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1 – APRESENTAÇÃO 

Este documento apresenta o Plano de Trabalho do Conselho Regional de 

Psicologia 14ª Região /MS para o ano de 2014, conforme previsto pela Resolução 

CFP nº 010/2007, e tem como objetivo apresentar as propostas e ações deliberadas 

pela gestão durante o ano vigente.  

A partir das atividades postas neste plano, o VII Plenário do CRP-14 entende 

que a instituição, em Mato Grosso do Sul, avança na direção do cumprimento das 

teses aprovadas no VIII Congresso Nacional da Psicologia- CNP e das propostas de 

campanha amplamente divulgadas pela publicidade da Chapa “Cuidar da 

Profissão: avançar a Psicologia com compromisso social” na gestão da 

autarquia para o triênio de 2013-2016. 

As ações demandadas neste plano traduzem o projeto delineado pela 

diretoria e pelas comissões temáticas instituídas por este plenário, posterior ao ato 

oficial da posse do VII Plenário do CRP 14 /MS constituído por profissionais dos 

diversos campos de práticas. Assim, o trabalho de constituição dessa peça 

percorreu debates e discussões de ideias e propostas em cada comissão as quais 

reunidas foram apreciadas e aprovadas em sessão plenária. 

Este documento está disposto da seguinte forma: Apresentaremos 

inicialmente as propostas de ações da tesouraria as quais discorrem sobre ações 

específicas para arrecadação de Pessoa física (PF) e Pessoa jurídica (PJ), para a 

execução da dívida administrativa e para aquelas que poderão ser ajuizadas. O 

elenco das propostas deve ainda contemplar ações que possibilitem ao plenário do 

CRP-14/MS acompanhar a execução do orçamento aprovada em Assembléia Geral 

realizada no ano de 2013. Posteriormente o plano deve trazer as propostas da 

secretaria geral do Conselho as quais devem versar sobre o apoio 

técnico/administrativo na execução e ações de projetos das comissões; a frequente 

realização de capacitações dos funcionários da instituição; a manutenção da guarda 

de documentos, entre outras funções concernentes ao setor. 
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Após a apresentação deste bloco de proposições, o plano de trabalho passa a 

apresentar as propostas das comissões instituídas pelo conselho quais sejam as 

ações das comissões de ética, orientação e fiscalização e tomada de contas; 

comissão da infância, adolescência e juventude; comissão de avaliação psicológica, 

comissão de comunicação e cultura; comissão de direitos humanos, comissão de 

educação, comissão de gênero e diversidade sexual; comissão de psicologia 

jurídica, comissão de psicologia organizacional e do trabalho; comissão de 

psicologia social e comunitária; comissão de saúde; comissão de trânsito e 

mobilidade urbana; CREPOP; grupo de trabalho de interiorização e grupo de 

trabalho de aquisição e venda de imóvel. 

Espera-se com este documento que as/os colegas psicólogas/os possam 

acompanhar as atividades propostas pela gestão e juntamente com ela participar 

apresentando sugestões que possibilitem o redimensionamento das atividades e/ou 

sinalizando a construção de outras que efetivamente façam avançar nossa profissão 

com compromisso social. 
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2 - JUSTIFICATICA  

Conforme prevê a Lei nº 5766/71, o Conselho Regional de Psicologia 14ª 

Região/MS é uma autarquia datada de personalidade jurídica de direito público, 

destinada a orientar, disciplinar, fiscalizar e regulamentar a profissão do psicólogo 

com vistas a manter a fiel observância dos princípios éticos e a contribuir para o 

desenvolvimento da Psicologia como ciência e profissão. É importante ressaltar que 

o avanço da psicologia deve estar consoante com as demandas da sociedade, 

portanto, primando por um trabalho eficaz, ético, técnico e político.  

Para melhor desempenhar o seu papel, o Conselho deve sempre prezar por 

uma gestão transparente e democrática, com uma administração pública baseada 

nos princípios básicos da Legalidade, Moralidade, Impessoalidade/finalidade, 

Publicidade e Eficiência (Artigo37 da Constituição Federal de 1988). É nesse sentido 

que, com vistas a oferecer à sociedade instrumento de fiscalização e controle das 

atividades da autarquia, o CFP instituiu em junho de 2007 o Manual de 

Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis (resolução nº 10/2007) para 

estabelecer os critérios a serem utilizados e aplicados no planejamento das ações 

que o CRP realizará no ano a que se refere a proposta. Na elaboração do seu Plano 

de Trabalho, o Sistema Conselhos deve seguir as deliberações apontadas pelo 

Conselho Nacional de Psicologia, bem como as propostas apresentadas para a 

gestão do triênio subsequente. 

