneas nos oito 

núcleos constituídos com 

transmissão on line simultânea. 

 

 

3. Representação e rearticulação do FEPSIC 

Em 26/03/2014 foi realizado na sede do CRP/12 a primeira reunião do FEPSIC, onde foram convidadas as entidades 

participantes e inscritas no regimento. Compareceu a reunião apenas o Instituto Müller Granzotto de Psicologia 

Clínica Gestáltica e a Locus Partner RH Consultoria, Desenvolvimento e Prestação de Serviços. A pauta do primeiro 

encontro objetivou avaliar a potencia deste espaço como um espaço de articulação da Psicologia Catarinense, fato 

reconhecido pelos participantes, ambas atuantes desde 2011. Foram realizadas duras críticas à gestão do VII Plenário 

considerando a falta de envolvimento e apoio a iniciativa, fato que culminou em sua desarticulação. Diante da 

proposta de rearticulação do FEPSIC por parte do CRP/12, as entidades presentes mostraram-se dispostas a colaborar. 

Na reunião foi organizada uma agenda de reuniões (As quartas, quartas-feiras de cada mês) e estratégias de 

chamamento de novas entidades, quais sejam: estudo do regimento e das PJ do CRP/12. A Conselheira presidente se 

responsabilizou de contatar via fone com todas as entidades participantes desde 2011. 

Em 21/05/2014 foi realizada a segunda reunião que contou com a presença de mais uma entidade (ABEP/SC). Jaira 

relata o resultado das ligações telefônicas, sendo que algumas entidades mostram interesse em voltar a participar do 

fórum, porém precisavam rearticular as representações. Foi apresentado o estudo das PJs inscritas no CRP/12 e 

identificaram-se que não se enquadram nos critérios de participação descritos no regimento, quais sejam: “Pessoa 

Jurídica inscrita no CRP-12 que ofereça regularmente cursos de formação e especialização em Psicologia, que preste 

atendimento psicológico à comunidade; Entidade associativa de psicólogos sem fins comerciais; Entidade regional 

que faça parte de entidade nacional”. Foram realizadas outras alterações no regimento objetivando adequação a nova 

realidade, entre elas a organização de uma diretoria colegiada a ser constituída pelas entidades presentes, sendo a 

Coordenação geral do CRP/12, vice - coordenação Instituto, secretaria ABEP e tesouraria Locus. Dando continuidade 

a estratégia de rearticulação definiu-se pela participação do FEPSIC no Dia do Psicólogo a ser realizado durante o mês 

de agosto, no I Encontro Catarinense de Ensino de Psicologia a ser realizado no mês de Setembro e IV Congresso 

Brasileiro Ciência e Profissão em novembro de 2014. Combinou-se a possibilidade de participação virtual visando 

aperfeiçoar a participação das entidades sediadas fora de Florianópolis. 
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Nos dias 25/06/2014, 23/07/2014 e 30/07/2014 as reuniões tiveram como pauta a organização da mobilização Estadual 

do dia do Psicólogo e as atividades a serem realizadas pelas entidades durante o mês de agosto. Para esta ação tivemos 

a adesão de 23 municípios catarinenses e mais de 40 entidades. Em Florianópolis contamos com a participação das 

seguintes entidades: CRP/12; ABEP/SC; Instituto Muller Granzotto; LOCUS- Locos Partner RH Consultoria, 

Desenvolvimento e Prestação de Serviços; Maiêutica Florianópolis Instituição Psicanalítica; Movimento- instituto de 

Formação Sistêmica de Florianópolis; ONG Criação; SinPsi/SC; UNISUL Pedra Branca; FORMAPSI – Formação e 

Assessoria em Psicologia; ATC/SC- Associação de Terapias Cognitivas; Psicólogos da Segurança Pública; Secretaria 

Estadual de Saúde; Centro de Referência em Direitos Humanos Estamira Gomes de Souza Cáritas/SC; Coordenação 

Geral CRAS/Fpolis e Serviços, Comissão Estadual da verdade e grupo Plebiscito em favor da Constituinte. Nestes 

encontros além da programação foi proposta a organização de um encarte de divulgação da ação, um vídeo sobre o 

fazer do psicólogo e um folder direcionado para população a ser distribuído no dia 27/08. Combinou-se que a reunião 

do mês de agosto seria realizada no dia da mobilização e a de setembro durante o I Encontro de Ensino de Psicologia, 

nos dias 18, 19 e 20 se setembro, na cidade de Tubarão. 

No dia 27/08/2014 contamos com a ampla participação das entidades citadas acima onde foi desenvolvida a seguinte 

programação: 

10h: Abertura (Leitura de texto introdutório que apresenta proposta do dia de mobilização em SC – este será 

retomada em vários momentos durante a programação) 

10h às 16 horas: 

ATIVIDADE ENTIDADE RESPONSÁVEL 

Instalação humana chamando a atenção para 

a subjetividade X Direitos Humanos 

ONG Criação 

Sociodrama LOCUS 

Espaço Articulação da Psicologia: 

Disponibilização de materiais diversos para 

produção de cartazes e registro fotográfico do 

Psicólogo participante objetivando a produção 

de vídeo da ação 

FORMAPSI  

 ACT/SC 

ABEP/SC 

Tenda Articulação da Psicologia: espaço 

para distribuição de folders institucionais, 

coleta de assinaturas, Painel Plebiscito 

Popular por Constituinte Soberana, Campanha 

Mídia Democrática, entrega da Bolsa 

Articulação da Psicologia ao Psicólogo, entre 

outros.  

Todas as entidades participantes da ação 
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Nos dias 18, 19 e 20 de setembro, durante o I Encontro Catarinense Ensino de Psicologia o FEPSIC se fez presente na 

mesa de abertura com a representação da entidade Instituto Granzotto, com a organização da mesa redonda Mesa 

redonda: Formação após a Graduação em Psicologia: “Especificidades e diversidade” e manutenção do diálogo 

com a profissão composta pelas entidades: CRP-12- Igor Schutz; Entidades: FEPSIC - Rosane Lorena Granzotto e 

LOCUS Ana Clara Rocha e a Coordenação: ABEP - Briana Picolotto A reunião do FEPSIC aconteceu no dia 19/09 no 

espaço reservado as reuniões de grupos organizados. Nesta reunião tivemos a adesão de uma nova entidade ao Fórum: 

o Instituto Junguiano em Florianópolis, representado pela Dra. Sonia Lyra. N 

No dia 22/10/2014 foi tratado dos seguintes pontos de pauta: Avaliação do Dia do Psicólogo (Jaira relata que tivemos 

várias participações em várias cidades de SC. Além da mobilização do dia 27 também fomos convidados para 

participar de outras atividades nas IES. Lamenta a existência de concorrência entre algumas IES o que inviabilizou o 

planejamento conjunto conforme realizado em Florianópolis. Destacou-se participação da sociedade civil e a 

importância de atividades como esta para realização deste importante diálogo. Jaira fala sobre os vídeos do Dia do 

Psicólogo que foram publicados no Youtube; Ana Clara informa sobre os questionamentos que recebeu sobre o 

recebimento da Revista do CRP após o Evento, porém, ressalta a importância as mídias do CRP, onde seus alunos já 

sabiam das atividades, de mobilização, através destes meios de comunicação.); Avaliação do I Encontro 

Catarinense de Ensino de Psicologia (Jaira relata que tivemos cerca de 200 inscritos e destacou que entre os inscritos 

havia muitos profissionais de 46 municípios. Rosane e Ana Clara informaram que houve uma considerável procura 

dos presentes acerca da mesa proposta. Destacaram a importância “impar” da presença do Conselheiro Igor neste 

momento, que auxiliou e instigou os presentes ao debate; Rosane destaca a presença da Dra. Sonia e Rejane na 

reunião do FEPSIC, onde abordaram sobre o Fórum atualizando as recém-chegadas na composição do mesmo e seu 

objetivo; Todos os presentes destacaram a importância de mais uma instituição somando ao Fórum, sobretudo as 

ações e participação no mesmo); Organização do II Congresso Catarinense (Jaira informou que foi pessoalmente 

na UFSC e entregou em mãos o ofício convidando a IES para parceria no Congresso e faz um breve histórico sobre 

avanços na troca de e-mails sobre possibilidade de realização do evento na UFSC. Psicologia Ciência e Profissão (o 

FEPSIC estará participando de duas mesas no congresso, uma divulgando o fórum e a outra tratando da formação após 

a. (Graduação); Título de Especialista: Marco Regulatório dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu 

Especialização (Jaira dá informes sobre o relatório encaminhado pelo CFP da Reunião ocorrida no dia 08/10/2014. 

Na ocasião, foram apresentadas as propostas de alterações do atual Marco Regulatório construídas conjuntamente pelo 

CFP, ABEP, CRPs e Núcleos Formadores. Foi tratado sobre a necessidade de avanços na caracterização dos conceitos 

de especialização e especialidades, diferenciando-se as especializações profissionais das acadêmicas. O ponto central 

da discussão foi orientado pelo argumento da importância da formação em ambientes de trabalho. Além disso, foi 

ressaltada a importância da formação de parcerias (redes) intersetoriais para o campo da educação, conforme 

preconiza o Plano Nacional de Pós-Graduação (2011/2020). Jaira acrescentou que criaram um GT constituído por um 

representante dos CRPs de cada região, Núcleos Formadores, representantes da ABEP e CFP objetivando avançar no 

debate junto ao Ministério da Educação. Após interlocução entre os CRPs do RS e do PR ficou decidido que o CRP-

12 será o representante da Região Sul. Quanto ao representante dos núcleos formadores de cada região, Jaira pontuou 
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que será necessário um levantamento junto aos CRPs do Sul para ser eleita à representação e o FEPSIC indica a 

representação do Instituto Granzoto como representante de SC); IX Concurso de Provas e Títulos de Especialistas 

em Psicologia (Jaira informa que em novembro o CFP realizará o IX Concurso de Provas e Títulos para concessão do 

Título de Especialista. Será realizado em diversos estados, entre eles Florianópolis, e para obterem mais informações 

podem consultar no endereço www.quadrix.org.br. As provas serão realizadas no dia 07/12/2014). 

No dia 17/12/2014 foi realizada a última reunião do ano, onde avaliou-se a participação do FEPSIC no Congressão 

como muito positiva. Jaira informa o ingresso de mais uma entidade no Fórum, a Associação dos Psicólogos do 

Judiciário. Foi dado início ao Planejamento do II Congresso Catarinense Ciência e Profissão. Reunião com UFSC está 

prevista para janeiro de 2015. 

Calendário de reuniões do FEPSIC: 26/03; 23/04; 21/05; 25/06; 23 e 30/07; 27/08; 24/09, 22/10, 26/11; 17/12. 

 

4. Relação interinstitucional com IES e outras entidades da Psicologia 

Em relação às IES foram realizadas as seguintes atividades: em novembro de 2013 foi encaminhado ofício as IES de 

SC propondo parceria entre o CRP/12 e as IES no que se refere a:  

4.1. organização de encontros com a turma de formandos dos Cursos de  Psicologia, objetivando apresentar o 

Sistema Conselhos, bem como orientar os futuros profissionais acerca dos assuntos referentes de direitos e 

responsabilidades relacionados ao exercício profissional. Bem como, Participação dos conselheiros nas 

Semanas Acadêmicas dos Cursos de Psicologia e/ou outras ações que seja oportuno o debate de temáticas 

relacionada ao exercício profissional e ou representação institucional, a exemplo da participação nas 

cerimônias de Colação de grau em Psicologia;  

4.2. Reuniões para a entrega de Carteira Profissional aos psicólogos da região, momento em que solicitamos a 

disponibilidade de espaço em sua instituição para as referidas reuniões. Nossa proposta é organizar um 

calendário, de forma que cada instiuição sedie uma reunião em forma de revezamento. Essas reuniões 

acontecem com periodicidade de dois meses, com duração de aproximadamente duas horas; 

Ao longo de 2014 as parcerias foram estabelecidas, restando as seguintes participações/ atividades: 

       3.1.1. Participação nas cerimônias de Colação de grau em Psicologia: 

        

 1/01 UNOESC - Joaçaba 

 01/02 UNC - Concórdia 

 08/02 UNIVILLE - Joinville 

 15/02 UNOCHAPECÓ - Chapecó. 

 22/02 UNIPLAC - Lages 

 07/03 CESUSC - Fpolis 

 07/03 UNIBAVE - Orleans 

 08/03 UNOESC - Chapecó 

 22/03 FAVEST - Lages 
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 29/03 UNIDAVI - Rio do Sul 

 12/04 UNISUL - Tubarão 

 11/07 FURB - Blumenau 

 02/08 UNIVALI - Itajaí 

 16/08 UNESC - Criciúma 

 23/08 CESUSC - Fpolis 

 30/08 UNISUL - Tubarão 

 30/08 UNOESC - Xanxerê 

 18/09 UNOESC - Chapecó 

 20/12 ESUCRI - Criciúma 

 24/01 UNIVALI – Itajaí 

 

3.1.2. Participação nas Semanas Acadêmicas: 

 07/03 - Unochapecó - Chapecó - Aula inaugural para o curso de Psicologia da Unochapecó – Tema: 

“Psicologia: Os Desafios da Ciência e da Profissão na Contemporaneidade.” - Cons. Jaira. 

 06/06 - CESUSC - Florianópolis - Conversas Públicas em Florianópolis Clínicas do Testemunho - Cons. Yara 

 14/08 - UnC Concórdia - Semana da Psicologia UNC Concórdia – Palestra Psicologia Aplicada a Aviação - 

Cons. Cláudia 

 20/08 - UFSC - Florianópolis - Semana Acadêmica - Tema: Ética Profissional - UFSC - Cons. Giulianna 

 25/08 - ACE - Joinville - Mesa de Abertura – Avaliação Psicológica: ano de avaliação - Cons. Juliane Reis. 

 27/08 - AVANTIS - Balneário Comburiu - Evento em comemoração ao Dia do Psicólogo – “Avanços da 

Psicologia como Ciência e Profissão” - Cons. Jaira. 

 27/08 - UNIARP Caçador - Associação dos Psicólogos de Caçador e Região - APSIC, evento em 

comemoração ao dia do Psicólogo – “Violência em todos os sentidos” - Cons. Yara. 

 28/08 - Estácio de Sá - São José - Mesa redonda “Os desafios da atuação do profissional de Psicologia na 

contemporaneidade” - Cons. Jaira. 

 29/08 - ESUCRI - Criciúma - Semana acadêmica da ESUCRI - Cons. Jaira. 

 09/09 - UNOCHAPECÓ - Campus São Lourenço do Oeste - IX Semana Acadêmica: Movimentos que 

produzem sentidos: Práticas da Psicologia, Política e Direitos Humanos - Cons. Anderson. 

 10/09 - UFSC - Florianópolis - Painel – Refugiados e Imigrantes - Cons. Yara. 

 02/10 - UNESC - Criciúma - Palestra Jornada de Psicologia – Palestra para Aula Inaugural do Curso de 

Psicologia - Tema “Urgência e Emergência em Catástrofes” - Psic. colab. Cristina Silva, Cons. Junior e Cons. 

Maribel 

 14/11 - UnC Porto União - Semana Acadêmica do Curso de Psicologia da Universidade do Contestado – Fala: 

“Os desafios da Psicologia enquanto ciência e profissão na contemporaneidade” - Cons. Jaira. 
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Em relação as articulações com a ABEP/SC realizou-se no dia 01/03/2014 reunião com representantes da ABEP/SC, 

a qual tomou posse nesta reunião, onde ficou acordado: 

1. Organização do GT Psicologia e Ensino constituido por representantes do CRP/12 e ABEP o qual planejará as 

atividades pertinentes ao espaço de formação; 

2. Realização do I Encontro Catarinense Ensino de Psicologia; 

3. Representação da entidade no FEPSIC, Dia do Psicólogo, Campanha Mídia Democrática, participação nas 

oficinas de Ética, entre outras ações. 

Realizada a parceria. Contamos com a participação de representantes da ABEP/SC e ABEP Nacional no GT 

Psicologia e Ensino, na ocasião do planejamento do Seminário. A descrição das atividades desenvolvidas nesta 

parceria serão descritas pelo GT. 

 

Em relação as articulações com o SinPsi/SC realizou-se nos dias 22/10/2013 e 01/11/2013 reuniões de Planejamento 

de projeto conjunto entre as entidades a partir de Pauta comum estabelecida pelo VIII CNP. Neste projeto destacou-se 

as seguintes ações:  GT Concurso Público; Campanhas e audiências Públicas com legislativo federal pelo PL 30 

Horas;participação conjunta no dia do Psicólogo, liberação da funcionária Vania Machado por um período de ....meses 

para atividades sindicais e após este periodo a liberação de um dia por semana; publicação de informativos na rede de 

comunicação social do CRP/12. 

Das ações previstas foram realizadas: 

 

4. Comemoração dia do Psicólogo (o) 2014. 

4.1 Carta convite: Foi encaminhado carta de adesão para mobilização as entidades e universidades 

caterinenses, sendo que responderam positivamente ao convite: 

Município Instituição Referência 

Coronel Freitas ABEP Brianna 

Joinville ACE Júlio ou Débora 

Ituporanga APAVI Deize 

Caçador APSIC Ivelise ou Janete 

Bal. Camboriú AVANTIS Fabíola 

Florianópolis ONG Criação Ematuir 

Blumenau FAMEBLU Ana Priscila 

Guaramirim FAMEG Virginia 
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Florianópolis FORMAPSI Graziela 

Florianópolis Instituto Granzotto Rosane 

Florianópolis LOCUS Partner Ana Clara 

Florianópolis SINPSI/SC Vânia 

Blumenau IBES/SOCIESC Henrique 

Concórdia UNC Liani 

Porto União UNC Luciani 

Porto União Psicóloga Dirlene Klabunde 

Caçador UNIARP Ana Cláudia 

Lages UNIPLAC Alessandra 

Palhoça UNISUL Pedra Branca Paulo Sandrini 

Tubarão UNISUL Samia 

Joinville UNIVILLE Sofia 

Chapecó UNOCHAPECÓ Celso Tondin 

Chapecó UNOESC Sayonara 

Pinhalzinho UNOESC Alvaro 

São Miguel do Oeste UNOESC Lisandra 

São Miguel do Oeste SAP UNOESC Verena 

Xanxerê UNOESC Fábio Lise 

Orleans UNIBAVE Lorena e Adriana 

Criciúma ESUCRI Sandra 

Campos Novos NUPSY Gleice 

Florianópolis CRAS Felipe 

Florianópolis Centro em Referência DH Marcos 

Criciúma UNESC Graziela Amboni e Gustavo Batanolli 

Sombrio Psicólogos de Sombrio Leonete 

Itajaí UNIVALI Camila 

 

 

4.2. Programação de Florianópolis 

Panfletagem informativa à População Todas as entidades participantes 

Espaço Lounge: espaço para acolhimento dos 

Psicólogos participantes objetivando a 

interação, apreciação das apresentações 

artísticas e áudios visuais, diálogos 

Todas as entidades participantes 
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decorrentes dos materiais distribuídos, entre 

outros. 

 

Banda Marafonia Banda composta por Grupo de Psicólogos 

Convidados com apresentação a partir das 14 

horas 

 

10h: Abertura (Leitura de texto introdutório que apresenta proposta do dia de mobilização em SC – este será 

retomada em vários momentos durante a programação) 

10h às 16 horas: 

ATIVIDADE ENTIDADE RESPONSÁVEL 

Instalação humana chamando a atenção para 

a subjetividade X Direitos Humanos 

ONG Criação 

Sociodrama LOCUS 

Espaço Articulação da Psicologia: 

Disponibilização de materiais diversos para 

produção de cartazes e registro fotográfico do 

Psicólogo participante objetivando a produção 

de vídeo da ação 

FORMAPSI  

 ACT/SC 

ABEP/SC 

Tenda Articulação da Psicologia: espaço 

para distribuição de folders institucionais, 

coleta de assinaturas, Painel Plebiscito 

Popular por Constituinte Soberana, Campanha 

Mídia Democrática, entrega da Bolsa 

Articulação da Psicologia ao Psicólogo, entre 

outros.  

Todas as entidades participantes da ação 

 

4.3. Vídeo alusivo ao exercício profissional da Psicologia; 

 

 

5. Interlocução com três Poderes: 

5.1. Subcomissão de saúde da ALESC, GT Desinstitucionalização e COMESC:  

O cenário da Rede de Atenção Psicossocial - RAPS/SC em Santa Catarina aponta para uma 

fragilidade/desmobilização dos órgãos oficiais de Controle Social, a incidência e reincidência de Projetos de Lei de 

âmbito estadual e municipal favoráveis à internação compulsória, o investimento crescente de recursos públicos em 

Comunidades Terapêuticas e ou em Organizações da Sociedade Civil, a institucionalização indevida de usuários de 
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Saúde Mental, a falta de investimento na RAPS são alguns exemplos.  

Diante deste contexto, o CRP/12 e outras entidades representativas do controle social tomaram algumas iniciativas 

isoladas, como: Audiências Públicas na Assembleia Legislativa; articulação da subcomissão de Atenção Psicossocial 

da Comissão de Saúde da ALESC; reativação do GT Desinstitucionalização; Grupo de Trabalho sobre internação 

compulsória de iniciativa do vereador Afrânio Boppré; realização do II Seminário de Atenção Psicossocial do 

CRP/12; Reuniões do COMESC; entre outras. Porém, identificou a necessidade de unir estas forças e grupos 

organizados em prol da garantia dos direitos e de Políticas Públicas efetivas na área da Saúde Mental.  

Com este objetivo, o CRP/12 e o GT Desinstitucionalização convidaram as organizações sociais e profissionais 

diretamente envolvidos com a defesa de direitos e da Rede de Atenção a participar de reuniões quinzenais, a serem 

realizadas no Centro de Ciências da Saúde - CCS da UFSC.  

   Como pontos de pauta foram propostos: avaliação do funcionamento do Conselho Estadual de Saúde; os 

desdobramentos do GT desinstitucionalização criado no CES em 2007; a rearticulação da Subcomissão de Atenção 

Psicossocial da Comissão de Saúde da ALESC; a avaliação permanente e luta pela efetivação do Plano de Atenção 

Psicossocial do Estado de SC e sua adequação ao Parecer do Ministério da Saúde; a participação em espaços de 

controle social como o CES e COMESC; a luta pelo arquivamento do Projeto de Lei 15.909/2014, de autoria do Sr. 

Deglaber Goulart, vereador de Florianópolis e outros projetos do mesmo teor e contrários ao serviço substitutivo, a 

articulação com legislativo e judiciário estadual e federal objetivando reafirmar a efetiva implantação da rede e o 

controle social sobre os investimentos em recursos humanos e materiais aplicados em Saúde no Estado de SC. 

Objetivando debater e encaminhar esta importante pauta, foram realizadas as seguintes ações: 

 

  

02/10/20

13 

  

Reunião da Comissão Intersetorial de 

Educação, Ciência e Tecnologia do 

Conselho Estadual de saúde - CES. 

Jaira CES 

  

06/11/20

13 

  

Reunião do Pleno do Conselho 

Estadual de Saúde - CES 
Jaira CES 

  

02 a 

06/12/20

13 

  

5ª Conferência Nacional de Saúde 

Indígena 
Sabrina DF 

  

11/12/20

Reunião Plenária do Conselho 

Estadual de saúde - CES 
Jaira CES 
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13 

  

  

23/04/20

14 

  

Audiência com Deputado Volnei 

Morastoni – Articulação da 

Subcomissão da Comissão de Saúde da 

ALESC 

Jaira e Ana Lopes 

ALESC - 

Sala de 

Imprensa a 

  

29/05/20

14 

  

Reunião ampliada – A Reforma 

Psiquiátrica e a Política de Saúde 

Mental no Brasil e em Santa Catarina: 

“conquistas e desafios” 

(implantação da Subcomissão de Saúde 

da ALESC) 

Ana Lopes e Jaira 

Sala. 

Reuniões das 

Comissões, 

sala 1-

ALESC. 

03/06/20

14 

Reunião Câmera de Vereadores de 

Florianópolis – Tema: internação 

Compulsória. 

Jaira 

Câmera de 

Vereadores 

de Fpolis 

  

17/09/20

14 

  

Reunião do Grupo Condutor da Rede 

de Atenção Psicossocial – RAPS - 

Devolutiva oficial do Ministério da 

saúde, a ser apresentada pelos 

apoiadores para a RAPS. 