Dentre as propostas da atual gestão do CRP 14/MS para avançar a 

Psicologia como ciência e profissão levaram-se em consideração a necessidade da 

razão de ser do Conselho. Assim entre os pontos propostos estão a consolidação do 

compromisso social da profissão por meio de discussões que visem esclarecer para 

a sociedade sobre a atuação das psicólogas (os), bem como as interfaces dessa 

com outros campos de atuação; a ampliação e democratização dos meios de 

comunicação para que a categoria se torne atuante e protagonista de suas 

demandas em consonância com os anseios socias; e por fim, a ampliação do debate 

junto à categoria acerca de aspectos éticos e técnicos das práticas profissionais. Já 

as deliberações do VIII Congresso Nacional conversam com as propostas do 

regional e tem como eixos principais a democratização do Sistema Conselhos e 
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ampliação das formas de interação da categoria; as contribuições éticas, políticas e 

técnicas nos processos de trabalho; e a ampliação da participação da Psicologia e 

sociedade nas Políticas Públicas. 

O presente projeto político tomou como princípio a necessidade iminente de 

uma Psicologia que seja protagonista na universalização de direitos, por meio de 

estratégias da ampliação do coletivo, bem como na melhoria nos processos de 

comunicação para ampliar a participação da categoria. O que segue é a 

sistematização desses objetivos. 
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3 - PROPOSTAS DA DIRETORIA  

3.1 - TESOURARIA  

3.1.1 - Da Política de Arrecadação: 

Considerando o Regimento Interno do Conselho Regional de Psicologia 14ª 

Região MS, cabe à tesouraria organizar o orçamento anual para aprovação em 

assembleia geral da categoria. Desta forma, este setor da autarquia deve 

responsabilizar-se pela previsão da receita a ser estimada e pelas despesas a 

serem realizadas no ano subsequente à sua aprovação. 

Com isso, no plano de trabalho para o ano de 2014, a tesouraria propõe uma 

política que seja capaz de agregar mecanismos diversos de arrecadação e formas 

de utilização dos recursos previstos e arrecadados que expressem coerência com o 

estabelecido em sua peça orçamentária.  

Tal procedimento visa promover uma administração adequada utilizando a 

verba pública com responsabilidade, favorecendo assim, o funcionamento dessa 

instituição, em sua dimensão política e administrativa, de modo a tornar exequível o 

projeto político pensado e proposto pela gestão.  

Deste modo, abaixo relacionamos algumas medidas a serem adotadas pela 

tesouraria visando possibilitar a melhoria na arrecadação de modo a minimizar o 

índice de inadimplência; e também algumas ações a serem desenvolvidas junto aos 

conselheiros (as) e funcionários (as) referentes à conduta digna e responsável com 

a guarda e o uso das verbas públicas.  

3.1.2 - Da cobrança das anuidades correntes, recobranças de anos anteriores e 

dívida ativa. 

a) Organizar a cobrança do ano corrente conforme calendário estabelecido pelo 

Sistema Conselhos de Psicologia, inclusive no que tange às recobranças; 

b) Realizar de modo sistemático levantamento do número real de inadimplentes 

(anos anteriores), com vistas à inserção desses em cronograma de envio de 
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notificações de cobrança e demais encaminhamentos pertinentes 

(administrativos e de execução fiscal); 

c) Organizar estratégias de localização e extratificação dos profissionais que se 

encontram com seus endereços desatualizados, buscando minimizar a 

questão do frequente retorno das correspondências (utilizando-se de 

convênio com outras instituições); 

d) Estabelecer parcerias com órgãos públicos, estaduais e municipais; 

responsáveis pela contratação de profissionais da Psicologia e expedição de 

alvarás e licenças para funcionamento de clínicas, consultório e afins, com 

vistas a vincular a liberação dos referidos documentos mediante este 

profissional estar adimplente com seu conselho profissional; 

e) Envio sistêmico de torpedos (mensagens via celular) aos profissionais que se 

encontram em atraso com sua renegociação junto ao Conselho; 

f) Implementação efetiva do setor de cobranças no regional, realizando a 

orientação e renegociação de anuidades em atraso, via telefone e e-mail. 

g) Organizar uma frente de cobrança referente aos boletos que retornam entre 

os meses de janeiro a março. 

h) Fechar convênios com a Justiça Federal, Receita Federal e SPC no sentido 

de localizar os profissionais que se encontram com o cadastro desatualizado. 

i) Em todos os eventos realizados, prever o recadastramento dos profissionais 

participantes de modo a manter sempre atualizado o registro. 

j) Adotar como procedimento de cobrança padrão os seguintes passos: contato 

via e-mail (prazo de 15 dias), carta com A.R (prazo de 30 dias), publicação 

em diário oficial (prazo de 30 dias) e por fim a ligação (na qual será também 

realizada a atualização cadastral do profissional). 

k) Contratar um estagiário de administração para auxiliar nos procedimentos de 

cadastro. 

l) Proporcionar treinamento aos Conselheiros e funcionários do Conselho de 

modo que todos estejam aptos a fazer alterações nos dados cadastrais do 

sistema. 

3.1.3 - Do acompanhamento das despesas realizadas 



9 

a) Elaborar e apresentar, nas Sessões Plenárias, o Centro de Custos, cuja 

finalidade visa identificar e demonstrar ao pleno como estão sendo utilizados 

os recursos da autarquia, favorecendo o acompanhamento dos gastos 

realizados ao longo do ano corrente; 

b)  Implantar em todos os setores da sede, campanha de combate ao 

desperdício promovendo junto aos Conselheiros (as) e Colaboradores (as), 

conduta de combate permanente ao desperdício de materiais e suprimentos; 

c) Divulgar no sítio, boletins, jornais e informativos do CRP14/MS a prestação de 

contas do exercício corrente e de anos anteriores (despesas e arrecadação), 

bem como a divulgação dos salários dos colaboradores, ajudas de custo e 

jetons concedidos aos Conselheiros (as), adotando com isso, uma postura 

transparente junto à categoria. 

3.1.4 - Dos investimentos 

 Contratação inicial de estagiário (a) e posteriormente de funcionário (a) para 

realização das cobranças via telefone e envio das notificações; 

  Visita a outros Conselhos Regionais com vistas ao acompanhamento in-loco 

das ações efetivas de cobrança para posterior implementação neste regional. 

3.1.5 - Detalhamento Financeiro 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Correios (envio de notificação) 3.000 7,50 22.500,00 

Torpedos (cobrança e aviso de 
vencimento) 

10.000 0,15 1.500,00 

Passagens aéreas (visitas a outros 
CRs) 

01 700,00 700,00 

Diária 02 189,00 378,00 

Estagiário (a) 12 meses 550,00 6.600,00 

Material Impresso (envelopes) 3.000 0,23 690,00 

Total   32.368,00 
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3.2 - SECRETARIA 

3.2.1 – Objetivos 

De acordo com as deliberações do VIII CNP, no Eixo I - Democratização do 

Sistema Conselhos e ampliação das formas de interação com a categoria, e as 

propostas decorrentes do COREP e das ações propostas pela Chapa “Cuidar da 

Profissão: avançar a Psicologia com compromisso social” na gestão da 

autarquia para o triênio de 2013-2016 são propostos os seguintes objetivos: 

a) Manter a realização de eventos, publicações, sites e outros meios de 

comunicação e recursos que permitam o acesso às informações, 

possibilitando a plena participação das pessoas com deficiência.  

b) Ampliar a divulgação dos debates online oferecidos pelo CFP sobre as 

diferentes áreas de atuação fomentando uma discussão crítica e teórica sobre 

os eixos norteadores do VIII CNP, e também ampliar esse debate para o meio 

acadêmico. 

c) Intensificar debates interdisciplinares/interprofissionais, presenciais e on-line 

sobre as diversas políticas públicas. 

d) Elaborar estudos sobre a criação da comissão interna de Gestão de Pessoas, 

respeitada a legislação.  

e) Estudar a viabilidade legal da inclusão do nome social da (o) psicóloga (o) na 

Carteira de Identidade Profissional (CIP), de acordo com orientações do CFP. 