Jaira e Ana Lopes 
FAHECE, 

em Fpolis 

25/02/20

15 
Eleições do Conselho Estadual de 

Saúde, Gestão 2015/2019. 
Jaira 

Esteves 

Junior, 

Fpolis 

10/12/14 Audiência Pública PL Internação 

Compulsória 

 

Jaira 

Câmera de 

Vereadores 

Fpolis 

15/12/14 Participação no Programa Conversas 

Cruzada – sobre repercussão do PL 

acima referido arquivado 

Jaira RBS-TV 

11/09/14 

25/09/14

09/10/14

30/10/14

13/11/14

04/12/14

Reuniões do GT Desinstitucionalização 

da UFSC 
Jaira e Ana Lopes 

UFSC 
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18/12/14 

 

 

 

6. Representação ASCOP:   A ASCOP teria como objetivo debater as questões comuns, de cunho jurídico, 

administrativo e político atinentes aos Conselhos Profissionais associados, exercendo defesa dos direitos e 

interesses coletivos destes nas esferas judiciais e administrativas, são atribuições da entidade. Destaforma, a 

parceria entre os Conselhos Profissionais, seria extremamente relevante para que juntos pudéssemos construir 

projetos políticos comuns, que pudessem colaborar com o estado democrático de direito. Entretanto, 

verificamos nas assembleias da ASCOP que alguns conselhos profissionais pautaram algumas causas 

coorporativas, ou seja, buscavam nesse espaço apoio para os seus interesses. Situação essa que não está 

alinhada politicamente conosco, pois a nossa proposta de trabalho é debater a realidade social, junto aos 

diferentes setores sociais, construindo posicionamentos de acordo com a contribuição de cada profissão nesses 

espaços. Defendemos práticas transversais à ampliação de uma sociedade de direitos, reafirmando no contexto 

social lutas históricas no campo dos direitos humanos, assim como, defendemos a democracia direta, aquela 

que possibilita a presença física dos sujeitos políticos no debate público e a sua mobilização, garantindo a 

ampla difusão das informações que são necessárias a participação das pessoas nos espaços de expressão e 

posicionamento, sobretudo para o pensamento que nos é crítico e divergente. Por esses motivos, o VIII 

Plenário encaminhou que deveriamos nos desvincular da ASCOP, fato que aconteceu em novembro de 2014. 

 

7. GT Concursos: Tinhamos como objetivo tres ações principais. A primeira era analisar os editais de concursos 

públicos e processos seletivos que disponibilizem vagas para psicólogos. A segunda era dialogar com os 

gestores para a qualificação dos certames. A terceira era acompanhar a criação de novas vagas para 

psicólogos, bem como promover a criação de novas vagas conforme as previsões legais existentes. Para que 

isso fosse possível realizavamos reuniões semanais. Com a participação efetiva do SinPsi nas reuniões. Em 

cada reunião avalivamos as nossas ações e executavamos as tarefas propostas no planejamento anual. Por 

solicitação nossa e aprovação da diretoria, atualmente no site institucional do CRP12 consta uma aba com os 

nossos posicionamentos e ofícios enviados aos gestores. Esse canal de comunicação é extremamente útil para 

que os psicólogos conheçam as nossas ações. A seguir consta as principais atividades realizadas no GT. 

● Construímos orientações gerais sobre disponibilização de vagas; 

● Criamos e divulgamos um canal de denúncias sobre concursos públicos; 

● Mapeamos constantemente a divulgação de concursos públicos e processos seletivos; 

● Analisamos editais publicados; 

● Contribuímos para que os espaços de trabalho sejam assegurados; 

● Contribuímos para a não precarização do trabalho do psicólogo. 
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8. GT Equipe funcional: Foi rganizado  um cronograma de reuniões mensais com equipe funcional objetivando 

aprimorar a comunicação entre gestores e equipe funcional, afinar equipe com política de gestão e qualificar 

atendimento do cliente interno e externo. Neste sentido, foi organizada uma série de ações, que vão desde a 

participação na elaboração do Planejamento Estratégico de gestão  a iniciação da organização de um Manual 

de Padronização de Procedimentos internos. A criação de um espaço de diálogo entre equipe funcional e 

gestores, onde serão explicitas as expectativas, necessidades e demandas de ambas as partes, visando 

aprimorar os processos de comunicação e qualificação em serviço. 

 

8.1. Agende de reuniões: 

Data Tema tratado Participantes 

03/12/2013 Reunião sobre o PCS Representação da Diretoria e 

funcionários 

20/12/2013 Planejamento Estratégico com os 

funcionários 

Representação da Diretoria, 

assessora Vera Gasparetto e 

funcionários. 

18/03/2014  
Assuntos diversos da gestão do RH Representação da Diretoria e 

funcionários 

03/04/2014 
Reunião de apresentação dos 

diferentes setores 

Representação da Diretoria e 

funcionários 

08/04/2014 Reunião PCS 
Representação da Diretoria e 

funcionários 

29/04/2014  Reunião PCS 
Representação da Diretoria e 

funcionários 

06/05/2014 Reunião Acordo Coletivo 
Representação da Diretoria e 

funcionários 

10/06/2014  
Reunião de elaboração do Manual 

de Padronização de Procedimentos 

Representação da Diretoria e 

funcionários 

15/07/2014 
Reunião de elaboração do Manual 

de Padronização de Procedimentos 

Representação da Diretoria e 

funcionários 

16/09/2014 
Reunião de elaboração do Manual 

de Padronização de Procedimentos 

Representação da Diretoria e 

funcionários 

07/10/2014 PCS e Acordo Coletivo 
Representação da Diretoria e 

funcionários 
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02/12/2014 
Reunião de elaboração do Manual 

de Padronização de Procedimentos 

Representação da Diretoria e 

funcionários 

03/02/2015 

Reunião de retomada e perspectivas 

para 2015, avaliação primeiras ano 

de gestão, apresentações novas 

contratações. 

Representação da Diretoria e 

funcionários 

 

      

9. GT Escritório Setorial:  Foram realizadas as seguintes ações: 

 

Ação I: Relançamento do Escritório Setorial 

 Público Alvo: Psicólogos e Entidades 

 Metas: Dinamizar e evidenciar as ações do Escritório para 2014. 

 Interface: Plenário e COF 

 Metodologia: Conforme planejamento específico 

 Cronograma: 30/01 e 01/02 

 Avaliação: conforme instrumento padronizado 

 Recursos: logística 03 Conselheiros (Anderson, Claudia e Jaira) e divulgação.  

 

Ação II: Ações administrativas  

 Público Alvo: Psicólogos e sociedade civil 

 Metas: Ofertar espaço para agilizar e dinamizar os tramite administrativo da relação do psicólogo com o CRP. 

 Interface: Setores administrativos sede. 

 Metodologia: Inscrição de Pessoa Física e Jurídica; Cancelamentos de Inscrição de pessoa Física e Jurídica; 

Renegociações de anuidades no âmbito administrativo; Solicitação de Carteira Profissional (2a via); 

Mudança de informações cadastrais como alteração de endereço; Transferências de outros Estados; 

Requerimento do Título de Especialista; Protocolos de requerimento de denúncia por infração ética. 

 Cronograma: 2014 

 Avaliação: opinião dos profissionais 

 Recursos: Contratação assistente administrativa 

 

Ação III: Reuniões Política de Participação e Colaboradores 

 Público Alvo: Psicólogos inscritos CRP, estudantes, movimentos sociais, entidades em geral. 

 Metas: Efetivar os encontros do polo regional previstos na Política 
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 Interface: Plenário CRP 

 Metodologia: conforme projeto específico 

 Cronograma: reuniões bimestrais, sendo o primeiro 08/04. 

 Avaliação: processual 

 Recursos: logísticos eventos 

 

Ação IV: Entrega CIPs  

 Público Alvo: psicólogos recém-inscritos, reativação, transferência e 2ª via. 

 Metas: informar, qualificar, orientar e convite à participação. 

 Interface: Plenário 

 Metodologia: conforme Projeto CCS 

 Cronograma: encontros conforme calendário  

 Avaliação: padronizada eventos 

 Recursos: logísticos eventos 

 

Ação V: evento médio porte  

 Público Alvo: Psicólogos e estudantes 

 Metas: Dar viabilidade ao Escritório Setorial no Estado 

 Interface: Plenário 

 Metodologia: Foram realizados dois eventos. O debate sobre Psicologia uma Profissão feminina com Marcos 

Ferreira e o Evento em parceria com ABRAPSO.  

 Cronograma: 2014/2 

 Avaliação: após evento 

 Recursos: logísticos eventos  

 

 

Ação VI: Uso espaço entidades e grupos de psicólogos  

 Público Alvo: entidades e grupos de psicólogos 

 Metas: Incentivar a organização dos profissionais e sociedade civil 

 Interface: Gerência e Conselheiro local  

 Metodologia: projeto a ser elaborado pelo GT, com definição de critérios para cadência do espaço. 

 Cronograma: 2014 

 Avaliação: processual 

 Recursos: espaço físico e manutenção dos equipamentos 
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Ação VII: Aquisições materiais 

 Público Alvo: --- 

 Metas: Equipar o escritório as necessidades das ações 

 Interface: Gerência e Diretoria 

 Metodologia: projeto de levantamento de necessidade e custos para compra dos equipamentos, sob-

responsabilidade do gerente. 

 Cronograma: março 2014. 

 Avaliação: efetivação da ação  

 Recursos: conforme necessidade  

 

 

 

10. Reforma da sede CRP/12 

 

 

 

Orçamento: Em função dos valores envolvidos o CRP-12 abriu licitação para a contratação de empresa 

de engenharia. 

 

Valores Estimados R$ 569.250,00 

Valor total da obra licitado R$ 448.00,00 

 

 

11. Projeto qualificação de conselheiros:  Foram organizados alguns espaços de qualificação referentes a função 

de Conselheiro  propriamente dita, bem como, a coordenação e representação da entidade em ações regionais, 

conforme segue: 
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. 

Data Tema Participantes 

24/01/2014 Elaboração do Projeto qualificação 

de articuladores 

Diretoria 

20/19/2013 Qualificação Conselheiros  Plenário do CRP/12 

15/02/2014 Qualificação Conselheiros e 

Articuladores 

Conselheiros e Articuladores 

responsáveis pela política de 

Participação e Colaboração. 

 

25/07/14 Qualificação de Conselheiros 

Oficina de Ética 

Plenário do CRP/12 

 

 

12. Projeto Política de arrecadação 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

 Controlar continuamente os devedores (PF e PJ); 

 Controlar dos atrasos de pagamento; 

 Negociar um plano de liquidação; 

 Construir um mecanismo que de Celeridade ao processo; 

 Construir um manual de procedimentos; 

 

 

13. Assembleia Orçamentária 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA 

12ª REGIÃO 

## TEX EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

 

##TEX A Presidenta do Conselho Regional de Psicologia - 12ª Região, nos termos do Art. 20 do Regimento Interno, 

convoca os psicólogos em pleno gozo de seus direitos, conforme Art. 6º do mesmo Regimento, para Assembleia Geral 

Ordinária no dia 26 de setembro de 2014, em primeira chamada às 13h30 com maioria absoluta e às 14h00 em 

segunda e última chamada com qualquer número de presentes. 
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Local: Sede do CRP-12, Rua Dr. Abel Capela, 57 – Coqueiros S/C 

Pauta: 

- Leitura e aprovação da ata da assembleia anterior 

- Prestação de Contas do exercício 2014 

- Aprovação do orçamento de 2015, Gastos, projetos e valores de anuidades, taxas de serviços e emolumentos.  

 

##DAT Florianópolis-SC, 26 de agosto de 2014. 

##ASS Jaira Terezinha da Silva Rodrigues 

##CAR Conselheira Presidente 

 

 

14. ULAPSI:  

 

Data Atividades desenvolvidas  

13/05/2014   

 terça-feira 

VII Assembleia Geral Ordinária para entidades da ULAPSI ( Participação Jaira Rodrigues e 

Marcos Ferreira) 

 

 

 

14/05/2014 

Quarta-feira 

Mesa Magna: A Psicologia Latino americana e seus campos de atuação ( Marcos Ferreira)  

15/05/2014 

Quinta-feira 

Mesa: Participação Social e a conquista do Estado Democrático de Direito: Contribuições da 

Psicologia na América Latina. ( Participação Jaira) 

 

Mesa: Comunicação e Desigualdade Social I ( Participação Jaira Rodrigues) 

 

16/05/2014 

Sexta-feira 

Descolonização do Pensar como Estratégia para colocar a América Latina na pauta dos 

Pesquisadores em Psicologia Latinoamericanos ( Marcos Ferreira) 

  

Comunicação e Desigualdede II ( Jaira Rodrigues) 

 

Formar Psicólogos para os povos Latinoamericanos: quem vai formar os formadores?  

(Coordenação de mesa: Jaira Rodrigues) 

Modos de intervenção do conservadorismo latino americano contemporâneo ( Marcos) 

 

17/05/2014 

Sábado 

Descolonizar o pensamento da Psicologia na América Latina ( Coordenação de Mesa: Jaira 

Rodrigues) 

Apresentação da BVS-Psi ULAPSI -  Reunião do Comitê Consultivo ( Marcos Ferreira) 
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STATUS DA META ESTABELECIDA 

 

 

 

Ações 

 

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

Reuniões semanais 

para despachos de 

corespondências e 

demandas institucionais 

da Autarquia 

Ao longo do ano foram 

realizadas todas as reuniões 

de diretoria, conforme rege o 

Regimento Interno do 

CRP/12. Decorrentes das 

reuniões são realizados em 

média 20 despachos por 

semana de cunho 

administrativo e 

institucional, além das 

questões políticas debatidas. 

Não há demanda represada o 

que nos faz concluir que esta 

meta foi alcançada com 

êxito. 

  

Implantação da Política 

de Participação e 

Colaboração. 

 

 Meta alcançada do que 

Estava planejado para 2014, 

porém projeto prevê 

continuidade. Em 2015 esta 

ação terá continuidade em 

novo formato de 

metodologia, segundo 

avaliação no Pleno. 

 

 

 Representação e 

rearticulação do 

FEPSIC 

 Meta alcançada, porém a 

ação terá continuidade em 

2015. Com a realização do 

II Congresso Catarinense 

Ciência e Profissão 

pretendem-se fortalecer 
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ainda mais o fórum que 

atualmente já conta com 

mais de 10 entidades 

participantes. 

Projeto relação 

SinPsi/SC 

 Parceria foi estabelecida e 

entre as ações planejadas e 

executadas destacam-se as 

ações envolvendo jornada 

de trabalho, PL 30 horas, 

GT Concurso Público e 

comunicação institucional. 

Em 2015 objetiva-se dar 

continuidade ao projeto. 

 

IV Congresso 

Brasileiro Ciência e 

Profissão 

Meta alcançada. Depois do 

SP, cidade sede do evento, 

Santa Catarina foi o Estado 

de maior participação em 

número de inscritos e o 

CRP/12 o segundo com 

maior número de trabalhos 

inscritos. Em relação à 

caravana proposta, 

organizamos duas, uma 

saindo do Sul e outra de 

Fpolis. Porém observou-se 

que os profissionais inscritos 

no Congresso preferem 

transporte aéreo, ficando a 

caravana basicamente para 

estudantes. Identificou-se a 

organização de mais duas 

caravanas organizadas pelas 

universidades AVANTES e 

UFSC. Fica o indicativo de 

apoiar caravanas em vez de 

organiza-las.   
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Comemoração dia do 

Psicólogo (o) 2014. 

 Metas alcançadas e 

superadas as expectativas. 

Porém, esta é uma ação que 

prevê continuidade em 

2015. 

 

Interlocução com três 

Poderes 

 Foram realizadas algumas 

interlocuções com 

executivo, legislativo e 

judiciário, porém, espera-se 

ampliar este contato em 

2015. 

 

GT Equipe funcional.  Alcançada a meta de 

estabelecer um espaço 

sistemático de reuniões, 

porém, avalia-se a 

necessidade de ampliar o 

nível de participação da 

equipe funcional e a criação 

de mais espaços de 

qualificação. 

 

GT Escritório Setorial  Meta alcançada, exceto no 

quesito fiscalização, 

considerando atraso no 

processo de concurso 

público. Em 2015 espera-se 

ampliar a presença do 

CRP/12 na região oeste de 

SC. 

 

Reforma da sede 

CRP/12 em Fpolis. 

Meta alcançada. Processo de 

reforma iniciou-se em maio 

de 2014 com contratação de 

Arquiteto e elaboração de 

projeto arquitetônico sendo 

finalizada em dezembro do 

mesmo ano com entrega da 

obra. 
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Subcomissão de saúde 

da ALESC 

 Meta alcançada 

parcialmente, considerando 

que a subcomissão 

constituída em 18 de maio 

de 2014 precisou ter seus 

trabalhos interrompidos por 

não reeleição do Deputado 

Estadual coordenador da 

comissão. Em 2015 já 

estamos dialogando com 

Deputada Ana Paula que 

assumirá Comissão de saúde 

para articular continuidade 

da ação e operacionalização 

do projeto idealizado. 

 

GT 

Desinstitucionalização 

 Meta alcançada, porém não 

finalizada. Espaço de 

representação de muitas 

possibilidades de 

articulação com 

movimentos sociais e 

profissionais da saúde e 

com indicativo de 

continuidade em 2015. 

 

GT Interinstitucional 

Concurso Público 

Metas e objetivos previstos 

para 2014 alcançados (Fazer 

varredura das empresas 

organizadoras dos certames 

e analisar os editais). Para 

2015 indicaremos 

referencias técnicas para 

serem utilizadas com 

balizadoras dos conteúdos 

programáticos. 
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Projeto qualificação de 

conselheiros. 

Metas e objetivos previstos 

para 2014 foram alcançadas. 

Em 2015 a qualificação de 

Conselheiros e articuladores 

terá novo formato e 

constituirá o planejamento 

das comissões técnicas 

(COE e COF), bem como, o 

Projeto Política de 

Participação e Colaboração. 

  

Projeto Política de 

Cobrança e Descontos 

 Meta parcialmente 

alcançada. Em 2015 novas 

estratégias serão pensadas 

para atingir a meta 

estabelecida de 10% de 

inadimplência. 

 

Assembleia 

Orçamentária 2014 

Meta alcançada. Tivemos o 

maior número de 

participação da categoria já 

registrada na história do 

CRP/12. Foi apreciados a 

prestação de contas e projeto 

político para o ano de 2015. 

As contas e proposta 

orçamentária foram 

devidamente aprovadas.  

  

Representação 

COMESC 

 Esta é uma representação 

recente e por tratar 

basicamente do 

financiamento da saúde 

pública e ser constituída por 

técnicos e gestores públicos, 

operadores do direito e 

controle social. Foi definida 

em Diretoria a continuidade 

da participação. Avalia-se a 
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possibilidade de 

articulações e acesso as 

informações necessárias 

para o avanço das Políticas 

Públicas em saúde. 

Relação com as IES No início da gestão foi 

proposto um termo de 

parceria por meio de ações 

que envolvem o exercício 

profissional no ensino. A 

parceria foi aceita por 100% 

das 30 universidades do 

Estado.  

Em 2015 objetiva-se 

ampliar a parceria e marcar 

maior presença do CRP/12 

junto aos estudantes e 

profissionais em que as IES 

são referência na formação. 

 

Relação ABEP/SC Todas as ações planejadas 

foram realizadas e as metas 

alcançadas, embora se avalie 

a necessidade de aprimorar 

algumas estratégias de 

intervenção junto ao público 

alvo. 

Em 2015, nova parceria foi 

firmada e já acordada as 

mudanças necessárias para 

qualificar parceria. 

 

Relação com a ASCOP   Gostaríamos que a ASCOP 

fosse um espaço de 

discussão política, onde 

pudéssemos ter avanços 

sociais relevantes, 

entretanto, a política 

corporativista que lá impera 

impossibilitou a nossa 

participação. Por isso, 

desistimos de participar da 

associação. 

ULAPSI Conclusa a participação 

conforme planejado. Metas 

alcançadas. 
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ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

Orçamento centro de custos da Diretoria R$ 55.838,06 

V Congresso Latinoamericano de Psicologia ULAPSI R$ 17.952,32 

Evento Articulação Escritório Chapecó R$ 2.129,10 

Projeto Política de Colaboradores R$ 22.816,39 

Atividades Comemorativas ao Dia do Psicólogo R$ 22.439,37 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

As ações desenvolvidas pela diretoria vem cumprir sua função institucional de instancia executiva do CRP/12 e de 

apoio ao VIII Plenário. Neste sentido, a Diretoria realizou ao longo deste primeiro ano de gestão: 

1. Atividades de organização e direção dos trabalhos administrativos, tais como: realização de contratações de 

técnicos e serviços; promoções e dispensa de RH, coordenação do processo de estudo e aprovação do Plano de 

Cargos e Salários e Acordo Coletivo, Contratar e dispensar assessorias técnicas, Como também, gerenciar a 

gestão dos recursos materiais, financeiros e patrimoniais do CRP/12 conforme limites orçamentários e 

legislação vigente; 

2. Atividades de zelar pelo cumprimento das obrigações sociais do Conselho, em especial, as de representação e 

interlocução com entidades e os poderes executivo, legislativo e judiciário nas três esferas do governo; 

3. Decidir, “ad-referendum” do Plenário, em casos de urgência. 

Considerando o grande volume das atividades desenvolvidas, o presente relatório é uma síntese das principais 

ações/ representações, as quais muitas terão continuidade no ano de 2015. 

O VIII Plenário possui como mote de gestão o slogan “Psicologia com participação é movimento”, expressão 

que muito diz do desejo deste coletivo que é de fazer uma gestão que dialogue com a sociedade e governo sobre a 

contribuição e os diferentes fazeres da Psicologia, bem como, amplie a participação das Psicólogas (os) na política 

profissional. 

De modo geral e sempre avaliando o que pode ser aprimorado, consideramos que estamos cumprindo com 

nossa função institucional com qualidade e zelo. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão/GT:  

COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO – COF 

Ano de Referência: 2014 

Equipe responsável:  

ANDERSON SCHUCK, CLAUDIA CRUZ E JULIANA MEDEIROS 

 

ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA:  

 

Ação I: Orientação e fiscalização  

Ação II: Relação com a formação e o exercício profissional 

Ação III: Ação conjunta frente às implicações de demandas excessivas do Poder Judiciário aos psicólogos e 

assistentes sociais lotados nas políticas públicas 

 

 

JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/AÇÃO: 

 

O presente relatório anual de gestão da COF pauta-se considerando sua função precípua de orientar e fiscalizar o 

exercício profissional do psicólogo, assegurando o cumprimento das leis, decretos e resoluções que regulamentam o 

exercício da profissão, resguardando junto à população bons serviços dentro de preceitos éticos e profissionais, assim 

como garantir autonomia e dignidade profissional ao psicólogo e, 

 

Considerando as deliberações do VIII COREP/SC referentes ao fortalecimento dos processos de orientação dos 

psicólogos a partir de eventos, oficinas, palestras, acerca da ética profissional, da necessidade de realizar ações por 

campo de atuação e região, atualizando os profissionais psicólogos quanto a orientações éticas e técnicas pertinentes à 

profissão e da orientação quanto a produção de documentos elaborados interdisciplinarmente pelos profissionais que 

atuam em CRAS e CREAS. 
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METAS ESTABELECIDAS:  

 

Ação I: Orientação e fiscalização  

I. Eficácia e celeridade no cumprimento das legislações que regulamentam a profissão e qualificação do 

exercício profissional; 

II. Intensificar e revisar procedimentos de orientação e fiscalização e credenciamento de sites; 

 

 

Ação II: Relação com a formação e o exercício profissional 

I. Criação de espaços para orientação coletiva e qualificação do exercício profissional; 

II. Promoção da relação entre CRP-12, exercício profissional e formação em psicologia (estudantes, 

docentes e IES);  

III. Ação coletiva para orientação e regularização de PJ. 

 

 

Ação III: Ação conjunta frente às implicações de demandas excessivas do Poder Judiciário aos psicólogos e 

assistentes sociais lotados nas políticas públicas 

I. Pesquisa com psicólogos e assistentes sociais do SUAS sobre as demandas advindas dos Poder 

Judiciário;  

II. Articulação de entidades parceiras para o diagnóstico desta questão e para o planejamento conjunto de 

providências; 

III. Ação conjunta sobre as implicações geradas.  

 

 

ATIVIDADES/AÇÕES REALIZADAS 

 

Ação I: Orientação e fiscalização  

 

I.   Contratação de 02 psicólogos agentes fiscais (um para a sede e outro para o Escritório Setorial), 

através de concurso público; 

II.   Capacitação aos Técnicos e Conselheiros do CRP-12 

III.   Discussão a ser realizada por psicólogos de referência nacional na temática de Legislações; 

IV.   Acompanhamento e proposição de discussões quanto as legislações voltadas ao exercício 
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profissional; 

V.  Atendimento com resposta às demandas de Orientação sobre a prática profissional oriundas dos 

profissionais. Efetivação das visitas de fiscalização dos serviços com auxilio   

 

 

Ação II: Relação com a formação e o exercício profissional 

 

I. Orientação coletiva de profissionais inscritos   

II. Oficinas de Orientação e Ética  

III. Evento de articulação de PJ  

 

Ação III: Ação conjunta frente às implicações de demandas excessivas do Poder Judiciário aos psicólogos e 

assistentes sociais lotados nas políticas públicas  

 

I. Levantamento realizado pelo setor técnico frente ao transborde da Justiça; 

II. Reunião junto a Procuradoria Geral de Justiça e com Corregedoria do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina; 

III. Reuniões que contaram com a participação de representantes do CRP-12, CRESS 12ª Região, 

FETSUAS, CEAS, SST, SES, Fórum dos trabalhadores da Saúde e Delegacia Geral de Polícia Civil.  

IV. Projeto piloto disponibilizado às equipes de forma virtual por meio da ferramenta de formulários do 

Google drive.  

 

 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

 

Ação I: Orientação e fiscalização  

 

I.   Efetividade na condução das ações da Comissão através da contratação de 02 psicólogos agentes 

fiscais (um para a sede e outro para o Escritório Setorial), através de concurso público, atendendo as 

necessidades e demandas da COF; 

 

- Não efetivada em razão do adiamento do concurso Público do CRP/12, previsto para ser concluído 

no ano de 2015. Realizado consulta aos outros Conselhos Regionais do Sistema para proposição de 

capacitação de novos agentes fiscais e da relação com profissional em Escritório Setorial. 
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II.   Capacitação aos Técnicos e Conselheiros do CRP-12, a partir dos dados levantados pelas assistentes 

técnicas do Conselhos, quanto as demandas e atuação; 

 

- Efetivada parcialmente quanto a organização de Oficina de Orientação e Ética, com levantamento 

dos dados referente orientações e processos éticos, com respectiva capacitação dos conselheiros. 

Possibilidade de ampliação para outras demandas importantes pautadas pelos Conselheiros e de 

articulação da COF.   

 

III.   Discussão a ser realizada por psicólogos de referência nacional na temática de Legislações que 

regulamentam a profissão e princípios que fundamentam a profissão; 

 

- Não efetivada, aguardando Planejamento Estratégico para 2015. 

 

 

IV.   Acompanhamento e proposição de discussões quanto as legislações voltadas ao exercício 

profissional; 

 

- Participação ativa no GT Alteração do MUORF e nas deliberações provenientes da APAF, com 

desdobramentos nas políticas internas da Comissão e do Trabalho das Fiscais, a exemplo da 

inclusão de novos critérios no Credenciamento de Pessoas Jurídicas a Comunidades Terapêuticas.  

 

 

V.  Constante atendimento com resposta às demandas de Orientação sobre a prática profissional oriundas 

dos profissionais. Efetivação das visitas de fiscalização dos serviços com auxilio   

 

- Organização das reuniões da COF e da relação com as agentes fiscais, possibilitando tempo 

máximo de 3 semanas para início de processo de orientação solicitado. Estabelecido cronograma 

para visitas de fiscalização no estado e capacitação de Conselheiros da COF para auxiliar na ação.  

 

 

Ação II: Relação com a formação e o exercício profissional 

 

I. Orientação coletiva de profissionais inscritos de acordo com áreas de concentração de interesses e 

demandas regionais (a exemplo de: psicologia e relação com a justiça, elaboração de documentos 

decorrentes de avaliação psicológica, atuação no contexto do trânsito, entre outros).  
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- Efetivada quanto Orientações Coletivas referentes ao Transborde da Justiça. Possibilidade de 

discussão de novas demandas para oferta aos profissionais.  

 

-  A metodologia empregada estabeleceu de acordo com o pedido de grupo mínimo de 15 psicólogos 

e/ou necessidades avaliadas pela COF, observando cronograma de prioridades e, realizadas pelos 

Conselheiros e Psicólogos Assistentes Técnicos da Comissão. As reuniões compreenderam 

momentos expositivos contemplando as legislações vigentes sobre o tema e a análise das 

solicitações direcionadas a COF, prosseguindo com momentos de discussão de situações 

específicas, estudos de caso e/ou oficinas de elaboração de documentos.  

 

-  As sínteses e análises destas ações possibilitaram elaboração de material de orientação a ser 

divulgado para os psicólogos através de cartilha online a ser disponibilizada em 2015, intitulado 

Caderno Temático I – Orientações sobre a prática profissional no SUAS quanto ao Transborde da 

Justiça. 

  

II. Oficinas de Orientação e Ética disponibilizadas pelo CRP-12 aos alunos dos últimos anos de 

graduação, aos docentes de cursos de Psicologia (a estes com ênfase no processo de supervisão de 

estágios curriculares e extracurriculares) e aos profissionais da região.  

 

- O conteúdo das oficinas foram elaborados pela COE e COF, com posterior capacitação dos 

Conselheiros do VIII Plenário para sua realização, obedecendo critérios de proximidade com cada 

IES.  

 

 

III. Evento de articulação de PJ para: (re) atualização das legislações, regularização de processos e, 

incorporação de novos critérios para a fiscalização das entidades.  

 

- Não contemplado conforme planejamento, segue com sugestões para Planejamento da Comissão 

em 2015. 

 

Metodologia proposta: este será pautado pela COF, que convidará as PJ inscritas na modalidade 

registro e cadastro, buscando momento conjunto de reflexão sobre o exercício profissional e/ou a 

responsabilidade técnica nestes espaços, observando a interface com os Direitos Humanos. 

Posteriormente serão aprofundados aspectos específicos dos campos de atuação: 1. Instituições que 

atuam com a Política de Álcool e Drogas; 2. Serviços de Saúde – clínicas, APAE e CAPS; 3. 
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Empresas de Consultoria, Recrutamento e Seleção e, Desenvolvimento Organizacional; 4 – Serviço 

Escola das IES.  O resultado das proposições em cada campo servirá para a reformulação/inclusão 

de critérios para a fiscalização das PJ.        

 

 

Ação III: Ação conjunta frente às implicações de demandas excessivas do Poder Judiciário aos psicólogos e 

assistentes sociais lotados nas políticas públicas  

 

a) Embora não presente no Planejamento da Comissão para 2014, diante de levantamento realizado pelo 

setor técnico, em novembro de 2013, sobre os dilemas éticos de psicólogos, envolvidos em ações 

deste Conselho, frente ao transborde da Justiça, foi realizada uma reunião junto a Procuradoria Geral 

de Justiça (06/03/14) e outra com a Corregedoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

(03/06/14), ambas com a participação do Sindicato de Psicólogos de Santa Catarina. Destas reuniões 

encaminhou-se que o CRP-12 realizaria síntese sobre as atribuições dos psicólogos lotados nos 

equipamentos do SUAS e do SUS, bem como das implicações geradas pelo acolhimento de 

demandas advindas do Poder Judiciário, que serviriam ao propósito de prestar orientação de 

promotores e magistrados. O Procurador Geral recebeu em reunião material produzido pela equipe 

técnica a este respeito e o retorno à Corregedoria está sendo elaborado pela Comissão de Orientação 

e Fiscalização e pelo Eixo de Assistência Social. Da reunião com o Juiz Corregedor Dr Paulo 

Roberto Froes Toniazzo também foi encaminhado que o CRP-12 mapearia os atendimentos 

realizados pelo CRP-12 nesta temática para verificar a possibilidade de uma orientação mais pontual 

a magistrados. 

b) Compreendendo a problemática levantada distante de queixas pontuais ou específicas da Psicologia, 

mas pertinente à qualidade dos serviços públicos prestados a população catarinense, o CRP-12 

solicitou apoio de entidades parceiras para o diagnóstico desta questão e para o planejamento 

conjunto de providências que possam maximizar os esforços empreendidos pelos atores das políticas 

públicas na promoção do rompimento de situações de fragilização da população e, ao mesmo tempo, 

possibilitar o esclarecimento aos magistrados e promotores catarinenses. Foram convidados, em 

03/06/14: CRESS 12ª Região, SINPSI-SC, FECAM, FETSUAS, CEAS, CES, SST, SES, Sindicato 

de Trabalhadores da Saúde, Delegacia Geral de Polícia Civil. 

c) Foram realizadas reuniões que contaram com a participação de representantes do CRP-12, CRESS 12ª 

Região, FETSUAS, CEAS, SST, SES, Fórum dos trabalhadores da Saúde e Delegacia Geral de 

Polícia Civil. Destes encontros foi acordado que seria feito levantamento online junto aos 

profissionais da psicologia e da assistência social lotados em políticas públicas de saúde e 

assistência social para identificar o impacto das demandas advindas do Poder Judiciário no serviço 

prestado. O instrumento foi consolidado e na última reunião definiu-se que seria aplicado como 
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piloto junto aos psicólogos e assistentes sociais lotados nos CREAS do Município de Florianópolis e 

nos CRAS do Município de Palhoça. Para tanto, o CRP-12 realizou reunião com os diretores 

responsáveis por estes equipamentos e encaminhou oficio aos respectivos Secretários Municipais.  

d) O projeto piloto foi disponibilizado às equipes de forma virtual por meio da ferramenta de formulários 

do Google drive. Foram colhidas 17 respostas já analisadas previamente e constatou-se a 

necessidade de aprimorar o instrumento. Concomitantemente, foi enviado oficio à Corregedoria da 

Justiça esclarecendo sobre os pontos essenciais desta temática e esclarecendo sobre o levantamento. 

 

 

INDICADORES UTILIZADOS PARA MONITORAR A ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA 

 

Ação I: Orientação e fiscalização  

 

a) Orientação e fiscalização realizadas pelos Conselheiros: 

 

Externas: 

 

Visitas de Orientação e Fiscalização:  04 na região Oeste; 02 na região Sul  

Reunião com psicólogos na Setorial em Chapecó: 01 encontro 

GT - APAF Nacional: Transborde da Justiça 

 

Internas: 

 

Reuniões da Comissão: 46 reuniões e 27 momentos de encaminhamentos  

Ofícios emitidos: 92 

Portarias: 04 

Notificações: 03 

E-mails Respondidos: 266 

Denúncias analisadas:52. 

Comunicações Interna:33 

Pessoas Jurídicas: 29 

 

b) Ação II: Orientação e Fiscalização realizada pela Equipe Técnica: 

 

Por e-mail:550 

Telefone:314 
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Cadastro de site:7 deferidos, 2 indeferidos, 4 considerados não se aplica, 2 processos de cancelamento aprovados e 3 

em andamento. 

Divulgações:214 pedidos de eventos analisados. 

Inscrição secundária:41 entrevistas por telefone ou presencialmente. 

Diligências: 05 em Lages 

 

Visitas Realizadas:  

Gde Fpolis 6 

Canelinha 1 

Fpolis 4 

Tijucas 1 

Norte 4 

Joinville 4 

Oeste 5 

Chapecó 4 

Coronel Freitas 1 

Serrana 5 

Lages(*) 5 

  

Sul 2 

Araranguá 1 

Meleiro 1 

Vale 4 

Baln.Camboriú 2 

Itajaí 2 

Total Geral 26 

  

 

 

Ação II: Relação com a formação e o exercício profissional 

 

I – Orientação Coletiva: 

 

- 03 Realizadas sobre a temática do Transborde da Justiça, sendo 02 realizadas em Chapecó (01 com grupos de 

profissionais a convite do CRP-12 e outra a pedido dos psicólogos de CRAS e CREAS da região da AMOSC) e 01 em 
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Lages (com equipe de proteção especial, psicólogos e assistentes sociais) 

  

II – Oficina de Orientação e Ética: 

 

- Oficinas realizadas: 9 

- Número de participantes: 768 

- Número de IES envolvidas: 9  

 

III – Oficina de PJ: 

 

Não Efetivada.  

 

 

Ação III: Ação conjunta frente às implicações de demandas excessivas do Poder Judiciário aos psicólogos e 

assistentes sociais lotados nas políticas públicas 

 

- Reunião com Procuradoria Geral de Justiça (06/03/14) e Corregedoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

(03/06/14) 

- 5 reuniões (25/06, 09/07, 06/08, 20/08 e 03/09) com entidades parceiras na ação: CRESS 12ª Região, FETSUAS, 

CEAS, SST, SES, Fórum dos trabalhadores da Saúde e Delegacia Geral de Polícia Civil. 

- Elaboração e aplicação de Projeto Piloto. 

 

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação I: Orientação e fiscalização  

I - Eficácia e celeridade no 

cumprimento das legislações que 

regulamentam a profissão e 

qualificação do exercício. 

Intensificar e revisar 

 

II - Intensificar e revisar 

procedimentos de orientação e 

fiscalização e credenciamento de sites; 
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Ação II: Relação com a formação 

 e o exercício profissional 

 

I - Criação de espaços para  

orientação coletiva e qualificação 

do exercício profissional; 

 

II - Promoção da relação entre 

 CRP-12, exercício profissional e 

formação em psicologia 

(estudantes, docentes e IES);  

 

 

 

Ação III: Ação conjunta frente  

às implicações de demandas  

excessivas do Poder Judiciário  

aos psicólogos e assistentes  

sociais lotados nas políticas  

públicas 

 

 

I - Pesquisa com psicólogos e 

assistentes sociais do SUAS sobre as 

demandas advindas dos Poder 

Judiciário;  

 

II - Articulação de entidades parceiras 

para o diagnóstico desta questão e 

para o planejamento conjunto de 

providências; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação III: Ação conjunta frente às 

implicações de demandas excessivas 

do Poder Judiciário aos psicólogos e 

assistentes sociais lotados nas 

políticas públicas 

 

 

III - Ação conjunta sobre as 

implicações geradas.  

 

Ação II: Relação com a 

formação e o exercício 

profissional 

 

I - Ação coletiva para orientação e 

regularização de PJ. 
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ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

COF - Comissão de Orientação e Fiscalização R$ 50.378,17 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

Ação I: Orientação e fiscalização  

Comentário: Diante do exposto considera-se o avanço quanto a celeridade das ações da Comissão, podendo ser 

intensificado com a efetividade na condução das ações da Comissão através da contratação de 02 psicólogos agentes 

fiscais (um para a sede e outro para o Escritório Setorial), através de concurso público. Para 2015, a partir do 

indicativo de reorganização do trabalho dos agentes fiscais delibera-se o estabelecimento de cronograma de ações e 

redefinição da distribuição de tarefas entre fiscais (cadastramento de sites, visitas de fiscalização, inscrição de PJ, 

atendimento a demanda espontânea, relação com os Conselheiros). Aponta-se também a redefinição da estrutura das 

reuniões da COF e articulação com fiscais durante as reuniões. 

 

 

Ação II: Relação com a formação e o exercício profissional 

Comentário: Observa-se continuidade e importância da Oficinas de Orientação e ética, bem como intensificação do 

diálogo com IES e profissionais. Quanto as Orientações coletivas em 2015: oferta através da FECAM de orientações 

para profissionais da Assistência Social relacionado ao Transborde da Justiça; Disponibilização eletrônica do Caderno 

Temático I – Orientações sobre a prática profissional no SUAS quanto ao Transborde da Justiça e; Mapeamento e 

constituição de novos temas para orientações coletivas. Referente as Oficinas com PJ buscar-se-á a efetividade e 

aprimoramento da ação proposta. 

 

Ação III: Ação conjunta frente às implicações de demandas excessivas do Poder Judiciário aos psicólogos e 

assistentes sociais lotados nas políticas públicas 

Comentário: Continuidade em 2015: -  A partir da análise dos dados: realidade do trabalho X diretrizes da política 

pública X impacto das solicitações na efetividade dos serviços; Produção de Relatório – Chamar Conselheiros para 

auxiliar na fundamentação; - Acompanhar resultados pesquisa do CNJ; - Propor audiência com TJ e MP para 

apresentação de dados e propor encaminhamentos para enfrentamento da situação (limites e possibilidades); - 

Estratégia de divulgação para psicólogos.  

 

 



 

 
SEDE - Rua Professor Bayer Filho, 110 – Coqueiros – Florianópolis – CEP 88080-300 Fone/fax: (48) 3244-4826 – www.crpsc.org.br – e-mail 

crp12@crpsc.org.b 

ESCRITÓRIO SETORIAL OESTE – Ed. Lazio Executivo, Rua Porto Alegre, 427-D, Sala 802 – Centro – Chapecó – CEP 89.802-130 Fone/fax: (49) 3304-0388 

– e-mail  oeste@crpsc.org.br  

 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão/GT: Comissão de Orientação e Ética – COE 

Ano de Referência: 2014 

Equipe responsável: Giulianna Remor, Simone Vieira de Souza e Tatiane Cristine da Silva, Flávia Haut. 

 

ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA:  

Ação I: Reunião Semanal da COE, para garantir análise de processos e encaminhamentos da comissão;  

Ação II: Oficinas de qualificação para capacitar os conselheiros do VIII Plenário; 

Ação III: Qualificar a atuação profissional e garantir o debate nos vários espaços de promoção/intervenção da 

categoria a partir das denúncias/demandas recebidas pela COE e COF;  

Ação IV: Fortalecer o diálogo com a COF; 

Ação V: Oficinas de Orientação e Ética. 

 

 

JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/AÇÃO: 

Qualificar ações da COE balizadas em padrões técnicos, científicos e éticos, primando pela reflexão do profissional no 

exercício de sua práxis com responsabilidade pessoal e social, garantindo o exercício da profissão com qualidade ética 

e técnica. 

 

 

METAS ESTABELECIDAS:  

Ação I: Reunião Semanal da COE, para garantir análise de processos e encaminhamentos da comissão.  

 Metas:  

- Otimizar o fluxo dos encaminhamentos; 

- Produzir celeridade e eficácia na tramitação dos processos; 

- Manter o diálogo estreito e necessário com a assessoria jurídica. 

 

Ação II: Oficinas de qualificação para capacitar os conselheiros do VIII Plenário. 

 Metas: 

- Capacitar conselheiros para desempenhar funções relacionadas ao processo disciplinar (análise e 
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elaboração de relatórios, CPD, oitivas etc.); 

- Produzir material de orientação básica para os conselheiros e psicólogos colaboradores;  

- Capacitar conselheiros e psicólogos colaboradores para promover as oficinas de orientação e ética. 

 

Ação III: Qualificar a atuação profissional e garantir o debate nos vários espaços de promoção/intervenção da 

categoria a partir das denúncias/demandas recebidas pela COE e COF.  

 Metas:  

- Instrumentalizar a atuação do psicólogo através da produção de informação e documentos; 

- Ampliar e garantir o debate nos vários espaços de promoção/intervenção da categoria através de ações; 

- Organizar ações que fomente o diálogo nas diversas instâncias de atuação da categoria; 

- Prevenção de faltas éticas profissionais. 

 

Ação IV: Fortalecer o diálogo com a COF. 

 Metas  

- Qualificar os procedimentos de interface das comissões; 

- Otimizar o fluxo dos encaminhamentos; 

- Produzir celeridade e eficácia na condução dos processos; 

- Subsidiar a prática das comissões. 

 

Ação V: Oficinas de Orientação e Ética. 

 Metas:  

- Promover debate qualificado à formação do psicólogo; 

- Capacitar psicólogos sobre a dimensão ética relacionada ao seu exercício profissional; 

- Fortalecer o diálogo com as IES (discentes e docentes), subsidiando reflexões sobre o conceito de ética em 

sua relação com a formação profissional. 

 

 

ATIVIDADES/AÇÕES REALIZADAS 

Ação I: Reunião Semanal da COE, para garantir análise de processos e encaminhamentos da comissão.  

- Acolhimento e fluxo das demandas referentes ao processo disciplinar; 

- Realização de contato/trabalho com a assessoria jurídica - tal procedimento produziu bons resultados ao 

trabalho da COE – garantindo o cumprimento processual do CPD. 

 

Ação II: Oficinas de qualificação para capacitar os conselheiros do VIII Plenário. 

- Treinamento, qualificação e capacitação dos conselheiros do VIII Plenário; 

- Oficinas de Orientação e Ética é avaliado como uma ação de COE/COF; 
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- Levantamento prévio das irregularidades observadas no CRP-12, e produção de material orientativo (kit 

oficina) com consulta/participação do Plenário. 

 

Ação III: Qualificar a atuação profissional e garantir o debate nos vários espaços de promoção/intervenção da 

categoria a partir das denúncias/demandas recebidas pela COE e COF  

- Produção de documentos de referência à categoria; 

- Oficina de Orientação e Ética; 

- Produção de textos para o boletim eletrônico e revista. 

Ação IV: Fortalecer o diálogo com a COF. 

 

- Iniciou-se o processo de reuniões em conjunto. 

 

Ação V: Oficinas de Orientação e Ética. 

- Realização de Oficinas; 

- Capacitação dos conselheiros; 

- Diálogo com as IES; 

- Oportunizou-se a participação e diálogo com a categoria;  

- Parceria com a ABEP. 

 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Ação I: Reunião Semanal da COE, para garantir análise de processos e encaminhamentos da comissão.  

- O fluxo das demandas foi garantido, com reuniões periódicas, porém não fixas (a alteração nos dias 

objetivou conciliar a possibilidade da comissão de encontro presencial com as necessidades da COE); 

-  A ação exitosa da comissão contou com o apoio/engajamento da técnica e assessoria jurídica; 

- Encaminhamento: manter o diálogo estreito e necessário com a assessoria jurídica, reuniões semanais e 

presenciais da comissão. 

Ação II: Oficinas de qualificação para capacitar os conselheiros do VIII Plenário. 

- O resultado/produto final das Oficinas de Orientação e Ética é avaliado como uma ação de COE/COF 

exitosa na medida em que deu conta de realizar levantamento prévio das irregularidades observadas no CRP-

12, e posteriormente produzir material orientativo (kit oficina) com consulta/participação do plenário; 
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- O levantamento prévio das irregularidades observadas no CRP-12, auxiliou na produção de material 

orientativo (kit oficina) com consulta/participação do plenário que foi eficaz na prática; 

- Localizaram-se algumas limitações na operacionalização das oficinas quando a demanda da IES era para um 

assunto específico, em detrimento da oferta mais ampla do CRP. 

 

Encaminhamentos: 

1. Rever a participação dos demais conselheiros como ministrantes da oficina; 

2. Realizar oficina de qualificação de COE no primeiro semestre de 2015; 

3. Capacitação para produção de relatórios (Caderno do CRP-SP); 

4. Capacitação referente as legislações; 

5. Disponibilizar todo material de capacitação aos conselheiros: produzir um pendrive para cada conselheiro com o 

material da oficina e entrega de carteira, vídeos (50 Anos e campanha) e mais os cadernos do CRP-SP, legislações; 

6. Trazer/seguir com a participação da ABEP; 

7. Produzir slides comentados; 

8. Considerar a avaliação das técnicas (sobre as oficinas realizadas); 

9. Divulgar as oficinas nos serviços públicos, entidades e associações ligadas a psicologia na região em que está sendo 

ofertada a oficina. 

 

Ação III: Qualificar a atuação profissional e garantir o debate nos vários espaços de promoção/intervenção da 

categoria a partir das denúncias/demandas recebidas pela COE e COF. 

- Foi contemplado, por exemplo, na „Oficina de Orientação e Ética‟; 

- Avaliou-se que os textos (em função das demandas) foram construídos do jeito „possível‟, entendendo que 

estamos nos propondo a colocar uma atenção maior nessa ação, garantir tempo para pesquisa e produção de 

material. 

 

Encaminhamentos: 

1. Produção de conteúdos para a revista, boletins; 

2. Solicitar à assistente técnica e fiscais material/temática (que tem sido sinalizado como algo urgente) que possa ser 

indicativo de texto (próxima revista); 

3. Estabelecer como prioridade as matérias a serem construídas. 

 

Ação IV: Fortalecer o diálogo com a COF. 

- A ação foi iniciada. 

 

Encaminhamento: 

1. Realizar reuniões COE e COF (a cada dois meses e/ou conforme a necessidade observada) juntamente com a 
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assistente técnica e fiscal para produzir referências/encaminhamentos que subsidiam a prática da relação das 

comissões. 

 

 

Ação V: Oficinas de Orientação e Ética. 

- Foi contemplado. 

 

Encaminhamentos: 

1. Investir esforços na maior aproximação; 

2. Ampliar e garantir o debate nos vários espaços de promoção/intervenção da categoria. 

3. Oferta da Oficina de Orientação e Ética aos órgãos de políticas públicas e espaços organizados de psicólogos. 

 

INDICADORES UTILIZADOS PARA MONITORAR A ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA 

Ação I: Reunião Semanal da COE, para garantir análise de processos e encaminhamentos da comissão. 

- 32 reuniões 

- Pareceres apreciados: 11 

- Relatórios de reconsideração: 07 

- Julgamentos: 07 

- Oitivas: 10 

- houve movimentação em 98% das representações e processos éticos. 

  

Ação II: Oficinas de qualificação para capacitar os conselheiros do VIII Plenário. 

- 03 oficinas (orientação e ética, julgamento). 

 

Ação III: Qualificar a atuação profissional e garantir o debate nos vários espaços de promoção/intervenção da 

categoria a partir das denúncias/demandas recebidas pela COE e COF. 

- construção de um kit para oficina de orientação e ética; 

- 3 matérias para a revista do CRP-12. 

  

Ação IV: Fortalecer o diálogo com a COF. 

- 05 reuniões com os conselheiros de COE e COF. 

 

Ação V: Oficinas de Orientação e Ética 

- Oficinas realizadas: 9 

- Número de participantes: 768 

- Número de IES envolvidas: 9  



 

 
SEDE - Rua Professor Bayer Filho, 110 – Coqueiros – Florianópolis – CEP 88080-300 Fone/fax: (48) 3244-4826 – www.crpsc.org.br – e-mail 

crp12@crpsc.org.b 

ESCRITÓRIO SETORIAL OESTE – Ed. Lazio Executivo, Rua Porto Alegre, 427-D, Sala 802 – Centro – Chapecó – CEP 89.802-130 Fone/fax: (49) 3304-0388 

– e-mail  oeste@crpsc.org.br  

 

 

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

Ação I: Reunião Semanal da COE, 

para garantir análise de processos e 

encaminhamentos da comissão   

 

Ação V: Oficinas de Orientação e 

Ética 

 

Ação II: Oficinas de qualificação para 

capacitar os conselheiros do VIII 

plenário 

 

Ação III: Qualificar a atuação 

profissional e garantir o debate nos 

vários espaços de 

promoção/intervenção da categoria a 

partir das denúncias/demandas 

recebidas pela COE e COF.  

 

Ação IV: Fortalecer o diálogo com a 

COF 

 

 

Não há metas não alcançadas. 