f) Intensificar as campanhas de atualização dos contatos e endereços das (os) 

psicólogas (os), considerando o exposto na legislação vigente. 

g) Aprimorar os dispositivos institucionais que promovam a aproximação e 

participação da categoria em relação ao Sistema Conselhos.  

h) Promover campanhas de sensibilização e orientação dirigidas à população e 

a psicólogas (os), quanto às especificidades da Psicologia, como ciência e 

profissão em parceria com as Comissões e as Instituições de Ensino 

Superior.  

i) Aprimorar os dispositivos institucionais que promovam a aproximação e 

participação da categoria em relação ao Sistema Conselhos. 

j) Melhorar o sistema de acesso e pesquisa às resoluções no site do CRP. 
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3.2.2 - Ações:  

a) Apoiar e auxiliar, técnico/administrativo, a elaboração e execução dos 

projetos e ações das comissões e grupos de trabalho; 

b) Elaborar estudos e realizar ações com vistas à formação e ao 

desenvolvimento dos recursos humanos da instituição; 

c) Elaborar pareceres e informações técnicas, quanto às solicitações dos 

profissionais, conforme solicitado; 

d) Manter atualizado as atividades relativas à guarda de documentos da 

instituição; 

e) Organizar e manter atualizado os arquivos de correspondência, registros e 

documentações recebidas e enviadas pela instituição; 

3.2.2 – Detalhamento Financeiro 

Especificação Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 
Custo Total 

(R$) 

Arquivos e Armários 07 370,00 2.590,00 

Capacitação Licitação 01 1.050,00 1.050,00 

Diárias (Curso em Licitação e Formação 
Implanta) 

06 189,00 1.134,00 

Hospedagem (Curso em Licitação e 
Formação Implanta) 

06 210,00 1.260,00 

Total   6.034,00 
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4 – PROPOSTAS DAS COMISSÕES INSTITUÍDAS 

4.1 – COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Tendo em vista a obrigatoriedade regimental da constituição da Comissão e a 

premente e inerente necessidade de orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão; o 

CRP 14/MS busca implementar ações para com as (os) psicólogas no sentido de 

fortalecer a categoria e dar visibilidade às ações da atual gestão visto que cabe ao 

Sistema Conselhos de Psicologia informar e esclarecer ao público, pelos meios que 

julga conveniente, quanto às atividades profissionais das (os) psicólogas, suas 

competências e limitações legais, de acordo com as leis que arregimentam a 

profissão, assim como legislações próprias da Psicologia. 

4.1.1 - OBJETIVO GERAL 

Coordenar e executar, em sua jurisdição, as atividades de orientação e 

fiscalização profissional da Entidade e assistir ao Plenário do CRP nos assuntos de 

sua competência; assegurando o cumprimento da lei, decretos e resoluções que 

regulamentam o exercício da profissão de psicóloga (o), garantindo, no resguardo do 

direito da população, que os serviços psicológicos prestados estejam dentro dos 

preceitos técnicos e éticos da profissão. 

4.1.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar permanentemente os objetivos e as práticas da Orientação e 

Fiscalização, considerando a evolução técnico-científica e a natureza social 

da profissão; 

 Assegurar melhoria permanente dos serviços prestados pela categoria à 

população; 

 Enfatizar junto à categoria das (os) psicólogas (os), entidades formadoras, 

empregadoras e de administração do Estado, as responsabilidades sociais da 

profissão; 



13 

 Esclarecer à sociedade a respeito dos recursos da Psicologia, dos serviços 

psicológicos disponíveis e sobre os direitos dessa comunidade enquanto 

usuária desses serviços; 

 Fortalecer a identidade profissional da (o) psicóloga (o), promovendo sua 

contínua avaliação nas diversas áreas/campos de atuação. 

4.1.3 - AÇÕES 

 Ação 1 – Para acompanhamento do exercício profissional e para conhecer as 

especificidades de cada trabalho e dialogar sobre o exercício profissional, 

realizar periodicamente visitas nos locais de trabalho dos psicólogos, 

fornecendo apoio e esclarecimentos de uma atuação cada vez mais 

alicerçada no reconhecimento social da categoria.  

Recursos necessários 

Ajudas de custo: 12 

Aluguel Veículo: 5 diárias 

Diárias MS: 8 

Hospedagem MS: 8 

Reembolso de combustível mensal 

 Ação 2 – Promover aproximação com todas as IES que propõe a formação 

de psicólogos no estado com vistas a manter o alinhamento entre CRP, 

estudantes e professores, debatendo assuntos relativos ao exercício e à ética 

profissional, os desafios da profissão para as/os futuras (os) psicólogas (os), 

bem como proporcionando orientação sobre registro da categoria por meio de 

palestras, reuniões e/ou workshops.  

Recursos necessários 

Aluguel Veículo: 5 diárias 

Diárias MS: 8 

Hospedagem MS: 8 

 Ação 3 – Com vistas a atender a categoria profissional na elucidação da sua 

atuação nas diversas áreas e a sua importância como ciência e profissão, 

organizar encontros bimestrais a fim de orientar quanto as principais 

demandas observadas em cada área.  
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Recursos necessários 

Ajudas de custo: 30 

Auditório: 3 períodos 

Coffee Break 5 encontros/ 50 pessoas = 250 

 Ação 4 – Oportunizar, por meio de reuniões na capital e no interior, aos 

recém-inscritos no Conselho, informações relacionadas às atribuições e ao 

funcionamento da autarquia, bem como sobre as obrigações profissionais e o 

Código de Ética. 

Recursos necessários 

Ajudas de custo: 12 

Aluguel de auditório: 2 períodos 

Aluguel de Veículo: 5 

Diárias MS: 8 

Hospedagem MS: 8 

Material de consumo 

Reembolso de Combustível Mensal 

Ação 5 – Realizar visitas estaduais ou nacionais de acordo com demandas 

encaminhadas de modo a atender aquelas consideradas mais complexas, tais 

como Inspeções Nacionais e demandas de outros órgãos de controle do país 

como MP, TJ, demais Conselhos Profissionais, entre outros. 

Recursos necessários 

Ajudas de custo: 2 

Aluguel de veículo: 2 diárias 

Diárias MS: 4 

Hospedagem MS: 4 

 Ação 6 – Considerando a necessidade de intercâmbio e ações sistêmicas em 

prol do desenvolvimento das políticas de Orientação e Fiscalização, manter o 

alinhamento com preceitos preconizados no VIII CNP, por meio de constante 

troca com o Sistema como um todo.  

Recursos necessários 

Diárias (fora do MS): 10 

Hospedagem (fora do MS): 10 

Passagem aérea: 5 trechos 
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 Ação 7 – Orientar psicólogos e sociedade, sobre os direitos e deveres do 

profissional, fundamentado no Código de Ética Profissional do Psicólogo e 

nas resoluções vigentes do Sistema Conselhos por meio da agente de 

Orientação e Fiscalização que estará disponível na sede do CRP14/MS, em 

horários a serem divulgados posteriormente, para realizar as orientações por 

e-mail, telefone e/ou pessoalmente.  

 Ação 8 – Ofertar, analisar e disponibilizar por mala-direta e site cursos, 

eventos, oportunidades de emprego entre outras informações de interesse da 

categoria. 

 Ação 9 – Desenvolver material em formato de manual, submeter à aprovação 

da Plenária e encaminhar para montagem do projeto na Gráfica de modo a 

facilitar aos profissionais o acesso a informações técnicas necessárias para o 

desenvolvimento de suas atividades. 

Recursos necessários 

Custo de Impressão do Material 

 Ação 10 – Avaliar solicitações de credenciamento de sites que disponibilizam 

serviços psicológicos realizados por meios tecnológicos de comunicação à 

distância. 

4.1.4 - AGENDA ANUAL DE REUNIÕES DA COMISSÃO 

 A Comissão se reunirá mensalmente, estando a 1ª reunião previamente 

agendada para o dia 31/01/2014 e as demais com datas a serem definidas. 

Obs: As datas estão sujeitas a mudanças conforme necessidade e comum 

acordo dos membros. 