 

 

ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

O Conselheiro deverá solicitar à área financeira do CRP-12, se for o caso, os gastos envolvidos na ação.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

A Comissão de Orientação e Ética - COE alcançou resultados positivos no ano de 2014, tendo cumprido todas as 

metas estabelecidas, desta forma conseguiu ampliar os espaços de debate acerca da ética profissional, qualificou 

conselheiros para atuar nas oficinas de ética junto à categoria, estreitou o diálogo com a Comissão de Orientação e 

Fiscalização de modo a promover ações conjuntas e garantiu celeridade do fluxo das demandas da Comissão. A 

Comissão de Orientação e Ética diante dos resultados positivos dará continuidade ao que já conquistou e ampliará as 

ações para 2015 já contempladas em seu planejamento anual do referido ano.  
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RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão/GT: Psicologia e Ensino 

 

Ano de Referência: 2014 

 

Equipe responsável: Jaira Rodrigues, Tatiane Cristine da Silva e Juliane Reis 

 

 

ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA:  

 

Ação I: Estabelecer parcerias com as instituições de ensino superior de Santa Catarina com cursos de Psicologia e 

consequentemente estreitar a relação com os estudantes de Psicologia e Centros Acadêmicos das mesmas; 

 

Ação II: Estabelecer parceria com ABEP SC; 

 

Ação III: Participação nas cerimônias de formatura; 

 

 

 

JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/AÇÃO: 

As Instituições de Ensino Superior (IES) têm importância fundamental enquanto agência formadora do futuro 

psicólogo, assim como, torna-se referência para os alunos egressos, atuais psicólogos graduados. Nesse sentido, 

estabelecer parcerias com as mesmas possibilita ao VIII Plenário do CRP 12 articular política de base a ser 

desenvolvida por meio do projeto político de colaboração e participação criando novos espaços para a realização desse 

projeto. 

Tendo como parceira a ABEP SC que é associação com legitimidade para estabelecer o diálogo da interface entre 

psicologia enquanto ciência e profissão e a formação do futuro profissional psicólogo e considerando as diretrizes 

estabelecidas no VIII CNP e VIII COREP, o VIII Plenário do CRP 12 delibera pela criação do GT Psicologia e Ensino 
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na plenária de (buscar data ata) com o intuito de viabilizar esta parceria e concretizar aquilo que foi estabelecido no 

planejamento estratégico do VIII Plenário do CRP 12. 

 

  

 

METAS ESTABELECIDAS:  

Ação I: Estabelecer parcerias com as instituições de ensino superior de Santa Catarina com cursos de Psicologia e 

consequentemente estreitar a relação com os estudantes de Psicologia e Centros Acadêmicos das mesmas 

 

 Metas: 

- Realizar durante a gestão no mínimo uma ação com cada IES parceira 

 

Ação II: Estabelecer parceria com ABEP SC 

 

 Metas: 

- Contribuir com o fortalecimento da ABEP SC 

- Efetivação da parceria por meio da realização das ações conjuntas  

 

Ação III: Participação nas cerimônias de formatura 

 

 Metas: 

- Conquistar um espaço de maior representatividade, bem como, estreitar os laços com os coordenadores dos 

cursos de Psicologia e futuros psicólogos 

 

 
 

 

ATIVIDADES/AÇÕES REALIZADAS 

 

Ação I: Estabelecer parcerias com as instituições de ensino superior de Santa Catarina com cursos de 

Psicologia e consequentemente estreitar a relação com os estudantes de Psicologia e Centros Acadêmicos das 

mesmas 

 

 Realização de um evento para discutir 10 anos das Diretrizes Curriculares Nacionais de Psicologia: 

Conquistas e Desafios 

 Pautas políticas com as IES aproveitando todas as ações do CRP-12 que foram realizadas nas IES 
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 Elaboração de um ofício do CRP 12 paras IES convidando estabelecer parceria com o CRP-12 para a 

realização conjunta de algumas ações  

 

 

Ação II: Estabelecer parceria com ABEP SC 

 

 Reunião na sede do CRP-12 para viabilizar a posse da nova diretoria da ABEP-SC e firmar parceria 

para realização de ações em conjunto no ano de 2014 

 Representante da ABEP Nacional e Regional de Santa Catarina no GT Psicologia Ensino  

 Parceria na organização do evento para discutir 10 anos das Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Psicologia: Conquistas e Desafios em que foram realizadas 11 reuniões desde a elaboração do projeto 

até a avaliação do evento 

 

Ação III: Participação nas cerimônias de formatura 

 

20/12/2013 

Mesa Oficial da Colação de 

Grau dos formandos do 

Curso de Psicologia, 

turmas 2º semestre de 2013 

- UNIVALI 

CRP-12 Jaira Camboriú 17h  

 

31/01/2014 

Cerimônia de Colação de 

Grau dos Formandos do 

Curso de Psicologia da 

Unoesc – Campus Jba 

CRP-12 Jaira Joaçaba 15h-20h 
 

01/02/2014 

Cerimônia de Colação de 

Grau dos Formandos do 

Curso de Psicologia da 

UNC 

CRP-12 Jaira Concórdia 13h-20h 
 

08/02/2014 

Cerimônia de Colação de 

Grau dos Formandos do 

Curso de Psicologia da 

UNIVILLE 

CRP-12 Tatiane Joinville 10h  
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15/02/2014 

Cerimônia de Colação de 

Grau dos Formandos do 

Curso de Psicologia da 

Unichapecó 

CRP-12 Anderson CRC - Chapecó 19h 
 

 

 

22/02/2014 

Cerimônia de Colação de 

Grau dos Formandos do 

Curso de Psicologia da 

UNIPLAC 

CRP-12 Jaira 
Clube Caça e Tiro - 

Lages 
17h 

 

 

 

07/03/2014 

Cerimônia de Colação de 

Grau dos Formandos do 

Curso de Psicologia do 

CESUSC 

CRP-12 Fabricio Auditório CESUSC 19h 
 

 

 

07/03/2014 

Cerimônia de Colação de 

Grau dos Formandos do 

Curso de Psicologia da 

UNIBAVE 

CRP-12 Junior Orleans 19h 
 

 

 

08/03/2014 

Cerimônia de Colação de 

Grau dos Formandos do 

Curso de Psicologia da 

Unoesc – Campus Chapecó 

CRP-12 Jaira 
Centro de Eventos 

Tabajara - Chapecó 
15h-20h 

 

 

 

22/03/2014 

Cerimônia de Colação de 

Grau dos Formandos do 

Curso de Psicologia da 

FAVEST 

CRP-12 Aline Centro Serra - Lages 17h 
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29/03/2014 

Cerimônia de Colação de 

Grau dos Formandos do 

Curso de Psicologia da 

UNIDAVI 

CRP-12 Fabricio 

Centro Eventos 

Hermann Purnhagen 

Rio do Sul 

17h 
 

 

 

12/04/2014 

Cerimônia de Colação de 

Grau dos Formandos do 

Curso de Psicologia da 

UNISUL Tubarão 

CRP-12 Jaira 

Aud. do Espaço 

Integrado de Artes - 

Tubarão 

19h30 
 

 

 

11/07/2014 

Solenidade de Colação de 

Grau dos alunos do curso 

de Psicologia da FURB 

CRP-12 Joice 
Teatro Carlos 

Gomes - Blumenau 
18h 

 

 

 

02/08/2014 

Sessão solene de Colação de 

Grau dos Formandos do 

Curso de Psicologia da 

UNIVALI 

CRP-12 Jaira 
Teatro Adelaide 

Konder - Itajaí 
17h 

 

 

 

16/08/2014 

Solenidade de Colação de 

grau do Curso de 

Psicologia – UNESC 

CRP-12 Jaira Criciúma 19h 
 

 

 

30/08/2014 

Solenidade de Colação de 

grau do Curso de 

Psicologia – Unisul 

Tubarão 

CRP-12 Jaira 
Aud. Espaço 

Integrado de Artes 
19h30 

 

 

 

30/08/2014 

Solenidade de Colação de 

grau do Curso de 

Psicologia – UNOESC 

Xanxerê 

CRP-12 Anderson 
Anfiteatro da 

Unoesc 
20h 
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18/09/2014 

Solenidade de Colação de 

grau do Curso de 

Psicologia – 

UNOESC/Chapecó 

CRP-12 Anderson 
Auditório da 

UNOESC Chapecó 
19h 

 

 

 

24/01/2015 
Colação de Grau UNIVALI 

(mesa oficial) 
CRP-12 Jaira 

Clube Maria‟s Show 

e Eventos – R. Rio 

Mamoré, 1083, Rio 

Pequeno, Camboriú 

17h 

 

 

 

31/01/2015 Colação de Grau UNOESC CRP-12 Anderson 
EFACIP-

Pinhalzinho 
20h 

 

07/02/2015 
Colação de Grau 

UNIPLAC 
Plenário Jaira 

Clube Caça e Tiro 

R. Cirilo Vieira 

Ramos, 1700 - 

Lages 

17h00 
 

14/03/2015 
Colação de Grau da 

UNOESC 
CRP-12 

(reDir 28/01 e 

rePleOr 

28/02) 

Anfiteatro da 

UNOESC Xanxerê 
20h 

 

28/03/2015 
Colação de Grau Sociesc 

Blumaneu 
CRP-12 Jaira 

Teatro Carlos 

Gomes, Blumenau 
17h 

 

11/04/2015 
Colação de Grau UNOESC 

SMO 
CRP-12 

(reDir 28/01 e 

rePleOr 

28/02) 

Parque de 

exposições Rineu 

Granzotto/UNOESC 

SMO 

20h 
 

 

 

 

 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS: 

 A aproximação com as IES  

 O CRP-12 tem recebido muitos convites para participação nas cerimônias de Formatura 

 A ABEP-SC tem acompanhado outras ações do CRP-12 como as oficinas de ética realizadas com maior 

frequência nas dependências das IES 
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INDICADORES UTILIZADOS PARA MONITORAR A ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA 

 Reuniões sistematizadas  para avaliação das ações e resultados  

 Instrumento de Avaliação  do evento preenchido pelos participantes 

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 

 

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

Ação II: Estabelecer parceria com 

ABEP SC 

 

Ação III: Participação nas 

cerimônias de formatura 

 

 

 

Ação I: Estabelecer parcerias com as 

instituições de ensino superior de 

Santa Catarina com cursos de 

Psicologia e consequentemente 

estreitar a relação com os estudantes de 

Psicologia e Centros Acadêmicos das 

mesmas 

 

 

 

 

 

 

 

ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

 

Parcialmente foi utilizado o orçamento da CPP - Comissão de Políticas Públicas  - Orçamento R$ 18.615,14 

Orçamento do I Encontro Catarinense de Ensino de Psicologia – Orçamento R$ 45.562,38 

Orçamento do IV Congresso Ciência e Profissão R$ 40.879,03 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

O GT Psicologia e Ensino avançou no diálogo com as IES e estabeleceu parceria com a ABEP-SC possibilitando a 

realização de ações importantes para a construção da Psicologia no estado de Santa Catarina. Para o ano de 2015, já 
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com planejamento anual pronto, contempla a continuidade das ações com exceção da Ação III - Participação nas 

Cerimônias de Formatura por entender que esta ação deva ser contemplada pelo planejamento da diretoria. Novo 

evento para discutir formação em Psicologia será realizado no ano de 2015 em que a ABEP-SC protagonizará a 

organização do evento tendo o CRP-12 como parceiro nas ações a serem realizadas. As discussões e ações realizadas 

pelo GT Psicologia e Ensino, o feedback recebido dos participantes do O I Encontro de Ensino de Psicologia com o 

objetivo de Avaliar os 10 anos de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de 

Graduação de Psicologia e qualificar o processo de formação do futuro psicólogo e seu exercício profissional com 

base em referenciais legais, éticos, técnicos e científicos constatou a necessidade e importância de que as ações para 

estreitar a relação com as IES assim como as ações que possibilitem a troca de conhecimentos e práticas, a produção 

de novos conhecimentos que envolvam profissionais e estudantes devem aconter de forma sistematizada garantindo 

assim o constante diálogo tão importante na construção da Psicologia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão/GT: Comissão de Comunicação Social 

 

Ano de Referência: 2014 

Equipe responsável: Jaira Rodrigues e Inea Arioli 

 

 

ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA:  

Ação I: Revista Psicologia em Movimento 

 

Ação II: Entrega das Carteiras Profissionais- CIPs 

 

Ação III: Elaboração e Publicação de Boletins Eletrônicos (BEs) 

 

Ação IV: Organização de Eventos 
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Ação V: Campanha publicitária da gestão 

 

Ação VI:  Elaboração de folders e materiais informativos a ser utilizados como meios de interação entre o 

CRP/12 e a sociedade. 

 

Ação VII: Democratização da Comunicação 

 

 

JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/AÇÃO: 

A Comissão de Comunicação Social – CCS é responsável pela produção e administração dos conteúdos de 

cunho informativo e publicitário, produzidos e veiculados em todos os canais de comunicação do CRP-12, 

cobertura de eventos da autarquia e de entidades parceiras, bem como pela relação com a mídia aberta. 

Além disso, a Comissão é responsável pela coordenação do Cerimonial de Entrega de Carteiras 

Profissionais - CIPs, haja vista ser este o primeiro contato formal entre a autarquia e os psicólogos recém formados. 

Esta reunião é caracterizada como momento político e informativo, subsidiando os participantes com informações 

básicas sobre atuação profissional, do mesmo modo que contextualiza as possibilidades de participação junto às ações 

do CRP-12. 

Em seu planejamento estratégico para o triênio 2013-2016, a CCS elencou a necessidade de elaboração de um 

projeto de comunicação institucional, que assegure a efetividade da política de comunicação com a categoria e 

sociedade. Entre as ações desenvolvidas pela CCS no ano de 2014, destaca-se a criação de campanha publicitária 

da gestão, que concretiza o projeto ético/político da gestão do VIII Plenário.  

A Comissão de Comunicação Social articula-se com a temática Democratização da Comunicação, fazendo 

parte da coordenação colegiada do Comitê pela Democratização da Comunicação de Santa Catarina – CDC/SC, bem 

como, representando a Psicologia nas plenárias nacionais e regionais do Fórum Nacional pela Democratização da 

Comunicação - FNDC.  

        A Comissão conta com Assessoria de Comunicação Social responsável pela cobertura dos eventos promovidos 

ou apoiados pelo CRP-12, pela organização de notícias para o site, materiais gráficos de divulgação dos eventos do 

CRP-12, entre eles a elaboração de folders e materiais informativos a ser utilizados como meios interação entre o 

CRP/12 e a sociedade. A AssCom em conjunto com a CCS também é responsável pela campanha institucional do 

VIII Plenário, produção de conteúdo para os boletins Eletrônicos enviados por e-mail e matérias que compõe a 

revista CRP-12 e atende demandas de jornalistas – mídia aberta - que necessitam de fontes e entrevistados das 

mais diversas áreas da Psicologia. 

As atividades desta comissão são executadas também pelo Setor Projetos do CRP-12, responsáveis pelo layout 
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do site, divulgação de campanhas publicitárias, boletins eletrônicos, abastecimento contínuo dos canais de 

comunicação com os psicólogos e a sociedade em geral, entre outros. 

 

METAS ESTABELECIDAS:  

 

Ação I: Revista Psicologia em Movimento - informar, qualificar e historicizar as ações e temas relevantes para a 

categoria 

 

Ação II: Entrega das Carteiras Profissionais- CIPs- Acolher, informar, orientar, qualificar e convidar para 

participar dos projetos de gestão. 

 

 

Ação III: Elaboração e Publicação de Boletins Eletrônicos (BEs) - Divulgar informações referentes a Psicologia 

como ciência e profissão. 

 

Ação IV: Organização de Eventos – Promover debates e divulgar a Psicologia como ciência e profissão. Promover 

debates e divulgar a Psicologia como ciência e profissão. 

 

Ação V: Campanha publicitária da gestão: Criar um mote que expresse o grande propósito a ser alcançado pela 

gestão e que este seja reconhecido como proncipal marca da mesma. 

 

Ação VI:  Elaboração de folders e materiais informativos a ser utilizados como meios de interação entre o 

CRP/12 e a sociedade: Produzir materiais institucionais de caráter informativo e orientativo, direcionados a 

categoria e a sociedade em geral. 

 

Ação VII: Democratização da Comunicação: Representar o CRP/12 nas instâncias estadual e Nacional, instâncias 

estas que promovem o debate da democratização da comunicação, bem como, fomentar esta discussão entre os 

Psicólogos.  

 

 

 

 

ATIVIDADES/AÇÕES REALIZADAS 

 

Ação I: Revista Psicologia em Movimento: Foram realizadas três edições da revista Psicologia em Movimento, cada 

qual com um encarte correspondente. Na primeira edição, encartamos informativo do SinPsi/SC, na segunda encarte 
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do Dia do Psicólogo e na terceira encartamos o calendário da gestão sendo este com orientações das ações do CRP/12. 

A nova revista substitui o jornal trimestral tradicionalmente editado no CRP/12. Objetiva historicizar as principais 

ações realizadas na gestão, dar mais conteúdo para fundamentar a categoria, bem como, ser mais interativa e dinâmica 

possibilitando ao Psicólogo maior participação na política profissional.   

 

Ação II: Entrega das Carteiras Profissionais- CIPs: A entrega de Carteiras de Identidade Profissional - CIPs é uma 

das funções dos Conselhos Profissionais, por este motivo cabe aos Conselhos Profissionais de cada região realizar a 

confecção e entrega destas carteiras aos psicólogos recém-inscritos no CRP/12, psicólogos com solicitação de 

transferência de estado e psicólogos que solicitaram inscrição secundária.      O Eixo 3 do Planejamento Estratégico da 

Gestão 2013 – 2016, que se refere a Organização e Gestão, evidencia como objetivo estratégico realizar uma gestão 

transparente, descentralizada e articulada com aliados e aberta ao diálogo, de forma a otimizar os recursos e 

potencializar as ações e resultados, qualificando gestores e funcionários e aperfeiçoando os canais de troca. Este 

objetivo coaduna com algumas mudanças realizadas na Cerimônia de Entrega de Carteiras, que visam, além de 

valorizar o momento, transformá-lo em estratégia de aproximação dos psicólogos, buscando criar vínculos entre os 

profissionais e os conselheiros das regiões. Neste sentido, algumas mudanças foram inseridas no planejamento e 

execução destes eventos, uma delas foi o maior número de cidades onde são realizadas as cerimônias de entrega, 

visando facilitar o recebimento da CIP pelo psicólogo. Uma inovação destas reuniões configura-se também na 

possibilidade de colaboradores regionais do Conselho (pessoas estratégicas em cada região que potencializam a 

comunicação do CRP/12 com os psicólogos) participarem desta cerimônia em algumas regiões, com o objetivo de 

aproximar esta autarquia dos psicólogos e propiciar uma rede de comunicação que potencialize as ações realizadas 

pelo CRP/12. Outra mudança realizada na entrega de carteiras é a parceria com as universidades, que cedem o espaço 

para realização da cerimônia e em contrapartida tem o CRP/12 como parceiro em várias ações de interesse da 

categoria.  

Foi organizado uma nova apresentação para a realização das cerimônias de entrega de carteiras, a organização de um 

kit institucional ( CD com informações básicas, Pins, caneta institucional). Outra inovação é a possibilidade de 

realização da cerimônia em cidades antes não realizadas de forma que ações integradas possam estar sendo 

programadas em municípios antes não acessados. Segue abaixo quadro das entregas realizadas: 

Levantamento de entrega de CIP’s no ano de 2014 

 

Cidade Data Data da 

convocação 

 Nº Psic 

presentes 

Chapecó 

07/03 28/02 37 19 

30/05 20/05 49 32 

14/08 (Concórdia) 11/08 41 8 

31/10 21/10 35 23 

Florianópolis 14/03 06/03 50 27 
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13/06 03/06 40 30 

01/08 24/07 86 53 

16/10 06/10 100 73 

Itajaí 

28/03 19/03 75 65 

02/08 24/07 38 21 

07/11 22/10 61 27 

Joinville 
04/04 21/03 43 29 

25/07 18/07 58 44 

Criciúma 

09/04 25/03 40 28 

06/06 (Tubarão) 02/06 31 18 

15/08 (Orleans) 13/08 29 10 

07/11 (Tubarão) 27/10 36 18 

Lages 
10/05 02/05 42 28 

07/11 04/11 18 17 

Blumenau 
28/05 07/05 66 53 

17/10 09/10 36 20 

Caçador 

13/06 03/06 34 21 

28/08 21/08 16 11 

14/11 (Porto União) 29/10 16  

 

 

 

Ação III: Elaboração e Publicação de Boletins Eletrônicos (BEs): Esta é uma ação conjunta em que envolve a 

Comissão de Comunicação Social – CCS na organização da pauta e aprovação dos Boletins semanais, a Assessoria de 

comunicação que elabora o BE e o Setor Projetos que dispara o BE para os Psicólogos. Ao longo do ano foram 

realizados em média 48 BEs com a pauta semanal do CRP/12, alguns BEs temáticos alusivos a uma situação 

específica e BEs Eventos quinzenais com a divulgação de cursos promovidos pelas entidades. 

 

Ação IV: Organização de Eventos: Nesta ação a CCS organiza toda a publicidade e divulgação dos eventos 

promovidos pelo CRP/12, sejam elas pré ou pós evento. A maior parte dos folderes institucionais criados foram 

virtuais. Os folderes impressos foram do II Seminário de Atenção Psicossocial e do I Encontro Psicologia e Ensino. A 

divulgação dos materiais produzidos são publicizados no site, faceboock, Boletins eletrônicos e twiter.  

 

Ação V: Campanha publicitária da gestão: A Campanha institucional criada é uma evolução das campanhas 

anteriores e dá ênfase a participação da categoria na política profissional. O Lema “Psicologia com participação é 
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movimento” expressa o desejo do VIII Plenário de ampliar e promover a participação da categoria nas ações do 

conselho. Para tanto, produzimos um cartaz tamanho A4 que foi encartado na segunda revista e distribuído aos 

Psicólogos. Além disso, temos utilizado este material publicitário nos eventos do CRP/12, em especial, no dia do 

Psicólogo.  Segue abaixo a arte da campanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ação VI  Elaboração de folders e materiais informativos a ser utilizados como meios de interação entre o 

CRP/12 e a sociedade: Neste período foram organizados alguns folderes institucionais de caráter informativo e 

orientativo. São eles: Folder das Especialidades em Psicologia, Folder sobre a elaboração de documentos escritos e 

folder sobre os diferentes campos de atuação do Psicólogo ( direcionado a sociedade e distribuído a população no dia 

27 de agosto. Além destes foram organizadas algumas publicações virtuais no site do CRP/12 com textos reflexivos e 

ou orientativos sobre as eleições, religiosidade, transborde da justiça, cartas e manifestos área dos Direitos Humanos. 

 

Ação VII: Democratização da Comunicação: Nesta ação priorizou-se a representação do CRP/no Comitê pela 
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democratização da Comunicação em SC, bem como, nas Plenárias nacional e estadual do FNDC. Outra ação 

desenvolvida foi a coleta de assinaturas para a campanha Nacional “Para expressar a liberdade”que visa pautar no 

legislativo nacional projeto de iniciativa popular para criar um Marco Regulatório para a Mídia Brasileira. 

 

 

 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E INDICADORES 

UTILIZADOS PARA MONITORAR A ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA 

 

       

     A Revista Psicologia em Movimento teve 3 edições durante o ano de 2014, conforme previsto no Planejamento 

da Comissão no referido ano.  Um total de 9.971 psicólogos ativos receberam as 3 edições da Revista e os retornos 

dos psicólogos nas regiões aos conselheiros foram positivos, indicando a aprovação da transformação do Jornal em 

Revista. 

     Em relação a Entrega de Carteiras de Identidade Profissional – CIPs,  foram realizadas 24 Cerimônias de 

Entrega de Carteira, nas mais variadas regiões do estado e entregues 675 Carteiras. Segundo a pesquisa realizada 

mediante formulário entregue aos psicólogos nas reuniões de, esta ação teve qualificação positiva da maior parte dos 

psicólogos.  

     As carteiras são entregues com um período regular de tempo que não ultrapasse um período maior que quatro 

meses, tem a intenção que os psicólogos não fiquem um tempo muito extenso na espera de sua carteira. Além disto, 

aqueles que tiverem urgência na posse de sua CIP tem a possibilidade de buscar sua carteira em Florianópolis, com 

algumas exigências, no caso dos psicólogos recém inscritos. 

     As inovações realizadas na entrega de carteiras potencializaram a aproximação com a categoria e com as 

universidades, propiciando um maior compromisso com o CRP/12. Este fato pode ser confirmado pelo alto nível de 

qualificação atribuído às reuniões nos formulários de avaliação destes eventos ocorridos em todo o estado. O desafio 

agora é manter estas ações com este alto nível de aceitação e qualificação. 

       Outro indicativo está demonstrado no quadro abaixo, que registra o número de reuniões realizadas pela comissão, 

seja em reuniões da comissão para organização e elaboração da revista, como nas reuniões de representações do Eixo 

Democratização da Comunicação. 

 

AGENDA DAS ATIVIDADES/REUNIÕES DESENVOLVIDAS PELA CCS 2013-2015 

  

  

11/10/20

13 

  

Reunião Eixo Comunicação --- 

Jaira/Ana Lopes/ 

Fabricio/Marcos 

Ferreira 

Diretoria 14h 
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21/03/20

14 

  

Reunião do Comitê pela 

Democratização da Comunicação de 

Santa Catarina – CDC/SC 

CRP-12 

Jaira, Marcos Ferreira 

e Entidades ligadas 

ao Comitê. 

Auditório 

CRP-12 
18h 

  

  

08/04/20

14 

XVIII Plenária Regional do Comitê 

pela Democratização da Comunicação 

– CDC/SC 

CRP-12 

  

Marcos Ferreira e 

Entidades ligadas ao 

Comitê. 

  

Auditório 

CRP-12 
19h 

  

25 a 

27/04/20

14 

  

XVIIII Plenária do   rum  acional 

pela  emocrati ação da Comunicação 
CRP-12 

Marcos Ferreira, Inês 

Pereira, Valci 

Zuculoto e Valmor 

Fritsche. 

Guararema 

- SP 

A ser 

definido 

pelo 

FNDC 

  

31/07/20

14 

  

Reunião do Comitê Pela 

Democratização da Comunicação de 

Santa Catarina 

CDC/SC 
Jaira, Marcos Ferreira 

e Convidados 

Auditório 

CRP-12 
19h 

  

  

 

 

25/10/20

13 

  

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social 
CCS Jaira/Cláudia/Inea Diretoria 8h-9h 

  

01/11/20

13 

  

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social 
CCS Jaira/Cláudia Diretoria 

16h-

19h 

  

06/11/20

13 

  

Análise e produção de texto para a 

CCS 
CCS Cláudia Diretoria 

13h-

17h 

  

13/11/20

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social 
CCS Jaira/Inea/Cláudia* 

Centro-

Fpolis/ 

13h-

16h 
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13 

  

Skype* 

  

19/11/20

13 

  

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social 
CCS Jaira/Inea/Claudia Diretoria 

13h-

15h 

  

26/11/20

13 

  

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social 
CCS Jaira/Inea/Claudia Diretoria 

13h-

15h 

  

03/12/20

13 

  

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social 
CCS Jaira/Inea/Claudia Diretoria 

13h-

15h 

  

26/12/20

13 

  

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social – Finalização do Jornal do 

CRP-12 

CCS Jaira/Cláudia Diretoria 9h-15h 

  

27/12/20

13 

  

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social – Finalização do Jornal do 

CRP-12 

CCS Jaira/Cláudia Diretoria 9h-15h 

  

02/01/20

14 

  

Reunião Comissão de Comunicação 

Social –Pauta: Planejamento Anual da 

Comissão 

CCS 
Cláudia, Jaira e Inea* 

*Skype a confirmar 
Diretoria 9h-17h 

  

03/01/20

14 

Reunião Comissão de Comunicação 

Social –Pauta: Planejamento Anual da 

Comissão 

CCS 
Cláudia, Jaira e Inea* 

*Skype a confirmar 
Diretoria 

13h-

17h 

  

07/01/20

14 

  

Comissão de Comunicação Social – 

Planejamento Projeto Revista CRP-12 
CCS Cláudia e Jaira Diretoria 

13h-

18h 

  

09/01/20

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social 
CCS Cláudia, Jaira e Inea Diretoria 

14h-

17h30 
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14 

  

  

10/01/01

4 

  

Comissão de Comunicação Social CCS Inea e Jaira Diretoria 9h-17h 

  

14/01/20

14 

  

Comissão de Comunicação Social CCS Cláudia e Jaira Diretoria 
13h-

18h 

  

16/01/20

14 

  

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social 
CCS Cláudia e Inea Diretoria 

13h-

17h 

21/01/20

14 

Reunião Comissão de Comunicação 

Social 
CCS Jaira e Cláudia Diretoria 

13h-

18h 

  

28/01/20

14 

  

Reunião Comissão de Comunicação 

Social 
CCS 

  

Jaira, Cláudia e Yara 

  

Diretoria 
13h-

18h 

  

04/02/20

14 

  

Reunião Comissão de Comunicação 

Social 
CCS 

  

Jaira e Cláudia 

  

Diretoria 
13h-

17h 

  

11/02/20

14 

  

Reunião Comissão de Comunicação 

Social 
CCS 

  

Cláudia 

  

Diretoria 
13h-

17h 

  

13/02/20

14 

  

Reunião Comissão de Comunicação 

Social 
CCS Cláudia e Inea Diretoria 

13h-

17h 

  

18/02/20

14 

Reunião Comissão de Comunicação 

Social 
CCS Cláudia e Jaira Diretoria 

13h-

17h 
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05/03/20

14 

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social 

  

CCS Jaira e Cláudia Diretoria 
8h30-

12h30 

  

14/03/20

14 

  

Reunião Comissão de Comunicação 

Social 
CCS Cláudia, Inea e Jaira Sala Gerência 

8h30-

12h 

  

18/03/20

14 

  

Reunião Comissão de Comunicação 

Social 
CCS Cláudia e Jaira Diretoria 

13h-

17h 

  

25/03/20

14 

  

Reunião Comissão de Comunicação 

Social 
CCS Cláudia e Jaira Diretoria 

13h-

17h 

  

01/04/20

14 

  

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social – Preparação revista Psicologia 

em Movimento 

CCS Cláudia, Jaira e Inea Diretoria 
13h-

16h 

  

08/04/20

14 

  

Reunião Comissão de Comunicação 

Social 
CCS 

  

Jaira e Cláudia 

  

Diretoria 
13h-

17h 

  

15/04/20

14 

  

Reunião Comissão de Comunicação 

Social –Pauta: 2ª Revista 
CCS 

Cláudia e Jaira 

  
Diretoria 

13h-

17h 

  

01/05/20

14 

  

Reunião Comissão de Comunicação 

Social 
CCS Claudia e Jaira CRP-12 9h-17h 

  

06/05/20

14 

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social – Produção Revista Psicologia 

em Movimento 

CCS Cláudia e Jaira Diretoria 
13h-

17h 



 

 
SEDE - Rua Professor Bayer Filho, 110 – Coqueiros – Florianópolis – CEP 88080-300 Fone/fax: (48) 3244-4826 – www.crpsc.org.br – e-mail 

crp12@crpsc.org.b 

ESCRITÓRIO SETORIAL OESTE – Ed. Lazio Executivo, Rua Porto Alegre, 427-D, Sala 802 – Centro – Chapecó – CEP 89.802-130 Fone/fax: (49) 3304-0388 

– e-mail  oeste@crpsc.org.br  

  

  

04/06/20

14 

  

Reunião da Comissão de comunicação 

Social 
CCS Cláudia e Jaira Diretoria 

13h-

17h 

  

09/06/20

14 

  

Produção de matérias para a Revista 

Psicologia em Movimento 
CCS Cláudia Diretoria 9h-13h 

  

10/06/20

14 

  

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social – Revista Ciência e Profissão. 
CCS Cláudia Diretoria 

13h30-

16h30 

  

12/06/20

14 

  

Produção para a produção da Revista 

Psicologia em Movimento 
CCS Cláudia Diretoria 8h-14h 

  

14/06/20

14 

  

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social 
CCS 

Claudia, Jaira e Inea* 
Diretoria/Sk

ype* 

9h-17h 

Reunião da CCS com a Diretoria 
Claudia, Jaira, Inea* e 

Ana Lopes. 

14h-

16h 

  

19/06/20

14 

  

Fechamento da Revista CCS 

Inea, Claudia* e Jaira 
Diretoria/Sk

ype* 

9h30-

12h 

Cláudia* e Jaira 
13h-

17h 

  

30/06/20

14 

  

Reunião de correção da 1ª 

diagramação da Revista 
CCS Cláudia e Jaira CRP-12 9h-17h 

  

05/07/201

4 

  

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social – Encarte e outros 

encaminhamentos do dia do Psicólogo e 

II seminário de Atenção Psicossocial. 

CCS 

Jaira e Ana Lopes 

Skype 

Manhã 

Jaira e Inea Tarde 

  

11/07/201

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social - Revisão da Revista e Encarte 
CCS Jaira e Ana Lopes Consultório 9h-17h 
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4 

  

  

12/07/201

4 

  

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social - Revisão da Revista e Encarte 
CCS Jaira e Inea Consultório 9h-17h 

  

11/10/201

4 

  

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social 
CCS 

Jaira, Juliane Reis e 

Inea* 

CRP-

12/Skype* 
9h-17h 

  

25/10/201

4 

  

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social 
CCS 

Jaira, Inea e Juliane 

Reis* 

CRP-

12/Skype 
8h 

  

31/10/201

4 

  

Reunião da Comissão Social CCs 
Jaira, Inea* e Juliane 

Reis* 

CRP-12/ 

Skype* 
8h 

  

08/11/201

4 

  

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social 
CCS 

Jaira, Inea e Juliane 

Reis 

CRP-12 e 

Skype 

Dia 

todo 

09/01/201

5 

Diretoria e Comissão de Comunicação 

Social – Revisão final da revista, BE, 

etc. 

DIR/CC

S 
Jaira CRP-12 

16h-

19h 

14/01/201

5 
Reunião da Comissão de Comunicação 

Social 
CCS Inea e Jaira (tarde) CRP-12 

9h-12 

13h-

20h 

15/01/201

5 

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social - Processo Seletivo Jornalistas 
CCS Jaira e Inea CRP-12 8h-12h 

31/01/201

5 

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social 
CCS 

Jaira e AsCom 

(Edgar) 
CRP-12 

13h-

17h 

06 e 

07/02/201

5 

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social 
CCS 

Jaira, Inea e Edgar 

por Skype 
Lages 

Dia 

todo. 
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13/02/201

5 

Reunião da Comissão de Comunicação 

Social - Apresentar AsCom ao novo 

jornalista e combinar transição 

CCS 
Jaira, Edgar/AsCom 

e Sandra/Letra 

Sala 

Participação 
8h-13h 

  

  

       Em relação aos Boletins Eletrônicos BEs, no último BE antes da construção deste relatório, Total: 16.238 e-

mails de Profissionais ou pessoas em processo de inscrição receberam o BE. É necessário ressaltar que o número varia 

toda semana, devido aos novos inscritos semanalmente.  

       Em relação a Organização de Eventos os principais eventos realizados pelo CRP/12, e que a CCS ficou 

encarregada da divulgação pré e pós evento, nos anos de 2013-2014 foram: 

      - Processos Ditatoriais e Subjetividade; 

      - 1º Simpósio da Comissão de Psicologia e Justiça: Revisitando a Interface entre Psicologia, Justiça e Segurança 

Pública 

      - II Seminário de Atenção Psicossocial; 

      - I Seminário Ensino de Psicologia 

      - Grupos Temáticos: da Saúde, da Educação e da Assistência Social 

      - Encontros da Política de Participação e Colaboração 

      - Mobilização do dia do Psicólogo caravana do IV Congresso Brasileiro Ciência e Profissão 

      Em relação a Campanha Publicitária de Gestão que terá continuidade em todo o pleito foi realizado o 

lançamento da campanha no mês de agosto de 2014, com encarte e capa na segunda Revista, sendo enviada para todos 

os psicólogos do estado. Além disto, foi reproduzido mais 2.000 cartazes para a mobilização do dia do psicólogo, o 

qual foram distribuídos para todas as entidades participantes. Por conta da participação do IV Congresso Ciência e 

Profissão foram distribuídos mais 2.500 cartazes, sendo que foram reproduzidos 2.500 para distribuição em outras 

atividades. 

      Na Elaboração de folders e materiais informativos a ser utilizados como meios de interação entre o CRP/12 

e a sociedade foram reproduzidos 20.000 folders sobre o campo de atuação do psicólogo que foram distribuídos para 

a população no dia do psicólogo. Organizamos e encartamos na terceira Revista Psicologia e Movimento um 

Calendário com o informativo e orientações éticas e técnicas, tendo como arte a campanha institucional. Foram 

reproduzidos mais 2.000 folders informativos sobre as especialidades e elaboração de documentos. Também 

produzidos publicidade física (cartaz e folder) para o II Seminário de Atenção Psicossocial e I Encontro Ensino de 

Psicologia. Na Campanha “Para Expressar a Liberdade” coletamos nos eventos do CRP/12 em torno de 1000 

assinaturas para Projeto de iniciativa popular a ser apresentado no legislativo federal. 

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 
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Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

 

Ação I: Revista Psicologia em 

Movimento – por meio das 3 edições 

da revista foi possível informar, 

qualificar e historicizar as ações e 

temas relevantes para a categoria.  

 

Ação II: Entrega das Carteiras 

Profissionais- CIPs- Acolhemos, 

informamos, orientamos, 

qualificamos e convidamos 

efetivamente os psicólogos a 

participar dos projetos de gestão. 

 

 

Ação III: Elaboração e Publicação 

de Boletins Eletrônicos (BEs) - 

Divulgamos informações referentes a 

Psicologia como ciência e profissão 

por meio do Boletim Eletrônico. 

 

Ação IV: Organização de Eventos – 

Promovemos debates e divulgamos a 

Psicologia como ciência e profissão, 

além de promover debates e divulgar 

a Psicologia como ciência e 

profissão. 

 

Ação V: Campanha publicitária da 

gestão -  Criamos um mote para a 

gestão que expressa o principal 

objetivo político do VIII Plenário 

 

Ação VI:  Elaboração de folders e 
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materiais informativos a ser 

utilizados como meios de interação 

entre o CRP/12 e a sociedade – 

Informamos, por meio de materiais 

gráficos diversos, a categoria e a 

população acerca do fazer da 

Psicologia. 

 

Ação VII: Democratização da 

Comunicação – Contribuímos para o 

debato estadual e nacional da 

Democratização da Comunicação. 

 
 

 

 

 

 

ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

Ação I: Revista Psicologia em Movimento – R$ 36.868,15 

 

Ação II: Entrega das Carteiras Profissionais- CIPs – Incluso no orçamento da COF que foi de R$ 50.378,17 

 

Ação III: Elaboração e Publicação de Boletins Eletrônicos (BEs) – Incluso na Folha de Pagamento  

Ação IV: Organização de Eventos – Incluso na Folha de Pagamento 

 

Ação V: Campanha publicitária da gestão – Incluso no Custo da Assessoria de Comunicação 

 

Ação VI:  Elaboração de folders e materiais informativos a ser utilizados como meios de interação entre o 

CRP/12 e a sociedade. Incluso no Custo da Assessoria de Comunicação 

 

Ação VII: Democratização da Comunicação – Incluso no Custo da CCS R$ 8.171,80 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

         O trabalho desenvolvido pela comissão de Comunicação Social foi avaliado como positivo, considerando as 
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mudanças efetivas realizadas com vistas a ampliação da comunicação com a categoria.  

         As mudanças realizadas na entrega de carteiras, como a realização de entrega em um número maior de cidades 

(que antes não eram contempladas), a parceria com as universidades e a participação de psicólogos colaboradores na 

entrega de CIPs, propiciaram maior aproximação do público-alvo das ações, estreitando os laços do CRP/12 com a 

categoria e realizando as ações propostas com qualidade. Neste espaço se divulgou a ação da Política de participação e 

colaboração do VIII Plenário, ampliando a rede de participação. 

        A mudança do jornal institucional para revista também é outro exemplo que veio qualificar a comunicação e a 

relação com a categoria.  

        Para o próximo ano novas mudanças estão sendo efetivadas, como a contratação de uma assessoria interna, a 

reformulação do site e pesquisas institucionais sobre a atuação do Plenário e das mudanças na comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) realização da ação; 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão/GT:  

Comissão  de Direitos Humanos 

Ano de Referência: 2014 

Equipe responsável:  

Yara Hornke/ Geny Becker/ Cláudia Cruz 

 

 

ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA: 

 PLANEJAMENTO ANUAL; 

HISTORICO  A  primeira comissão de direitos humanos do CFP surgiu em 1997 na esteira do combate as violações 

perpetradas pela Ditadura Civil Militar que dominou nosso país. Surgiu coroando uma posição de crítica a visão da 

Psicologia como  exclusividade da esfera individual, intimista e individualista, que predominou por tantos anos no 

Brasil servindo ao processo de alienação das consciências implantado e cultivado pela Ditadura com  o objetivo de 
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ocultar convenientemente as atrocidades que iam sendo cometidas nos porões do regime no  combate as lutas de 

resistência  

Segundo artigo publicado em ...... a garantia de direitos humanos tem sido colocada no cenário de discussão política 

da profissão, por se tratar de um tema que é transversal à prática profissional dos psicólogos ...pensar em direitos 

humanos implica necessariamente, em se pautar em uma noção de humano, de direito, de justiça e de um ideal de 

sociedade”  ...  existem “concepções absolutamente distintas do que seja humano”... para isso a Psicologia precisou 

optar por uma concepção que  vê o ser humano como pessoa = relação uma pessoa que é singular mas não pode existir 

sem o outro. “ “Essa ideia coloca uma condicionalidade da existência do outro na existência de cada um. O ser 

humano, desta forma, é visto como pessoa solidária, ... a garantia dos direitos de um passa  significar a garantia dos 

direitos para os outros também.” 

Dessa visão de  ser=relação  advém uma ética, uma representação da sociedade que pode fortalecer tanto a promoção 

quanto a violação de direitos.... ¨é  preciso sair de si mesmo e ir ao encontro do outro...¨é na busca do diálogo com o 

outro que será possível ao profissional identificar quais os direitos e como devem ser entendido...  

É preciso ficar atento a que o processo de interação social é permanentemente conflituoso e expressa as dinâmicas dos 

movimentos e lutas sociais por inclusão...¨uma correlação de forças entre os vários segmentos sociais e suas lutas¨.  

 A psicologia também...¨é um campo de forças onde estas lutas e contradições se expressão, com avanços e recuos na 

compreensão do ser humano, de sua subjetividade, e portanto de seus direitos. E por isso deve se colocar numa 

posição crítica em relação a sua produção teórica,ciêntifica, acadêmica e prática profissional.” 

´ É nesse arcabouço teórico e político que se constituíram a Comissão de Direitos Humanos do CFP e as congêneres 

regionais.     

 Esses  também foram os pressupostos que usamos na construção de nosso planejamento anual.  

 

  

Objetivo Geral: 

  

Ampliação das ações da Comissão de Direitos Humanos – CDH do CRP-12, 

promovendo a articulação com a categoria, Estado, movimentos sociais e 

instituições/organizações de defesa dos Direitos Humanos. 
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Objetivos Específicos: 

 Promover discussões sobre o tema de  Direitos Humanos entre a categoria e 

especialmente entre os conselheiros; 

 Construir banco de dados sobre Direitos Humanos; 

 Inserir-se na agenda de mobilizações/ações estaduais e nacionais que 

envolvam o tema dos Direitos Humanos; 

 Realizar representações que efetivem a construção de ações e parcerias 

entre a CDH e outras instituições que atuam com a promoção de direitos 

humanos em suas atividades profissionais; 

 Promover discussão sobre o Projeto de Lei do Depoimento Sem Dano, 

redução da maioridade penal, PNDH 3 e Projeto de Lei sobre homofobia, 

junto à sociedade e movimentos sociais;  

 Participar ativamente das atividades da Comissão Nacional da Verdade e 

de suas Comissões estaduais.  

 Discutir e combater as propostas de internação compulsória para os 

dependentes de substâncias psico ativas. 

 Buscar a construção de respostas efetivas às denúncias de violação de 

direitos humanos recebidas pela CDH; 

 Defender, discutir e implementar as Deliberações do VII Congresso 

Nacional de Psicologia, no que se refere aos Direitos Humanos; 

  

É importante atentar para as especificidades deste ano, eleições nacionais, 

copa, 50 anos do golpe, luta pela revisão da lei de anistia, pela 

desmilitarização das PMs combate as inúmeras violações aos DH que veem 

ocorrendo neste ano. 

  

 

Justificativa:  

Considerando o cenário de profundas disparidades e injustiças sociais presentes 

na sociedade brasileira,  onde grande parte da população é excluída dos direitos de 
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cidadania, onde se configura panorama de desrespeito e violação continuada dos 

direitos humanos, fundamentalmente entre os segmentos mais vulneráveis da 

população, acarretando processos de subjetivação e desenvolvimento humano 

permeados por inúmeras formas de violência, é imprescindível uma atitude 

protagonista e participante da Psicologia  

 

  

 

METAS ESTABELECIDAS:  

META 1 – 

CONSTRUIR UMA NOVA COMPOSIÇÃO DA CDH VISANDO INCORPORAR E FORTALECER OS 

MOVIMENTOS SOCIAIS CONTRIBUINDO COM A NOSSA VISÃO DE CONSGRUÇÃO SUBJETIVIDADE NA 

LUTA POR DIREITOS HUMANOS. 

META 2 – 

IMPLEMENTAR E REFORMULAR O COMITÊ DE COMBATE Á TORTURA 

META 3- 

REALIZAR REPRESENTAÇÕES QUE EFETIVEM A CONSTRUÇÃO DE AÇÕES E PARCERIAS ENTRE CDH 

E OUTRAS INSTITUIÇÕES QUE LUTAM POR DE DIREITOS HUMANOS E DENUNCIAM SUAS 

VIOLAÇÕES, ESPECIALMENTE NAS ATIVIDADES DA COMISSÃO DA VERDADE NACIONAL E 

ESTADUAL . 

 

 

 

 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS: 

AÇÃO 1 

 

O EVENTO DO DIA 31 DE MARÇO RESUMIU AS PRINCIPAIS METAS DE NOSSO PLANEJAMENTO. 

ACOMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS: 

- FOI APRESENADA A SOCIEDADE CATARINENSE MASCANDO UM POSICIONAMAENTO COM 

RELAÇÃO A QUSTÃO DA MEMÓRIA, VERDADE E JUSTIÇA, DENNCIANDO CLARAMENTE OS CRIMES 

DA DITADUTRA CIVIL MILITAR DE 1964 

- FOI APRSENTADO O NOVO FORMAATO DA COMISSÃO COM COMPOSIÇÃO AMPLIADA COM 

PARTICIPAÇÃO DOS MOVIMENTOS SOCIAIS, MARCANDO UMA DISPOSIÇÃO DE APOIAR E 

FOMRENTAR A LUTA PELOS DIREITOS HUMANOS E A DENÚNCA DE SUAS VIOLAÇÕES. 

-FOI PROPOSTA A RETOMADA DO COMITÊ DE COMBATE Á TORTURA 
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O EVENTO FOI REALAIZADO COM REALATIVO ÊXITO. A PROGRAMAÇÃO FOI CUMPRIDA A 

CONTENTO, LANÇAMOS O LIVRO, NÓS APARESENTAMOS A SOCIEDADE CONTANDO COM A 

PARTICIPAÇÃO DE DIVERSOS SETORES DA SOCIEDADE CIVILCOM QUEM REALIZAMOS UM  

DEBATE INTERESSANTE À RESPEITO DO TEMA. 

ALGUNS PROBLEMAS – A NÃO APRESENTAÇÃO DA SALA VLADIMIR HERZOG EM FUNÇÃO DO 

VÍDEO NÃO EXISTIR NUM FORMATO ADAEQUADO AO NOSSO PROPÓSITO. O QUE APONTA A 

NECESSIDADE REPASSAR OS RECURSOS COM ANTESCEDÊNCIA. 

A BAIXA PARTICIPAÇÃO DA CATEGORIA E MESMO DOS CONSELHEIROS, REMETE PARA A 

NECESSIDADE DE AMPLIAR O DEBATE SOBRE O TEMA. 

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 

A  META FOI ALCANÇADA CONFORME O QUE FOI EXPOSTO A AÇÃO CORRESPONDEU ÀS 

EXPECTATIVAS. 

 

Meta Alcançada  

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

 

Conforme o que foi exposto ainda 

ação respondeu as expectativas.  

  

 

AÇÃO 2 – REUNIÃO DA CDH COM COMPOSIÇÃO AMPLIADA 

FORAM REALIZADAS NOVE REUNIÕES ONDE DA COMPOSIÇÃO INICIAL SÓ PARTICIPARAM OS 

COMPONENTES DA ONG CRIAÇÃO. O CENTRO DE REFERÊNCIA EM DIREITOS HUMANOS PASSOU A 

INTEGRAR A CDH E HOUVE PARCIPAÇÕES EXPORÁDICAS DO MOVIMENTO INDIGENA DE BIGUAÇU, 

DO PRESIDENTE DO COMITÊ DE COMBATE À TORTURA ENTRE OUTROS. 

STATUS DA META 

 

PODEMOS AFIRMAR QUE A META FOI ATINGIDA PARCIALMENTE, SENDO NECESSÁRIO A 

RETOMADA DOS CONTATOS E CONVITES COM OS MOVIMENTOS SOCIAIS.  

 

 

ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

Evento CDH: A Verdade é Revolucionária - Mar-2014 – Orçamento Total R$ 7.581,42 
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CDH - Comissão de Direitos Humanos – Orçamento Total R$ 4.618,60 

 

Além destas ações foram realizadas várias atividades de apoio e representação do CRP nas atividades dos movimentos 

sociais, na luta contra a violação de direitos humanos e atividades que marcam datas específicas. 

Destacamos ações que ainda seguem em curso, como a atuação junto a Comissão da Estadual da Verdade, e o 

movimento que busca ação do Estado frente a situação dos imigrantes e refugiados.  

 Estas representações e participações correspondem a diretriz de nosso plano -  participação efetiva nas lutas por 

Direitos Humanos no Estado que nos tornou uma referencia de parceria segura. 

 

Segue a relação das várias ações e atividades desenvolvidas pela CDH no período:  

- Participação em atividade em Joinville em 10/12/2013 no Centro de Direitos Maria da Graça, em comemoração aos 65 

anos da Declaração Universal de Direitos Humanos. 

- Participação no Forúm Mundial de Diretos Humanos realizado em Brasília de 10 a 13/12/2013, que contou com a 

participação de cerca de 9000 pessoas de 500 ações e 50 países.  

- Participação na Marcha dos Catarinenses lembrando os 50 anos do golpe civil miliar  - participamos na organização e 

no evento, que contou com cerca de 600 pessoas no centro de Florianopolis. 

- Participação em reuniões da Comissão Estadual da Verdade – foram realizadas quinzenalmente as segundas feiras 

onde ocorreram depoimentos e audiências públicas . 

- Participação no Encontro dos Atores do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e Adolescentes de Santa Catarina 

realizado em Balneário Camburiú com a participação dos Conselheiros Júnior e Cláudia 

-Participação  Audiência Pública – Análise do Projeto do Conselho da Juventude PL 284/2013 realiza da pelo 

conselheiro Fabrício 

- Participação no Último encontro do Ciclo de Debates da Juventude de Florianópolis Último encontro do Ciclo de 

Debates da Juventude de Florianópolis   

- Participação do CRESS Reunião com o presidente do Movimento Nacional para a população em situação de rua e 

reunião com a CDH 

- Participação na Audiência Pública - A Política e o Sistema de Internação compulsória de Dependentes Químicos e a 

Rede de Atenção Psicossocial 

-Participação na Audiência Pública na Câmara Municipal sobre a situação de imigrantes e refugiados, várias reuniões 

foram realizadas para discussão do tema de refugiados, quando começamos a participar do Comitê de Apoio a 

Refugiados e Imigrantes organizado pela Cúria Metropolitana. 

- Discussão sobre a situação na faixa de Gaza e participação em ato dos palestinos na UFSC 
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- Participação em ato de desagravo ao Professor Marcos Cardoso (vítima da ditadura civil militar)  realizado no 

Inst.Federal de Sta; Catarina 

= Participação no Congresso Internacional de Direitos Humanos realizado no CESUSC  onde apresentamos um oficina 

sobre Direitos Humanos – realizada por Yara e Ematuir. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão/GT:  

Comissão de Políticas Públicas – Eixo Saúde 

Ano de Referência: 2014 

Equipe responsável:  

Ana Lopes, Inea Arioli, Jaira Rodrigues e Joice Justo. 

 

 

ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA: Grupo Temático da Saúde 

Está previsto no Eixo 1 do Planejamento Estratégico da Gestão 2013 – 2015, a organização de grupos de debate por 

campo de atuação e a qualificação para psicólogos nos espaços de controle social relacionados diretamente e 

indiretamente à saúde. Os Grupos Temáticos configuram-se em uma proposta inovadora do VIII Plenário e o primeiro 

evento desta proposta foi o Grupo Temático da Saúde, que por ser o primeiro serviu de plano piloto para os grupos em 

outros campos das políticas públicas. 

 

 

JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/AÇÃO: 

O CRP/12 tem como objetivos estratégicos, citados no Planejamento Estratégico da Gestão 2013 – 2015, criar uma rede 

com os psicólogos e a psicologia, com espaços de troca e ações políticas e educativas que valorizem o potencial 

profissional e o reconhecimento da categoria, além de atuar de forma protagonista junto à sociedade, buscando alianças 

com movimentos sociais, intervindo em políticas públicas e sociais, e criando espaços de troca e articulação. Estes 

objetivos estratégicos estão sintonizados com a proposta dos Grupos Temáticos, visto que sua realização coloca em 

prática os objetivos estabelecidos por este Plenário. 

 

 

 

METAS ESTABELECIDAS: Formar um coletivo neste campo de atuação; historicizar referências e posições políticas e 

epistemológicas construídas pelo Sistema Conselhos; organizar ações voltadas para a qualificação da atuação do 

psicólogo neste campo; avaliar os serviços e a política de governo; organizar a atuação do controle social em saúde; 

articular a Psicologia na rede e contribuir com a promoção das políticas públicas. 

 

 

 

ATIVIDADES/AÇÕES REALIZADAS 
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             Foi realizado o primeiro evento dos grupos temáticos na área da saúde e outros grupos temáticos foram realizados 

em outras áreas, situação prevista e constante no planejamento de tal proposta pelo VIII Plenário. 

Título do Evento: Das trajetórias da organização da profissão na saúde mental, atenção psicossocial e 

integralidade: conquistas e desafios: 

 Na consideração da subjetividade 

 Nos espaços de trabalho 

 No reconhecimento da sociedade 

 E na organização da profissão 

Data: 14/03/2014 

Horário: 14 à18 hs. 

Local: Sede do CRP 12 – Transmissão on line 

              Inscrições: site do CRP 12 

             O evento contou com uma profissional convidada, Profª Drª Magda do Canto Zurba (UFSC), que 

problematizou as questões levantadas, além de levantar novos questionamentos à categoria. 

 

 

 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

     

             A realização dos Grupos Temáticos, especificamente o da área da saúde, corresponde à consecução de uma 

importante proposta do VIII Plenário: a organização de grupos de debate por campo de atuação e a qualificação para 

psicólogos nos espaços de controle social relacionados diretamente e indiretamente à saúde. Neste sentido, o evento aqui 

relatado alcançou os objetivos propostos, visto o número de participantes do evento, que participaram presencialmente ou 

de forma online, sendo que muitos deles fizeram perguntas e colocações às provocações e temas debatidos. Entende-se 

que este número de psicólogos participantes deva ser ampliado nos próximos eventos do Grupo Temático de Saúde, visto 

que esta foi uma primeira ação na articulação dos psicólogos em torno desta proposta. 

O evento discutiu vários aspectos cruciais relativos à Psicologia na interface com a Saúde Pública: teceu 

considerações acerca da subjetividade na articulação destes dois temas, abordou os espaços de trabalho em suas 

especificidades, evidenciou o reconhecimento da Psicologia pela sociedade e as mudanças ocorridas ao longo das últimas 

décadas e debateu aspectos da organização da profissão e da contribuição das conquistas no campo da saúde que 

inspiraram outras lutas da categoria. Debateu-se no evento que, no campo da saúde pública, é preciso pensar qual ciência 

estamos reproduzindo e considerar que a psicologia no SUS provocou mudanças na formação do psicólogo, e auxiliou a 

quebrar fronteiras sobre as abordagens teóricas. Também é necessário refletir sobre como a subjetividade era pensada no 

campo da saúde pública, e o que difere com a entrada do profissional da psicologia neste campo. O evento mostrou-se 
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muito pertinente ao levantar e debater acerca destes temas e de outros como:  

- Na Atenção Secundária não existe, na maioria dos municípios, o atendimento clínico; 

- Muitos concursos públicos têm cobrado aproximadamente 90% de leis do SUS e não das perspectivas teóricas da 

psicologia, tampouco provas práticas;  

- A necessidade de reflexão em relação à abordagem clínica sobre o fenômeno psicológico na saúde pública;  

- Zelar pelas proposições sobre modelo biopsicossocial; 

- Produzir conhecimento sobre o lugar da psicologia na rede de saúde, na interface entre a psicologia social e articulação 

com a psicologia clínica da intervenção na saúde pública; 

- Necessidade de intervenção dos sindicatos em relação às condições de trabalho, muitos adoecimentos de profissionais 

decorrem das condições de trabalho ruins e da dificuldade em atender a demanda, que às vezes extrapola o fazer da 

psicologia;  

- A Psicologia da Saúde está para além da Saúde Pública, pois a Psicologia não deve apenas reproduzir o modelo da 

Saúde Pública, mas ser capaz de problematizá-lo, com vistas ao seu aprimoramento. 

           Todos estes temas debatidos contribuíram para o alcance e, em muitos aspectos, a superação das metas 

estabelecidas. No entanto é de suma importância que outros encontros do Grupo Temático em Saúde aconteçam para 

fortalecer o grupo de psicólogos que trabalham na área da saúde, para que possam buscar, coletivamente, melhorias nas 

condições de trabalho e de atendimento a população.    

 

 

INDICADORES UTILIZADOS PARA MONITORAR A ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA 

1 – Número de reuniões: uma (01) reunião anual. 

 

2 – Número de participantes do evento do ano de 2014: Inscritos no evento de forma presencial: 39; Participantes 

presenciais: 08; Participação online – 169 pontos de acesso à transmissão no site durante o evento. 

 

3 – Adesão dos profissionais à proposta: apesar do número de profissionais participantes mostrar-se expressiva para um 

primeiro encontro, a intenção é realizar outros eventos para criar coesão ao grupo, na busca de melhoria na área e a 

ampliação do número de participantes. Uma questão que deve ser foco de reflexão e busca de estratégias de 

enfrentamento é a diferença do número de psicólogos que se inscreveram no evento de forma presencial (39) e o número 

de psicólogos que estiveram presentes efetivamente no evento (08). 

 

4 – Propostas geradas: Questões levantadas no 1º Encontro do Grupo Temático da Saúde foram debatidas de forma mais 

aprofundadas no II Seminário de Atenção Psicossocial, que resultou na aprovação e divulgação de um manifesto onde 

convocam a intervenção dos atores sociais e do Ministério Público para reivindicar em Santa Catarina o estabelecimento 

de redes de atenção. Várias entidades da Psicologia assinaram conjuntamente o manifesto.  
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5 – Entidades que aderiram à ação: psicólogos inseridos no SUS, psicólogos em geral e estudantes de Psicologia. 

 

6 – Pesquisa de opinião: A avaliação realizada pelos participantes presenciais, por meio de formulário, indicou uma alto 

nível de satisfação com o evento. 

 

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 

 

 

Meta Alcançada 

 

A ação foi satisfatória, pois abrangeu 

todo o estado, por meio da 

transmissão online, e realizou uma 

discussão presencial que contemplou 

dúvidas e colocações de psicólogos 

de todo o estado, resultando em uma 

maior rede de colaboradores. 

 

 

 

ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

 

O Conselheiro deverá solicitar à área financeira do CRP-12, se for o caso, os gastos envolvidos na ação.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

       É importante ressaltar que foram realizados alguns encaminhamentos ao final do evento, são eles: 

a) Temas fundamentais que devem ser aprofundadas em outros grupos temáticos da saúde;  

b) Encaminhamentos de ações necessárias para comissões do CRP 12:  

c) Encaminhamentos para Ministério Público/Comissão de Direitos Humanos. 

 

 

ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA: II SEMINÁRIO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 

7, 8 e 9 de agosto de 2014 – Local : Escola Sindical Sul - Hotel Canto da Ilha (Av. Luiz Boiteux Piazza, 4810 - Ponta 
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das Canas) Florianópolis – SC 

 

 

JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/AÇÃO: 

Está prevista no Eixo 2 do Planejamento Estratégico da Gestão 2013 – 2015, a importância de um debate acerca da 

política de assistência às pessoas com sofrimento psíquico e de pensar a atuação dos profissionais nas políticas 

públicas que tem interface com a Psicologia. Ainda, os objetivos estratégicos do Eixo 1 (Ações com psicólogos/as e a 

profissão) apontam como meta criar espaços de troca e proposições que desafiem o pensar e o fazer, com ações 

políticas e educativas que valorizem o potencial profissional e o reconhecimento da categoria para si mesma e para a 

sociedade. Bem como o eixo 2 (Relação com a sociedade) tem como objetivos atuar de forma protagonista junto à 

sociedade, de modo a ser uma referência nos debates sobre a potência da psicologia e psicólogos, buscando alianças 

com movimentos sociais, intervindo em políticas públicas e sociais, e criando espaços de troca e articulação. 

O CRP 12 entende que a ideia de rede para a atenção a pessoas com transtornos mentais encontra-se ainda no campo 

dos discursos. Contudo, tal ideia também precisa fazer parte, de fato, das práticas em face do sofrimento psíquico. A 

ideia de rede de atenção psicossocial precisa ser muito bem problematizada, para saber o que de fato se constitui 

psicossocial e sobre como se instalam suas práticas. Pois, ao mesmo tempo em que constitui uma complexidade no 

campo das práticas, é um caminho mais humano e efetivo para o cuidado das pessoas em sofrimento psíquico.  

Neste sentido, o II Seminário de Atenção Psicossocial veio propor este espaço de reflexão e de construção de novas 

estratégias de atuação pautadas na busca pela efetivação da rede de atenção, e no objetivo de que esta saia do campo 

do discurso e se consolide no campo da prática.  

 

METAS ESTABELECIDAS:  Problematizar as potencialidades e fragilidades na implantação de redes de atenção 

psicossocial no Estado de Santa Catarina. 
 

 

ATIVIDADES/AÇÕES REALIZADAS 

 

Título do Evento: II Seminário de Atenção Psicossocial. 

Tema: Saúde Mental e Atenção Psicossocial em Santa Catarina: de um cenário de avanço dos direitos ao 

avanço da construção de redes de atenção 

Programação: 

Conferência de Abertura: 07/08/2014 

- Rede de Atenção Psicossocial no SUS em SC e Decreto 7.508/2011: Atendimento integral à pessoa 

com sofrimento psíquico. 

 - Coord. Jaira Rodrigues – Cons. Presidente CRP 12 

              -  Dr. Roberto Tykanori - Ministério da Saúde 

 -  Plano operativo de Rede de Atenção Psicossocial do Governo do Estado de Santa Catarina 
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              -  Dr. Alan Índio Serrano - Secretaria de Estado da Saúde de SC 

Mesa redonda : 08/08/2014 

- Amplitude do conceito de atenção psicossocial - Avanços ou retrocessos na direção da 

integralidade 

- Coord. Inea Arioli  – Conselheira do CRP 12 

- Prof. Dr Silvio Yasui - UNESP/ CRP-SP 

             - Profa. Dra Rita de Cássia Cavalcante Lima – ESS/ UFRJ 

Mesa Redonda: 08/08/2014 

- Atenção psicossocial na Rede de Atenção Intersetorial como ação clínico-política: Educação, 

Assistência Social e Saúde 

- Coord. Igor Schutz Santos - Conselheiro do CRP 12 

- Prof. Dr. Antônio Carlos de Oliveira - PUC - RJ 

- Prof. Dr. Marco Aurélio da Ros - UFSC/ UNIVALI 

             - Profa. Dra. Luciana Machado Schmidt – UFSC 

Mesa redonda: 08/08/2014 

- Modernidade, uso de drogas e rede de atenção psicossocial 

- Coord. Ana Lopes – Conselheira do CRP 12  

- Profª. Drª. Daniela Schneider – UFSC 

              - Exmo.  Dr. José Henrique Rodrigues Torres - Juiz de Direito – 1ª Vara do Júri da Comarca de 

Campinas-SP 

Mesa Redonda: 08/08/2014 

- A ética em diferentes contextos de atenção psicossocial - Do Código de Ética Profissional ao 

cotidiano de trabalho 

- Coord. Claudia Cruz - Conselheira do CRP 12 

- Psic. Igor Schutz Santos - Conselheiro CRP12 - SUAS - Grande Florianópolis 

              - Psic. Joice Danusa  Justo - Conselheira CRP12 - SUS - Rio do Sul 

Conferência de Encerramento: 08/08/2014 

- As contribuições da Reforma Psiquiátrica para as práticas em saúde coletiva 

- Coord. Jaira Rodrigues – Presidente CRP 12 

             - Prof. Dr. Marcos Vinícius de Oliveira Silva – UFBA 

              Mini cursos – 09/08/2014 

Minicursos 

Dia 7/08/2014 – Primeira parte Dia 9/08/2014 – Segunda parte 

Mini Curso 1  

- Articulação da rede de atenção psicossocial entre os 

pontos de atenção em saúde e intersetorialidade. Profa. 

Mini Curso 1 

 - Processo de trabalho e potencialização da rede de 

atenção psicossocial: Clínica ampliada, matriciamento e 
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Dra. Magda do Canto Zurba – UFSC 

 SALA JEQUITIBÁ  

educação permanente em saúde. Angela Hoepfner – 

Psicóloga da Atenção Básica – Prefeitura Municipal de 

Joinville  

SALA JEQUITIBÁ 

Mini Curso 2  

- Problematizando as práticas ligadas ao uso de álcool e 

outras drogas. Lisete Maria Borba – Terapeuta 

Ocupacional Coordenadora do CAPS ad – Prefeitura 

Municipal de Itajaí  

SALA JACARANDÁ  

Mini Curso 2  

- Consultório de rua e na rua: O fazer psicossocial 

nesses espaços. Ciberen Quadros Ouriques - 

Assistente Social da Prefeitura Municipal de São José  

SALA JACARANDÁ 

Mini-curso 3 

 - Reinserção Social, cidadania e trabalho. Leonardo 

Pinho – Cientista Social Coordenador Técnico e 

Assessor da Rede de Economia Solidária/ UNISOL 

Brasil SALA JATOBÁ  

Mini Curso 3  

- Articulação da rede de atenção psicossocial a partir da 

proteção básica – SUAS. Manoel Mayer – Psicólogo do 

CRAS Trindade – Prefeitura Municipal de Florianópolis 

SALA JATOBÁ 

Mini-curso 4  

- A criança e o adolescente na rede de atenção 

psicossocial: Articulação entre educação SUAS e SUS.  

Monique Schutz Milcent Assis e Naiara de Lima 

Medeiros – Psicólogas do NAEP – Prefeitura Municipal 

de Palhoça  

SALA CEDOC  

Mini curso 4  

- Processos de medicalização na infância.  

- Profa. Dra. Simone Vieira de Souza - UFSC e 

Conselheira do CRP-12  

SALA CEDOC  

 

 

 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Foi mantido o protagonismo do CRP em fazer a discussão das aabordagens psicossociais de modo amplo, de modo 

que o CRP se mantém como referência nesse tipo de matéria. Tal alcance se dá tendo em vista o evento ter marcado as 

comemorações do Dia do Psicólogo. E os eventos de atenção psicossocial deverão estar na agenda do CRP pelo 

menos bianualmente. 

 

INDICADORES UTILIZADOS PARA MONITORAR A ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA 

 

A organização do evento teve grande apoio da técnica no CREPOP, e nesse sentido se conseguiu bem contatar os 
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palestrantes do evento, bem como grande divulgação.  

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 

 

 

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

 

O evento teve abrangência estadual, 

tendo sido depois de suas discussões 

disponibilizado as atividades no site.  

 

 

Não há. 

 

Alcançar um evento com cerca de 

1.000 participantes.  

 

 

 

 

ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

 

II Seminário de Atenção Psicossocial Orçamento de R$ 46.252,14 

Parcialmente foi utilizado orçamento da CPP - Comissão de Políticas Públicas R$ 18.615,14 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Em virtude da importância da temática para a psicologia brasileira e catarinense, os eventos de atenção 

psicossocial deverão ser realizados pelo menos bianualmente. 
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Relatório de Gestão-CATE 

 

 

Conceito: Relatório utilizado para análise do desempenho do Conselho contemplando os aspectos relativos às principais 

realizações do exercício corrente e aos fatos considerados relevantes, incluindo: 

 

f) Informações sobre programas e projetos planejados, a respectiva execução e os esclarecimentos se forem o caso, 

sobre o não cumprimento de metas fixadas; 

g) Indicadores de gestão que permitam avaliar o grau de eficácia, eficiência e economicidade da ação, 

considerando os resultados qualitativos e quantitativos alcançados; 

h) Informações a respeito de eventuais disfunções estruturais que tenham prejudicado ou inviabilizados os 

objetivos previstos e as respectivas providências adotadas para o saneamento das mesmas; 
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i) Fontes de recursos para a realização da ação; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão/GT: Comissão de Análise do Título de  

Especialista em Psicologia (CATE) 

 

 

Ano de Referência: 2014 

Equipe responsável: Giulianna Remor, Igor Schutz dos Santos, Junior C. Goulart e  Flávia Elisa Haut 

 

 

ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA:  

Ação I -Reunião mensal para análise de processos e elaboração de pareceres e  encaminhamentos da Comissão. 

Parcialmente alcançada. 

Ação II- Divulgar as informações sobre às formas de obtenção do título de especialista, bem como, as principais 

discussões sobre o assunto. Alcançada 

Ação III- Realizar pesquisa junto a categoria. Não alcançada 
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JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/AÇÃO: 

Garantir a qualidade na concessão de títulos de especialista fortalecendo o reconhecimento social da profissão. 

 

 

 

METAS ESTABELECIDAS:  

Ação I - Metas: Atender a demanda mensal de concessão de títulos, seguindo os prazos estabelecidos na resolução 

13/2007. Acompanhar o fluxo operacional da comissão. 

 

Ação II- Metas: Ampliar o conhecimento da categoria sobre questões relativas ao título de especialista. Esclarecer 

sobre o surgimento de novas especialidades aos profissionais.   

 

Ação III - Metas: alcançar uma amostra válida para a pesquisa; Analisar os dados provenientes da pesquisa, avaliar o 

impacto do título na atuação profissional; fundamentar ações da comissão; promover reflexões para o sistema 

conselhos e categoria. 
 

 

ATIVIDADES/AÇÕES REALIZADAS 

 

Ação I - Metas: Atender a demanda mensal de concessão de títulos, seguindo os prazos estabelecidos na resolução 

13/2007. Acompanhar o fluxo operacional da comissão. Atividades realizadas: 10 reuniões antes da plenária. 

 

Ação II- Metas: Ampliar o conhecimento da categoria sobre questões relativas ao título de especialista. Esclarecer 

sobre o surgimento de novas especialidades aos profissionais.  Atividades realizadas: Respostas de solicitações por 

e-mail; Acompanhamento da ação judicial sobre a concessão do título de especialista; Participação no GT nacional; 

Reformulação do folder e conteúdo do site. 

 

 

Ação III - Metas: alcançar uma amostra válida para a pesquisa; Analisar os dados provenientes da pesquisa, avaliar o 

impacto do título na atuação profissional; fundamentar ações da comissão; promover reflexões para o sistema 

conselhos e categoria. 

 

 

 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 
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a) A materialização dos resultados alcançados frente às demandas do público alvo da ação foi observada? Como? 

Sim. Aproximação entre as entidades com cursos de formação e com o CRP-12. Produção de um documento 

conjunto entre CRP-12 e cursos de especialização. 

b) A tempestividade da ação foi observada de que forma? 

Foi observada pelo cumprimento do cronograma de reuniões e da divulgação de informações e reuniões 

propostas.  

 

c) Existiu algo estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado o alcance das metas bem como 

medidas adotadas para tratar as causas do insucesso; 

Avaliando a última meta, a qual não foi realizada, percebeu-se que, apesar de serem realizadas reuniões 

presenciais, estas poderiam ser mais efetivas para garantir o alcance desse objetivo. Além disso, como o 

sucesso dessa meta tinha relação direta com o CREPOP, a saída da profissional de referência deste setor 

comprometeu a realização da pesquisa. 

d) Os fatores que tenham contribuído para o alcance ou superação das metas estabelecidas; 

Comprometimento dos membros, divisão das tarefas entre todos, fluxos claramente estabelecidos para análise 

dos títulos resultando em tempo bastante reduzido para análise e concessão. 

 

e) Indicativos de ações futuras e complementares;  

Retomada da pesquisa planejada no anterior e manutenção das atividades permanentes da Comissão, com 

qualidade de celeridade. 

 

 

 

INDICADORES UTILIZADOS PARA MONITORAR A ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA 

1 – Número de reuniões: 10 

2 – Matérias para revista: 3 

3 – Participação em reunião com cursos de especialização: 3 

4 – Participação em evento estadual tratando da concessão de títulos: 1 

5 – Participação em evento nacional tratando da concessão de títulos: 1 

 

6 – Propostas geradas;  

 Documento conjunto entre CRP-12 e cursos de especialização 

 Participação no GT NACIONAL 
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8 – Entidades que aderiram à ação: 7 

 

9 – Espaços de representatividade acionados: CURSOS SC e CRs SUL 

10 – Títulos concedidos: 

 50 títulos concedidos. 

Neuropsicologia: 6 

Clínica: 23 

Escolar/Educacional: 1 

Hospitalar: 2 

Jurídica: 1 

Organizacional e do Trabalho: 2 

Trânsito: 15 

Psicopedagogia: 1 

 

 Modalidades 

Concurso de provas e títulos: 6 

Curso credenciado ao CFP: 23 

Curso reconhecidos pelo MEC: 21 

 

 

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 

 

Já citado acima. 

 

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

 

Ex.: “A ação foi satisfatória, pois 

abrangeu todo o estado e das 

discuçssões resultou uma maior rede 

de colaboradores...” 

 

Ex.: “A ação foi satisfatória, pois 

abrangeu todo o estado, entretanto 

houve baixa adesão, devendo ser 

repetida em 2015...” 

 

Ex.: “Não houve adesão dos 

participantes...” 
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ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

 

CATE - Comissão de Análise de Título de Especialista – R$ 281,25 os demais custos foram diluídos no custeio do 

centro de custos Sede. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

Tão logo o CREPOP retorne a suas plenas atividades, deve se trabalhar em cima da pesquisa com a categoria. Além 

disso, avaliar constantemente com a assistente técnica os fluxos de trabalho, no intuito de aprimorá-los. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„ 
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RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão/GT: Álcool e Drogas 

 

Ano de Referência: 2014 

Equipe responsável: Ana Lopes, Anderson Schuck e Girlane Mayara Peres (CONEN) 

 

 

JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/AÇÃO: 

O GT álcool e outras drogas tem como tarefa lidar com problemas amplos, a saber: problematizar a trajetória da 

política brasileira sobre drogas e os efeitos de subjetividade produzidos direta ou indiretamente relacionadas; revisitar 

os desdobramentos da política em processos sociais relativos à descriminalização e preconceitos; dimensionar os 

avanços nas políticas de direitos dos usuários e as ausências dessas políticas na perspectiva de redes; problematizar a 

trajetória da política brasileira sobre drogas e os efeitos de subjetividade produzidos direta ou indiretamente 

relacionadas.  Tais ações são delineadas de acordo com as diretrizes do VIII CNP, e em face da realidade brasileira, 

que nos últimos anos vem tendo os vários tipos de manifestações em face da problemática das drogas e constituição de 

políticas públicas.  

 

METAS ESTABELECIDAS: 

Buscar Representação em face do CONEN. Tal representação já fora feita em outras oportunidades e nesse 

momento considera-se fundamental fazer parte desse espaço.  

Levantar as PJs que têm psicólogos assumindo a coordenação pelas Comunidades Terapêuticas, a fim de 

verificar problemas relacionados à prática nesses espaços (exercício profissional e violação de direitos 

humanos).  

Fazer gestão junto ao CFP no sentido de rever a Consolidação das Resoluções e o MUORF acerca da 

responsabilidade técnica. 

Organizar material já constituído sobre a temática na perspectiva dos Conselhos Profissionais de Psicologia e 
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disponibilizar esse mesmo material em sites institucionais. 

Fazer um levantamento da dimensão legal nacional e comentá-las à luz das construções políticas da 

psicologia, disponibilizando-a no site para os psicólogos, bem como servindo de referência para 

posicionamentos junto aos psicólogos e sociedade catarinense. Enfatizar nesse levantamento marcos legais 

importantes como: Política Nacional de Drogas – Lei 11 343/2006, Política Nacional Anti-drogas, Política de 

Redução de danos, Código Penal em Vigor e em revisão. 

 

 

 

 

ATIVIDADES/AÇÕES REALIZADAS 

1 - Levantamento do que foi construído na psicologia brasileira ao longo dos últimos anos. Nesse documento devem 

se fazer presente as ações e documentos produzidos pelo Sistema Conselhos, Deliberações do VIII CNP, bem como a 

construção das políticas públicas brasileiras, como as Políticas Públicas – CAPS III. Políticas Públicas. 

Levantamento junto às PJs que têm psicólogos assumindo a coordenação pelas Comunidades Terapêuticas, a fim de 

verificar problemas relacionados à prática nesses espaços (exercício profissional e violação de direitos humanos). 

2 – A representação no CONEN ocorreu, inicialmente, em 2014 com a participação inicial da Ana Clara e Anderson. 

Ao início do mesmo ano foi incorporado o trabalho da colaboradora Girlane Mayara Peres em substituição à 

representante anterior. Nessa participação buscou-se, sobretudo identificar como estava o processo de instalação das 

Comunidades Terapêuticas (CTs) e sobre como o CONEN enfrentava estas como um problema ético em seus 

encaminhamentos e contramão ao SUS. E ainda foi buscado identificar como o CONEN acompanhava os Termos de 

Ajuste de Condutas (TACs).  

O Conselho Estadual de Entorpecentes (Conen) reúne-se semanalmente as terças feiras das 10h as 12h na Secretaria 

de segurança pública do Estado de Santa Catarina localizado na rua Mauro Ramos, nº 1264, Florianópolis, SC.  

Reuniões comparecidas: 15/07, 22/07, 29/07, 5/08, 12/08, 19/08, 26/08, 02/09, 09/09, 16/09, 23/09, 30/09, 14/10, 

21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11, 25/11, 2/12 e 9/12 de 2014. Totalizando 21 reuniões no ano de 2014. 

 

No ano de 2014 as principais ações e deliberações do Conen foram: 

1- Fiscalização de Comunidades terapêuticas; 

2- Debate sobre internação compulsória; 

3- Envio de ofício ao vereador Deglaber Goulart posicionando-se contrário ao projeto de Lei nº 15.909/14 

sobre a internação compulsória; 

4- Reunião com o Dr. César Augusto Grubba para aumento de servidores na secretaria do conselho; 

5- Leitura a fim de realizar modificações do Regimento Interno do Conen, Decreto nº 4.386, de 7 de junho 

de 2006;  
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6- Projeto para realocação do Conen na Casa Civil do Estado de Santa Catarina; 

7- Aprovação do Plano Catarinense de Políticas Públicas sobre Drogas;  

8- Apoiador e articulador para a implantação do Plano Catarinense de Políticas Públicas sobre Drogas; 

9- Assinou termo de cooperação técnica com o Ministério Público a fim de incrementar a criação e o 

funcionamento dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas sobre Drogas (COMENs e COMADs)  

10- Reescreveu as Diretrizes para a criação dos Conselhos Municipais de Políticas Públicas sobre Drogas 

(COMENs e COMADs) ainda não aprovado em reunião. 

11- Realizou palestras em instituições privadas sobre a prevenção ao uso de drogas; 

12- Realizou licitação para compra de carro e posteriormente foi realizada a compra. 

13- Iniciou a reestruturação do Conen, definiu a necessidade de criar metas a curto, médio e longo prazo. E a 

necessidade de criação de alguns projetos. Tais ações serão realizadas após alterações na Lei 13.641; 

14- Leitura da Lei 13.641 de dezembro de 2005 que dispõe sobre o Sistema de Prevenção, Fiscalização, 

Recuperação e Repressão de Entorpecentes, o Conselho Estadual de Entorpecentes, o Fundo Especial 

Antidrogas e estabelece outras providências. A partir da leitura serão realizadas as modificações da Lei no 

ano de 2015. 

 

 

 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Foi consolidada a problemática do uso de álcool e outras drogas como um tipo de ação que merece ser pensado junto 

ao processo político de estabelecimento de uma rede de atenção psicossocial.  

 

 

INDICADORES UTILIZADOS PARA MONITORAR A ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA 

 

Reuniões com a representante do CRP no CONEN. 

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 

 

 

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

 

Representação no CONEN 

Levantar as PJs que têm psicólogos 

 

Fazer gestão junto ao CFP para 

definição de responsabilidade técnica. 

 

Levantamento da dimensão legal 

nacional e comentá-las à luz das 
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assumindo a coordenação pelas 

Comunidades Terapêuticas, a fim de 

verificar problemas relacionados à 

prática nesses espaços (exercício 

profissional e violação de direitos 

humanos). 

(A reunião está para ser marcada) 

Organização de materiais relativos à 

temática das drogas na perspectiva da 

psicologia 

construções políticas da 

psicologia, disponibilizando-a no 

site para os psicólogos. 

 

 

 

ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

 

O Conselheiro deverá solicitar à área financeira do CRP-12, se for o caso, os gastos envolvidos na ação.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

A problemática do uso de álcool e outras drogas inscreve-se como um tipo de ação que merece ser enfrentado 

estrategicamente pensado junto ao processo político de estabelecimento de uma rede de atenção psicossocial.  

 

Ação I: Grupo Temático da Assistência Social. 

Ação II: Reuniões de Organização do Eixo Assistência Social. 

Ação III: Representação no Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS 

Ação IV: Representação no Fórum Estadual Permanente de Assistência Social – FEPAS 

Ação V: Representação no Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS – FETSUAS- SC Coordenação Executiva do 

Fórum até outubro 2014. 

Ação VI: Representação na Comissão Organizadora da Conferência Estadual de Proteção e Defesa Civil 

Ação VII: Participação em eventos relacionados à Política de Assistência Social 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão: Comissão de Políticas Pública (CPP) 

Eixo: Assistência Social 

Ano de Referência: 2014 

Equipe responsável: Geny Beckert, Giulianna Remor, Maribel Sebastião, Igor Santos e Inea Giovana Arioli. 

ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA: Grupo Temático da Assistência Social. 



 

 
SEDE - Rua Professor Bayer Filho, 110 – Coqueiros – Florianópolis – CEP 88080-300 Fone/fax: (48) 3244-4826 – www.crpsc.org.br – e-mail 

crp12@crpsc.org.b 

ESCRITÓRIO SETORIAL OESTE – Ed. Lazio Executivo, Rua Porto Alegre, 427-D, Sala 802 – Centro – Chapecó – CEP 89.802-130 Fone/fax: (49) 3304-0388 

– e-mail  oeste@crpsc.org.br  

JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/AÇÃO: 

Ação proposta a partir de direcionamento do plenário para o ano de 2014. Está previsto no Eixo 1 do Planejamento 

Estratégico da Gestão 2013 – 2015, a organização de grupos de debate por campo de atuação e a qualificação para 

psicólogos nos espaços de controle social relacionados diretamente e indiretamente à saúde. Os Grupos Temáticos 

configuram-se em uma proposta inovadora do VIII Plenário. 

METAS ESTABELECIDAS:  

1. Formar um coletivo neste campo de atuação;  

2. Historicizar referências e posições políticas e epistemológicas construídas pelo Sistema Conselhos;  

3. Organizar ações voltadas para a qualificação da atuação do psicólogo neste campo;  

4. Avaliar os serviços e a política de governo;  

5. Organizar e fortalecer a atuação do controle social na Assistência Social;  

6. Articular a Psicologia na rede e contribuir com a promoção das políticas públicas. 

ATIVIDADES/AÇÕES REALIZADAS 

I. Realizou-se através dos meios de comunicação social do CRP/12 e outros espaços de articulação, o convite aos 

psicólogos com atuação profissional na área da Assistência Social para acompanhar/participar das ações que 

foram desenvolvidas pelo grupo; 

II. Foi organizado e realizado o primeiro encontro do grupo, para apresentação do histórico das ações e produções 

de referência do Sistema Conselhos pertinentes ao tema e a metodologia dos encontros; 

III. Realizou-se transmissão online o encontro do grupo, que aconteceu no Hotel Valerim. A participação ocorreu de 

forma presencial e acompanhada através do ambiente virtual pelos psicólogos, grupos e profissionais dos 

serviços na área da Assistência Social. 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

f) A materialização dos resultados alcançados frente às demandas do público alvo da ação foi observada? Como? 

Pode-se observar interesse dos Psicólogos atuantes no SUAS, através da participação dos mesmos no encontro e 

solicitações para continuidade de espaços de discussão sobre o fazer do psicólogo no SUAS. Contribuiu-se no 

aprimoramento contínuo da profissão e na atuação do psicólogo no campo da Assistência Social – SUAS e debate 

acerca da produção de documentos elaborados conjuntamente (psicólogo, assistente social e outros profissionais) e da 

interdisciplinaridade no SUAS 

g) A tempestividade da ação foi observada de que forma? 

A ação havia sido planejada para ocorrer em meados de 2014, contudo, em função da organização de outros 

eventos, da agenda dos conselheiros e da conciliação entre ações, foi realizada em outubro de 2014.  

h) Existiu algo estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado o alcance das metas bem como 

medidas adotadas para tratar as causas do insucesso; 

Para maior consolidação de algumas das metas, como consolidação de coletivo de psicólogos da área, seria 

necessário rever o formato para garantir participação mais efetiva. 
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i) Os fatores que tenham contribuído para o alcance ou superação das metas estabelecidas; 

Grande disponibilidade de profissionais e interessados em debater sobre a temática. 

j) Indicativos de ações futuras e complementares;  

Reuniões com coletivos de psicólogos ampliadas e frequentes, conforme sugestão dos presentes 

 

INDICADORES UTILIZADOS PARA MONITORAR A ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA 

O Conselheiro deverá utilizar indicadores possíveis de serem monitorados e qualifica-los ou quantifica-los. 

1 – Número de reuniões; 

Planejamento = 2. Execução = 1 

2 – Número de participantes; 

4 conselheiros, 2 convidados, 49 participantes presenciais e 48 pontos on-line. 

3 – Adesão dos profissionais à proposta; 

Foram 99 inscrições, com participação presencial de metade. Contudo, foram completadas com pontos on-line, 

indicando boa adesão. 

4 – Propostas geradas; 

Avanço de discussões, necessidade de debater outros temas, aprofundamento, encontros mais frequentes 

5 – Entidades que aderiram à ação; 

Profissionais, representantes do SINPSI-SC, estudantes 

6 – Espaços de representatividade acionados; 

Nenhum 

7 – Pesquisa de opinião; 

Não avaliada 

8 - Outros 

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 

 

Abaixo o Conselheiro deverá escolher um dos indicadores de resultado e preencher de acordo com o nível em que se 

alcançaram as metas.  

1. Formar um coletivo neste campo de atuação;  

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 
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Foi possível reunir diversos 

profissionais e interessados na atuação 

do psicólogo nessa política, contudo, 

esse coletivo precisa se consolidar com 

mais encontros. 

 

 

 

2. Historicizar referências e posições políticas e epistemológicas construídas pelo Sistema Conselhos;  

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

 

A meta foi alcançada através da 

exposição e fala dos Conselheiros do 

eixo. 

  

 

 

 

3. Organizar ações voltadas para a qualificação da atuação do psicólogo neste campo;  

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

 

 

Esse ponto foi atingido parcialmente, 

pois a qualificação se deu no 

momento, carecendo de outros 

encaminhamentos para qualificação da 

atuação. 

 

 

 

4. Avaliar os serviços e a política de governo;  

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

  Tal aspecto não foi abordado com 

ênfase no evento 
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5. Organizar e fortalecer a atuação do controle social na Assistência Social;  

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

 

 

O controle social esteve como tópico 

no debate e a apresentação contribuiu 

para o fortalecimento entre os 

participantes 

 

 

 

6. Articular a Psicologia na rede e contribuir com a promoção das políticas públicas.  

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

 

Foi desenhada articulação com 

profissionais e estudantes, 

comprometidos com o avanço da 

política em novos encontros. 

  

 

 

ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

Recursos materiais 

 

Aparelhagem de Transmis-são 

online para eventos; 

Diárias e ajuda de custos aos 

conselheiros e articuladores; 

Coffee break; 

Material de Expediente. 

Recursos humanos 

Conselheiros do Eixo Assistência 

Social (CPP); 

CCS e AssCom; 

Setor Projetos; 

Gerência Geral. 

 

 

Total 

 

O Conselheiro deverá solicitar à área financeira do CRP-12, se for o caso, os gastos envolvidos na ação.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

Comentários que o Conselheiro, responsável pela ação, entender por serem pertinentes ao fechamento deste 

relatório. 

ORÇAMENTO CPP R$ 18.615,14 
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RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão: Comissão de Políticas Pública (CPP) 

Eixo: Assistência Social 

Ano de Referência: 2014 

Equipe responsável: Geny Beckert, Giulianna Remor, Maribel Sebastião, Igor Santos e Inea Giovana Arioli. 

ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA: Reuniões de Organização do Eixo Assistência Social. 

JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/AÇÃO: 

Ação alinhada a estratégia da plenária de fortalecer os trabalhos de cada comissão e eixo, cujas reuniões periódicas 

contribuem para organização das atividades anuais. 

METAS ESTABELECIDAS:  

1. Formar um coletivo que discuta, organize e avalie as atividades do Eixo Assistência Social. 

ATIVIDADES/AÇÕES REALIZADAS 

I. Realizar reuniões quinzenais ou mensais (conforme demanda e disponibilidade dos integrantes do Eixo), para: 

a) discutir as demandas do campo; b) organizar, divulgar, realizar e avaliar as ações necessárias à consecução 

das metas do Planejamento Estratégico; c) trocar informações e discutir estratégias na ampliação de espaços 

participativos em instâncias de garantia de direitos. 

II. Analisar os dados sobre psicólogos inseridos no SUAS, a partir do mapeamento realizado pelo CRP-12 de 

inserção profissional dos psicólogos catarinenses. 

III. Deliberar tarefas para outros setores do CRP 12 no apoio a realização das atividades do Eixo Assistência 

Social. Exemplos: divulgação de ações pela CCS; auxílio do Setor Projetos e Gerência Geral na logística de 

eventos, etc. 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

a) A materialização dos resultados alcançados frente às demandas do público alvo da ação foi observada? Como? 

Não, as reuniões foram pontuais e emergenciais. 

b) A tempestividade da ação foi observada de que forma? 

Não foi observada, pois não se reuniu conforme a periodicidade prevista 

c) Existiu algo estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado o alcance das metas bem como 

medidas adotadas para tratar as causas do insucesso; 

Faltou organização por parte dos conselheiros, disponibilidade em participar das atividades e fidelidade ao 

planejamento anual 

d) Os fatores que tenham contribuído para o alcance ou superação das metas estabelecidas; 

Tiveram fatores que contribuíram para o alcance parcial das metas, caso contrário não teríamos alcançado 

nem de forma parcial a meta. Em meu entendimento algumas contribuições são: a disponibilidade, mesmo que 
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restrita dos conselheiros; a estrutura física e os recursos humanos do CRP/12; a discussão das necessidades do 

campo pelo grupo e as concretização de atividades que auxiliaram, mesmo que parcialmente, a suprir estas 

necessidades) 

e) Indicativos de ações futuras e complementares;  

Realizar reuniões com menor periodicidade (bimestrais) com compromisso de participação de todos, com 

pautas estabelecidas 

 

INDICADORES UTILIZADOS PARA MONITORAR A ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA 

O Conselheiro deverá utilizar indicadores possíveis de serem monitorados e qualifica-los ou quantifica-los. 

1 – Número de reuniões; dua reuniões2 

2 – Número de participantes; 4 participantes 

3 – Adesão dos profissionais à proposta; 

Não se aplica 

4 – Propostas geradas; 

Organização pontual de atividades 

5 – Entidades que aderiram à ação; 

Não se aplica 

6 – Espaços de representatividade acionados; 

Não se aplica 

7 – Pesquisa de opinião; 

Não se aplica 

8 - Outros 

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 

 

Abaixo o Conselheiro deverá escolher um dos indicadores de resultado e preencher de acordo com o nível em que se 

alcançaram as metas.  

 

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

 A meta foi parcialmente alcançada, 

pois foram realizadas poucas reuniões, 

o que culminou em um coletivo 

carecendo de melhor articulação. 
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ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

ORÇAMENTO CPP R$ 18.615,14 

 

Recursos materiais 

 

Diárias e ajuda de custos aos 

conselheiros e articuladores; 

Material de Expediente. 

Recursos humanos 

Conselheiros do Eixo Assistência 

Social (CPP); 

 

 

Total 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
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RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão: Comissão de Políticas Pública (CPP) 

Eixo: Assistência Social 

Ano de Referência: 2014 

Equipe responsável: Geny Beckert, Giulianna Remor, Maribel Sebastião, Igor Santos e Inea Giovana Arioli. 

ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA: Representação no Conselho Estadual de Assistência Social – CEAS. 

JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/AÇÃO: 

Alinhamento da ação à proposta política/estratégica do CRP-12 (citá-la), ou, alinhamento às deliberações do VIII 

CNP; 

O plenário anterior do CRP-12 já estava representado em vaga suplente no CEAS, conforme avaliação de início de 

gestão, deliberou-se pela continuidade da representação. Outro aspecto fundamental refere-se ao objetivo estratégico 

do 2º eixo do Planejamento Estratégico da Gestão 2013 – 2015, que indica a necessidade de atuar de forma 

protagonista junto à sociedade, buscando alianças com movimentos sociais, intervindo em políticas públicas e sociais, 

e criando espaços de troca e articulação. Neste sentido, o Conselho Estadual de Assistência Social é um espaço 

privilegiado de articulação e de protagonismo nesta política pública. 

METAS ESTABELECIDAS:  

1. Contribuir para o controle social, efetivação e fortalecimento da política de Assistência Social no âmbito 

estadual 

ATIVIDADES/AÇÕES REALIZADAS 

I. Reuniões Plenárias ordinárias realizadas mensalmente e participação em comissão interna de assunto relevante 

à atuação do CEAS.  

II. Trabalhos realizados de forma virtual de acordo com as demandas que surgirem 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

a) A materialização dos resultados alcançados frente às demandas do público alvo da ação foi observada? Como? 

Sim. O fortalecimento da representatividade dos trabalhadores foi observado através dos avanços realizados 

no controle social da execução do SUAS no estado. Os retrocessos observados em termos de controle social 

tiveram, como maior causador, a morosidade da Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação (SST-

SC). 

b) A tempestividade da ação foi observada de que forma? 

Foi observada dentro dos prazos estabelecidos pela comissão. A participação se deu na maioria das reuniões, 

sendo que as reuniões em que não houve participação foram devidamente justificadas. O que não foi aprovado 

dentro das deliberações do CEAS/SC diz respeito, em sua quase totalidade, a entraves burocráticos da 

Secretaria Estadual. 
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c) Existiu algo estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado o alcance das metas bem como 

medidas adotadas para tratar as causas do insucesso; 

Em termos de participação e consolidação da representatividade dos trabalhadores, essa teve sucesso em seu 

alcance. Alguns avanços maiores poderiam ter sido observados caso houvesse maior número de reuniões das 

comissões do CEAS, com participação garantida do conselheiro representante, o que ficou inviabilizado em 

2014 devido a indisponibilidade de agenda do conselheiro representante do Eixo Ass. Social. Nenhuma 

medida foi tomada e, caso se verifique a necessidade de participação nas comissões, será necessário repensar 

qual conselheiro representará o Eixo no CEAS. 

d) Os fatores que tenham contribuído para o alcance ou superação das metas estabelecidas; 

Participação, preparo prévio no FEPAS, articulação com entidades, legitimidade de posicionamento. 

Disponibilidade do conselheiro em participar de praticamente todas as atividades proposta do CEAS. 

e) Indicativos de ações futuras e complementares;  

Rever a necessidade de participação em comissões do CEAS, fazendo a troca do conselheiro do CRP-12 

representante por conta da indisponibilidade do atual. 

 

INDICADORES UTILIZADOS PARA MONITORAR A ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA 

1 – Número de reuniões; 7 

2 – Número de participantes; Em média 15 por reunião 

3 – Adesão dos profissionais à proposta; Não se aplica 

4 – Propostas geradas; Controle social das atividades da SST no estado 

5 – Entidades que aderiram à ação; Todas as de representação de acordo com regimento interno do CEAS 

6 – Espaços de representatividade acionados; Ministério Público de SC, Frente parlamentar em Defesa do SUAS 

7 – Pesquisa de opinião; Não se aplica 

8 - Outros 

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 

 

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

A meta foi alcançada em 2014, 

ressaltando-se apenas que  não foi 

possível participação em algumas das 

reuniões plenárias  (devido a choques 

de agenda), nas comissões, além de 

que foi identificada morosidade e 

entraves oriundos da organização da 
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SST, materializados pela não 

realização de eleição da sociedade 

civil no respectivo ano, ficando para 

2015. 

 

ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

ORÇAMENTO CPP R$ 18.615,14 

 

Recursos materiais 

 

Diária, ajuda de custo e 

deslocamento do conselheiro 

representante 

Recursos humanos 

1 Conselheiro representante, com 1 

suplência interna no CRP-12. 

Total 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

Espera-se que em 2015 a eleição da sociedade civil no CEAS seja realizada dentro do prazo esperado (até março), que 

o CRP-12 continue com sua representação e que seja fortalecido o controle social no âmbito estadual. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão: Comissão de Políticas Pública (CPP) 

Eixo: Assistência Social 

Ano de Referência: 2014 

Equipe responsável: Geny Beckert, Giulianna Remor, Maribel Sebastião, Igor Santos e Inea Giovana Arioli. 

ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA: Representação no Fórum Estadual Permanente de Assistência Social – FEPAS 

JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/AÇÃO: 

Alinhamento da ação à proposta política/estratégica do CRP-12 (citá-la), ou, alinhamento às deliberações do VIII 

CNP; 

O objetivo estratégico do 2º eixo do Planejamento Estratégico da Gestão 2013 – 2015, indica a necessidade de atuar 

de forma protagonista junto à sociedade, buscando alianças com movimentos sociais, intervindo em políticas públicas 

e sociais, e criando espaços de troca e articulação. Neste sentido, o Fórum Estadual Permanente de Assistência Social 

é um espaço importante neste contexto. Além destes aspectos, vale ressaltar que o plenário anterior do CRP-12 já 

estava representado no FEPAS, conforme avaliação de início de gestão, deliberou-se pela continuidade da 

representação. 

METAS ESTABELECIDAS:  

1. Contribuir para a organização da sociedade civil participante de instâncias de controle social, em especial no 

CEAS. 

ATIVIDADES/AÇÕES REALIZADAS 

I. Reuniões Plenárias ordinárias realizadas mensalmente ou bimestralmente. 

II. Trabalhos realizados de forma virtual de acordo com as demandas que surgiram 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

a) A materialização dos resultados alcançados frente às demandas do público alvo da ação foi observada? Como? 

Sim, com o fortalecimento do FEPAS, integração com outras entidades de defesa do SUAS no estado e 

demarcação de posição no CEAS. 

b) A tempestividade da ação foi observada de que forma? 

Os prazos estabelecidos para cumprimento das atividades foram todos observados. 

c) Existiu algo estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado o alcance das metas bem como 

medidas adotadas para tratar as causas do insucesso; 

Apesar de não contar com sede própria, sendo as reuniões realizadas na sede de Ação Social Arquidiocesana 

(ASA-Fpolis), este fator não impediu os trabalhos do FEPAS. 

d) Os fatores que tenham contribuído para o alcance ou superação das metas estabelecidas; 

Desejo dos representantes da sociedade civil (entidades e trabalhadores) em avançar a política e em fazer 
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frente à forma da gestão da SST em organizar a política estadual. Disponibilidade do conselheiro em 

participar de praticamente todas as atividades proposta do FEPAS. 

e) Indicativos de ações futuras e complementares;  

Continuidade, articulação com mais entidades, garantia de voz em meios de comunicação e divulgação do 

controle social da sociedade civil organizada, chamamento de mais entidades. 

 

INDICADORES UTILIZADOS PARA MONITORAR A ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA 

1 – Número de reuniões; 6 

2 – Número de participantes; Em média 5 

3 – Adesão dos profissionais à proposta; Não se aplica  

4 – Propostas geradas; Fortalecimento da sociedade civil atuante na Política no estado e nos espaços de controle social 

5 – Entidades que aderiram à ação; CRP-12, SINPSI-SC, FUCAS, Frente parlamentar em defesa do SUAS, MP, 

ACIC, APABB, entre outras 

6 – Espaços de representatividade acionados; CEAS e MP 

7 – Pesquisa de opinião; Não se aplica 

8 - Outros 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 

 

 

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

 

As metas foram alcançadas, 

ressaltando-se apenas que houve 

choque de agendas em algumas das 

reuniões. Contudo, houve avanços na 

representatividade. 
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ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

ORÇAMENTO CPP R$ 18.615,14 

 

Recursos materiais 

 

Diária, ajuda de custo e 

deslocamento do conselheiro 

representante 

Recursos humanos 

1 Conselheiro representante, com 1 

suplência interna no CRP-12. 

Total 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
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RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão: Comissão de Políticas Pública (CPP) 

Eixo: Assistência Social 

Ano de Referência: 2014 

Equipe responsável: Geny Beckert, Giulianna Remor, Maribel Sebastião, Igor Santos e Inea Giovana Arioli. 

ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA: Representação no Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS – FETSUAS- 

SC Coordenação Executiva do Fórum até outubro 2014. 

JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/AÇÃO: 

 No 2º eixo do Planejamento Estratégico da Gestão 2013 – 2015, o objetivo estratégico reforça a importância de atuar 

de forma protagonista junto à sociedade, intervindo em políticas públicas e sociais, por meio de alianças com 

movimentos sociais e criando espaços de troca e articulação. Neste sentido, o Fórum Estadual Fórum Estadual dos 

Trabalhadores do SUAS é um importante espaço de controle social e coaduna com o objetivo referido. 

METAS ESTABELECIDAS:  

1. Defender o coletivo dos/as trabalhadores/as, nas instâncias de discussão, deliberação, pactuação, controle e gestão 

estadual do SUAS.  

2. Ampliar a participação das entidades estaduais representativas de trabalhadores junto à Coordenação Estadual do 

FETSUAS/SC.  

3. Acompanhar e intervir na elaboração e execução do Programa CapacitaSUAS, com vistas a qualificar a formação 

política dos trabalhadores e trabalhadoras. 

ATIVIDADES/AÇÕES REALIZADAS 

I. Reuniões Plenárias ordinárias realizadas mensalmente, uma da coordenação Executiva Estadual e outra Fórum 

estadual, além de reunião do Fórum Nacional-FNTSUAS.  

II. Os trabalhos serão realizados de forma virtual de acordo com as demandas que surgirem.  

III.  

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

f) A materialização dos resultados alcançados frente às demandas do público alvo da ação foi observada? Como? 

g) A tempestividade da ação foi observada de que forma? 

 

h) Existiu algo estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado o alcance das metas bem como 

medidas adotadas para tratar as causas do insucesso; 

i) Os fatores que tenham contribuído para o alcance ou superação das metas estabelecidas; 

 

j) Indicativos de ações futuras e complementares;  
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INDICADORES UTILIZADOS PARA MONITORAR A ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA 

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 

 

 

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

   

 

ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

ORÇAMENTO CPP R$ 18.615,14 

 

Recursos materiais 

 

Diária, ajuda de custo e 

deslocamento do conselheiro 

representante e Representação no 

FNTSUAS-cotizado pelas 

entidades que compõe o 

FETSUAS-SC 

Recursos humanos 

1 Conselheiro representante, com 1 

suplência interna no CRP-12. 

Total 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
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RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão: Comissão de Políticas Pública (CPP) 

Eixo: Assistência Social 

Ano de Referência: 2014 

Equipe responsável: Geny Beckert, Giulianna Remor, Maribel Sebastião, Igor Santos e Inea Giovana Arioli. 

ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA: Participação em eventos relacionados à Política de Assistência Social. 

JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/AÇÃO: 

Tal ação se faz relevante dentro da política estabelecido pelo VIII Plenário do CRP-12, principalmente na discussão 

regionalizada da realidade de atuação do Psicólogo. Vale ressaltar que a promoção de debates sobre atuação 

profissional configura-se em uma das ações previstas no Planejamento Estratégico Gestão 2013- 2016. 

 

METAS ESTABELECIDAS:  

1. Representar o VIII plenário do CRP-12 em eventos relacionados a construção da Política de Assistência 

Social, atuação dos trabalhadores e contribuições da Psicologia à consolidação da política. 

ATIVIDADES/AÇÕES REALIZADAS 

I. Falas dirigidas nos Seminários Regionais dos CRAS 

II. Falas dirigidas no Seminário Estadual dos Gestores e Trabalhadores do SUAS. 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

a) A materialização dos resultados alcançados frente às demandas do público alvo da ação foi observada? Como? 

Sim, houve expresso reconhecimento da participação de representante do CRP-12 nos eventos, contribuindo 

com o entendimento e avanço da política. Tal expressão se deu também com as entidades envolvidos e 

promotoras dos eventos. 

b) A tempestividade da ação foi observada de que forma? 

Todas os eventos contaram com representante e a logística permitiu com que não houvessem problemas com a 

tempestividade, inclusive com boa distribuição ao longo do ano. 

c) Existiu algo estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado o alcance das metas bem como 

medidas adotadas para tratar as causas do insucesso; 

Não. 

d) Os fatores que tenham contribuído para o alcance ou superação das metas estabelecidas; 

Disponibilidade do conselheiro, organização por parte dos profissionais da autarquia em questões logísticas, 

convites frequentes das entidades 

e) Indicativos de ações futuras e complementares;  

Continuidade nas participações, por conta do reconhecimento da categoria que vê o CRP-12 indo até sua 
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região discutindo questões importantes. Compartilhamento mais rápido, por parte do conselheiro que 

participa, do resultado do evento com os demais conselheiros do Eixo. 

 

INDICADORES UTILIZADOS PARA MONITORAR A ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA 

1 – Número de reuniões; 

10 

2 – Número de participantes; 

Em média 60 nos eventos de menor porte e superior a 200 nos de maior. 

3 – Adesão dos profissionais à proposta; 

Acima do esperado. Os profissionais da Psicologia compareceram em grande número aos eventos 

4 – Propostas geradas; 

Continuidade dos eventos; Diversificação dos temas; Aprofundamento do papel do psicólogo; Discussão sobre 

trabalho interdisciplinar, com alcances e limites; Desejo de discussão centrada na ética. 

5 – Entidades que aderiram à ação; 

CRP-12, FECAM, EGEM, Associações de municípios; Universidades, CRESS, SST 

6 – Espaços de representatividade acionados; 

Não se aplica 

7 – Pesquisa de opinião; 

Quando realizada, foi pela entidade promotora, que manteve para si os resultados, dialogando em momento posterior 

com o representante para alinhamento das falas. 

8 - Outros 

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 

 

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

A meta foi alcançada, tendo sido 

inclusive superada, por conta da 

grande quantidade de eventos 

realizados em diversas regiões do 

estado. 

  

 

ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

ORÇAMENTO CPP R$ 18.615,14 

 



 

 
SEDE - Rua Professor Bayer Filho, 110 – Coqueiros – Florianópolis – CEP 88080-300 Fone/fax: (48) 3244-4826 – www.crpsc.org.br – e-mail 

crp12@crpsc.org.b 

ESCRITÓRIO SETORIAL OESTE – Ed. Lazio Executivo, Rua Porto Alegre, 427-D, Sala 802 – Centro – Chapecó – CEP 89.802-130 Fone/fax: (49) 3304-0388 

– e-mail  oeste@crpsc.org.br  

Recursos materiais 

 

Diária, ajuda de custo e 

deslocamento de conselheiro 

representante 

Recursos humanos 

1 Conselheiro Representante 

Total 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  
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RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão: Comissão de Políticas Pública (CPP) 

Eixo: Assistência Social 

Ano de Referência: 2014 

Equipe responsável: Geny Beckert, Giulianna Remor, Maribel Sebastião, Igor Santos e Inea Giovana Arioli. 

ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA: Representação na Comissão Organizadora da Conferência Estadual de 

Proteção e Defesa Civil. 

JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/AÇÃO: 

A partir do convite elaborado pela Secretaria Estadual de Proteção e Defesa Civil, o convite foi aceito pelo VIII 

Plenária do CRP-12, considerando que a participação na organização da Conferência Estadual e pleito de vaga na 

etapa Nacional estava diretamente alinhada ao Controle Social, bem como ao fortalecimento do papel do psicólogo no 

campo das Emergências e Desastres. 

METAS ESTABELECIDAS:  

1. Elaborar Regimento Interno da Conferência Estadual;  

2. Divulgar a realização das etapas municipais/regionais e estadual, através das participações nos espaços de 

representação e do site do CRP-12; 

3. Participar da Conferência Estadual, na condição de delegado nato, contribuindo para a organização e 

discussão das temáticas propostas ao evento, elaborando encaminhamentos para a Conferência Nacional; 

4. Pleitear vaga na Conferência Nacional e dar publicidade de todo o processo posteriormente. 

ATIVIDADES/AÇÕES REALIZADAS 

I. Comunicação virtual, divulgação de informações, encontros presenciais. 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

a) A materialização dos resultados alcançados frente às demandas do público alvo da ação foi observada? Como? 

A etapa estadual da Conferência foi realizada com sucesso e o conselheiro representante foi eleito para 

participar da etapa Nacional 

b) A tempestividade da ação foi observada de que forma? 

Com a realização das atividades dentro dos prazos 

c) Existiu algo estrutural ou situacional que tenha prejudicado ou inviabilizado o alcance das metas bem como 

medidas adotadas para tratar as causas do insucesso; 

Não 

d) Os fatores que tenham contribuído para o alcance ou superação das metas estabelecidas; 

Disponibilidade do conselheiro; Discussões realizadas durante os eventos. 

e) Indicativos de ações futuras e complementares;  
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Como as etapas tinham previsão para 2014, não há novas ações para as Conferências de Proteção e Defesa 

Civil. Contudo, abre-se possibilidade de articulação nas questões de emergências e desastres e a contribuição 

da psicologia. 

 

INDICADORES UTILIZADOS PARA MONITORAR A ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA 

1 – Número de reuniões; 

2 reuniões de organização; 2 conferências (estadual e nacional); 1 reunião de articulação da participação dos 

psicólogos na conferência nacional 

2 – Número de participantes; 

Cerca de 15 na organização, 500 na conferência estadual, 3000 na conferência nacional e 14 na reunião de psicólogos 

na Nacional 

3 – Adesão dos profissionais à proposta; 

Não conferência nacional houve pouca participação de psicólogos. Em especial na reunião de psicólogos na nacional, 

a participação foi mediana.  

4 – Propostas geradas; 

Diversas propostas para o avanço da Proteção e Defesa Civil no estado e nacionalmente 

5 – Entidades que aderiram à ação; 

Diversas entidades correlatas participaram de cada etapa. 

6 – Espaços de representatividade acionados; 

Nenhum 

7 – Pesquisa de opinião; 

Realizada pelas entidades que propuseram as Conferências 

8 - Outros 

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 

 

 

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

Todas as metas foram alcançadas, 

garantindo-se a organização da etapa 

estadual e participação na etapa 

nacional. 
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ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

ORÇAMENTO CPP R$ 18.615,14 

Recursos materiais 

 

Diárias 

Recursos humanos 

1 Conselheiro Representante 

Total 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão/GT: CREPOP 

 

Ano de Referência: 2014 

Equipe responsável: Ana Lopes  

JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/AÇÃO: 

O CREPOP foi buscado nessa gestão ser colocado com centralidade para política do CRP. Nesse sentido, por 

exemplo, foi buscada ação desse setor junto a todos os eventos do CRP com temática relativa a políticas públicas.     
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METAS ESTABELECIDAS: 

Desenvolver sistemática de mapeamento contínuo dos profissionais no campo das políticas públicas da saúde, 

educação, segurança e assistência social. 

Dar encaminhamento às pesquisas relacionadas ao Planejamento Nacional do CREPOP (Pesquisa, 

divulgação, reuniões por área e demais encaminhamentos).  

 

 

 

ATIVIDADES/AÇÕES REALIZADAS 

Apoio na realização de discussão dos grupos temáticos: saúde e educação. 

Encaminhamento das pesquisas relacionadas ao Planejamento Nacional do CREPOP (Pesquisa, divulgação, reuniões 

por área e demais encaminhamentos).  

Apoio na realização do evento de atenção psicossocial em todas as ações que estruturaram o evento. 

 

 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS 

No ano de 2014, o CREPOP, tendo em vista o cenário nacional de revisão das relações CFP e CRs com relação ao 

projeto e custeio do CREPOP, os encaminhamentos do CREPOP se deram, sobretudo com relação a dar continuidade 

às pesquisas que se encontravam em andamento, como a pesquisa sobre Referências Técnicas sobre População 

Indígena, Populações Tradicionais e Quilombolas, bem como a pesquisa das Referências Técnicas sobre 

Direitos Sexuais e Reprodutivos. Por outro lado, o CRP 12, tendo em vista seu planejamento estratégico pode 

desenvolver ações no tocante às políticas publicas e utilizando-se das referências já criadas.  

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 

 

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

Desenvolvimento de sistemática de 

mapeamento contínuo dos 

profissionais no campo das políticas 

públicas da saúde, educação, 

segurança e assistência social. 

Encaminhamento das pesquisas 

relacionadas ao Planejamento 

Nacional do CREPOP (Pesquisa, 
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divulgação, reuniões por área e 

demais encaminhamentos).  

 

 

ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

 

O Conselheiro deverá solicitar à área financeira do CRP-12, se for o caso, os gastos envolvidos na ação.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

O CRP 12, tendo em vista a importância das atividades do CREPOP em face da inserção do psicólogo em campos de 

trabalho e sua importância no cenário das políticas sociais e políticas públicas, espera que a atividade do CREPOP 

seja retomada em toda sua completude no ano de 2015, até mesmo porque se trata de um encaminhamento de CNP. 
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RELATÓRIO DE GESTÃO ANUAL 

Comissão/GT: Comissão de Políticas Públicas – Eixo Psicologia e Justiça 

 

Ano de Referência: 2014 

Equipe responsável: Juliana Lima Medeiros, Júnior Cesar Goulart e Deise Maria Nascimento 

ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA:  

Ação I: Reuniões do Eixo;  

Ação II: 1º Simpósio da Comissão de Psicologia e Justiça: Revisitando a interface entre Psicologia, Justiça e 

Segurança Pública; 

Ação III: Encontro dos Psicólogos do Sistema Prisional; 

Ação IV: Colaboração na atividade da COF – Ação conjunta frente às implicações de demandas excessivas do Poder 

Judiciário aos psicólogos e assistentes sociais lotados nas Políticas Públicas;  

Ação V: Participação no FETI-SC; FOCAP 

Ação VI: Participação no IV Congresso Brasileiro: Psicologia: Ciência e Profissão. 

 

JUSTIFICATIVA DA ATIVIDADE/AÇÃO:  

Partindo do entendimento de que a Interface da Psicologia com a Justiça e Segurança Pública toca 

diretamente questões que estão longe de terem um consenso social, o que se reflete nas possibilidades de atuação do 

psicólogo neste contexto. O Eixo Psicologia e Justiça passou a compor a Comissão de Políticas Públicas dada 

compreensão da mesma permeia atuações de Profissionais ligados às três esferas do governo. 

A partir de documento elaborado pelo CREPOP junto à COF do CRP-12, foi possível o estabelecimento de 

prioridades de ação baseado em levantamento sobre a atuação dos Psicólogos Catarinenses no contexto de tal 

interface, algumas demandas distintas, porém surgiram ao longo do ano indicando a necessidade de adequação das 

atividades propostas. 

 
 

METAS ESTABELECIDAS:  

Ação I: Reuniões do Eixo.  

 Metas:  

-Discutir ações a serem desenvolvidas junto à categoria de Psicólogos que atuam na área da Psicologia e 

Justiça, ou que se interesse por ela, promovendo reflexões sobre as temáticas vigentes.  

Ação II: 1º Simpósio da Comissão de Psicologia e Justiça: Revisitando a interface entre Psicologia , Justiça e 

Segurança Pública. 

 Metas: 

- Proporcionar discussões e reflexões junto à categoria acerca de temáticas como escuta de crianças e 
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adolescentes, redução da maioridade penal e sistema prisional.  

Ação III: Encontro dos Psicólogos do Sistema Prisional.  

 Metas:  

- Apoiar o encontro promovido pelo grupo de profissionais que atua junto ao Sistema Prisional de Santa 

Catarina; 

- Dialogar com o os psicólogos do Sistema Prisional sobre a prática neste âmbito e suas implicações éticas.  

Ação IV: Colaboração na atividade da COF – Ação conjunta frente às implicações de demandas excessivas do Poder 

Judiciário aos psicólogos e assistentes sociais lotados nas Políticas Públicas. 

 Metas  

- Participar das atividades propostas pela Comissão de Orientação e Fiscalização. 

- Colaborar naquilo que concerne ao posicionamento do Poder Judiciário.  

Ação V: Participação nos Fóruns FETI-SC e FOCAP. 

 Metas:  

- Participar das assembléias e reuniões dos Fóruns FETI/SC e FOCAP articulando com as demais entidades 

participantes assuntos sobre questões relacionadas à erradicação do trabalho infantil e a proteção e a 

aprendizagem profissional do trabalhador adolescente com ênfase na garantia de direitos.  

Ação VI: Participação IV Congresso Brasileiro: Psicologia: Ciência e Profissão. 

 Metas: 

- Apresentar panorama do Estado de Santa Catarina no que se refere à relação da psicologia com a Justiça e 

Segurança Pública.  

- Apresentar e promover debate acerca da função de Psicólogo Policial Civil, cargo existente exclusivamente no 

Estado de Santa Catarina.  

- Fomentar debates acerca de questões técnico e éticas referentes à atuação do Psicólogo na interface com a 

Justiça. 

DEMONSTRAÇÕES E CONTEXTUALIZAÇÃO DOS RESULTADOS ALCANÇADOS E INDICADORES 

UTILIZADOS PARA MONITORAR A ATIVIDADE/AÇÃO REALIZADA 

Ação I: Reuniões do Eixo  

As reuniões aconteceram de forma presencial ou pelo Skype, o que possibilitou a execução de algumas 

atividades pertinentes ao longo do ano de 2014. A dificuldade em agendamento de reuniões sistemáticas foi 

um complicador para o cumprimento de mais tarefas. No entanto, pôde-se evidenciar retorno de participação 

da categoria das atividades realizadas. Entende-se que é necessária uma sistematização das reuniões do eixo.  

Ação II: 1º Simpósio da Comissão de Psicologia e Justiça: Revisitando a interface entre Psicologia , Justiça e 

Segurança Pública; 

Buscou-se com esta ação o primeiro contato da atual gestão com a categoria. Foi possível promover o debate e 

fomentar reflexões acerca de temas ligados à interface da Psicologia com a Justiça como: a escuta de crianças 
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e adolescentes, a redução da maioridade penal e o sistema prisional. Houve além da participação presencial a 

transmissão online em tempo real e o material do evento encontra-se disponível no site do CRP-12. 

Os bons resultados da realização deste evento referem-se ao cumprimento da atividade seguindo o 

cronograma, à considerável participação dos profissionais no evento, ao interesse dos profissionais ao tema, e 

pela ficha de avaliação do evento.  

Foram atingidos os objetivos desejados através das reuniões do eixo e com outras Comissões do CRP 12 com 

o fim de organizar o evento; da adequação da estrutura do local  onde foi realizado e o trabalho da equipe de 

apoio (funcionários e outros Conselheiros do CRP 12), escolha dos profissionais palestrantes e da transmissão 

online do evento.  

Como o evento já vinha sendo preparado pela gestão anterior que já o havia deixado formatado, os atuais 

componentes do eixo Psicologia e Justiça puderam dar andamento a partir do projeto inicial definindo e 

realizando os contatos via e-mail e telefone. 

O evento contou com a participação de aproximadamente 80 pessoas presencialmente além dos acessos à 

transmissão online no Estado de Santa Catarina e fora dele. 

 A partir deste encontro iniciou articulação do Eixo Psicologia e Justiça com os Psicólogos do Sistema 

Prisional para a elaboração de um encontro desde grupo de profissionais com o apoio do CRP 12. Também foi 

realizado o primeiro contato com a ONG Criação.  

Ação III: Encontro dos Psicólogos do Sistema Prisional; 

Tal atividade buscou atender a uma demanda de profissionais que buscavam dialogar entre si e com o CRP-12 

sobre aspectos éticos e suas práticas. 

Logo após Simpósio da Comissão de Psicologia e Justiça: Revisitando a interface entre Psicologia , Justiça e 

Segurança Pública, foi realizado o primeiro diálogo e foram agendadas as reuniões com a representante do 

grupo dando assim sequência no desenvolvimento da atividade.  

Entre encontros com a representante do grupo e encontros do eixo que trataram desta ação especificamente, 

foram realizados quatro reuniões.  

O encontro da categoria contou com a presença de aproximadamente 30 profissionais, o que se considerou 

bastante positivo, em especial, por se tratar do primeiro encontro realizado pelo grupo (Psicólogos do Sistema 

Prisional). 

O grupo presente considerou importante dar continuidade aos encontros com o intuito de dar prosseguimento 

às discussões. 

A atividade contou com colaboração do CRP 12 através do Eixo Psicologia e Justiça, havendo apoio também 

da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania (Santa Catarina).  

Ação IV: Colaboração na atividade da COF – Ação conjunta frente às implicações de demandas excessivas do Poder 

Judiciário aos psicólogos e assistentes sociais lotados nas Políticas Públicas;  

Participou-se de tal ação, ainda em andamento, a fim de contribuir com informações pertinentes às 

costumeiras demandas oriundas do judiciário. Verificou-se que a relação do poder Judiciário com a Políticas 
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Públicas têm interferido na execução dessas últimas, dada a quantidade de demandas à COF de orientação 

sobre esta questão o que mobilizou a ação. 

A atividade ainda se encontra em andamento. 

Ação V: Participação no FETI-SC; FOCAP 

Houve participação de representante do eixo em doze assembleias e reuniões dos Fóruns que propõem discutir 

sobre a Erradicação do Trabalho Infantil e a aprendizagem profissional do trabalhador adolescente. Entendeu-

se que o CRP 12 deve manter-se nesses espaços participando dos Fóruns e propondo discussões.  

Ação VI: Participação no IV Congresso Brasileiro: Psicologia: Ciência e Profissão. 

O eixo de Psicologia e Justiça do CRP 12 escolheu por apresentar no IV Congresso Brasileiro Ciência e 

Profissão promovendo uma discussão acerca de aspectos técnicos e éticos da atuação do Psicólogo na 

interface com a Justiça, focando em uma peculiaridade do Estado de Santa Catarina, a existência do cargo de 

Psicólogo Policial Civil. Houve participação de representante do eixo em uma mesa redonda, na qual além dos 

aspectos acima descritos foram debatidas a atuação do psicólogo no Tribunal de Justiça, a escuta de crianças e 

o papel do Psicólogo frente às demandas do sistema de Justiça. Houve participação de profissionais e 

pesquisadores da área, assim como de estudantes de graduação.  

 

 

STATUS DA META ESTABELECIDA 

 

Meta Alcançada 

 

Meta Parcialmente Alcançada 

 

Meta Não Alcançada 

 

Ação II: 1º Simpósio da Comissão de 

Psicologia e Justiça: Revisitando a 

interface entre Psicologia, Justiça e 

Segurança Pública;  

Ação V: Participação no FETI-SC; 

FOCAP 

Ação VI: Participação no Ciência e 

Profissão 

 

Ação I: Reuniões do Eixo  

Poderia ser realizado mais reuniões 

durante o ano.  

 

Ação III: Encontro dos Psicólogos do 

Sistema Prisional 

Não houve o 2º encontro proposto pelo 

grupo  

Ação IV: Colaboração na atividade da 

COF – Transborde da Justiça. 

Material produzido não foi divulgado a 

categoria 
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ORÇAMENTO ENVOLVIDO 

Evento CPJ: Psicologia, Justiça e Segurança Pública - Fev-2014 R$ 6.800,48 

O Conselheiro deverá solicitar à área financeira do CRP-12, se for o caso, os gastos envolvidos na ação.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS:  

Embora não se tenha cumprido à risca o planejamento estratégico, pode-se considerar que algumas ações 

surgiram com estrategicamente relevantes, o que tornou necessária uma revisão de prioridades.  De todo modo, 

considerando o número restrito de Conselheiros que compõem o eixo, pode-se dizer que foram obtidos bons 

resultados a partir das ações executadas.  

 

 

 

 

 