4.1.5 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

TRANSPORTE AÉREO 
 

Trecho Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 
Custo Total 

(R$) 

Campo Grande - Brasília - Campo 
Grande 

01 600,00 600,00 

Campo Grande - Recife - Campo Grande 01 600,00 600,00 

Campo Grande - São Paulo - Campo 
Grande 

02 500,00 1.000,00 

Campo Grande - Florianópolis - Campo 
Grande 

01 800,00 800,00 

Total   3.000,00 
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TRANSPORTE TERRESTRE 
 

Descrição Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 
Custo Total 

(R$) 

Locação de veículo 15 150,00 2.250,00 

Passagens 09 200,00 1.800,00 

Total   4.050,00 

 
HOSPEDAGEM 
 

Local 
Qtd De 
Diárias 

Nº De 
Pessoas 

Custo 
Unitário (R$) 

Custo 
Total (R$) 

Outros Estados 05 02 290,00 2.900,00 

No MS 15 02 190,00 5.700,00 

Total    8.600,00 

 
DIÁRIAS 
 

Local 
Qtd De 
Diárias 

Nº De 
Pessoas 

Custo 
Unitário (R$) 

Custo 
Total (R$) 

Outros Estados 05 02 189,00 1.890,00 

No MS 15 02 126,00 3.780,00 

Total    5.670,00 

 
OUTRAS DESPESAS 
 

Descrição Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 
Custo 

Total (R$) 

Ajudas de custo 90 31,50 2.835,00 

Coffee breaks 250 10,00 2.500,00 

Edital em jornal 01 200,00 200,00 

Locação espaço reunião 03 300,00 900,00 

Material de consumo/gráfico 01 1.500,00 1.500,00 

Reembolso Combustível 24 100,00 2.400,00 

Impressão Manual de Orientações 5.000 1,58 7.900,00 

Total   18.235,00 

 
VALOR TOTAL 
 

Item Valor Total (R$) 

Transporte aéreo 3.000,00 

Transporte terrestre 4.050,00 

Hospedagens 8.600,00 

Diárias 5.670,00 

Outras despesas 18.235,00 

Valor Total 39.555,00 
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4.2 – COMISSÃO DE ÉTICA 

4.2.1 - OBJETIVO GERAL 

Concluir todos os processos em espera e em andamento na COE, dentro do 

prazo da gestão do VII Plenário gestão 2013-2016. 

4.2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Organizar eventos para debater os temas da Ética e atendimento psicológico. 

 Divulgar o Código de Ética para os psicólogos, comunidade em geral e os 

acadêmicos de Psicologia; 

 Cumprir os prazos pertinentes às diligências e fechamentos das 

representações e processos éticos em trâmite no CRP 14.  

 Desenvolver ações conjuntas com a COF. 

4.2.3 - AÇÕES 

 Organizar um seminário em parceria com as Comissões de Orientação e 

Fiscalização e de Avaliação Psicológica sobre a Produção de Documentos 

escritos pelas Psicólogas (os) e divulgar o Código de Ética para os 

profissionais, acadêmicos, funcionários e Conselheiros. 

Recursos Necessários 

Coffee break para 50 pessoas 

Evento para 50 pessoas. 

Local: Instituto São José 

Seminário de 8h 

 Realizar um simpósio sobre Ética e atendimento psicológico para os 

psicólogos, acadêmicos, acadêmicos, funcionários e Conselheiros. 

Recursos Necessários 

Coffee break para 50 pessoas 

Evento para 50 pessoas. 

Local: Instituto São José 

Seminário de 8h 

 Coordenar um encontro de cineclube com filme na temática da ética e 

convidar dois profissionais psicólogos para debater. 
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Recursos Necessários 

Debatedores: 4 passagens MS, 2 hospedagem MS, 2 ajudas de custo MS 

Evento para 50 pessoas  

Local: Instituto São José 

Kit CineClube 

 Participação da Conselheira Giovana Guzzo Freire no IV Congresso Brasileiro 

Psicologia: Ciência e Profissão, representando o CRP 14.  Apresentação do 

trabalho “Os impactos do Trabalho da Psicologia na Comunidade Indígena”. 

Recursos Necessários: 

Local: São Paulo 

Duração: 5 dias 

Passagem, diárias e hospedagem. 

 Realizar 5 Plenárias de Julgamento que é uma atividade inerente à Comissão 

de Ética. 

Recursos Necessários: 

Jetons = 9 x 5 x R$147,00 = 6.615,00 

Hospedagem MS = 4 x 5 x R$190,00 = 3.800,00 

Combustível 4 Conselheiras = 5 x R$654,00 = 3.270,00 

Diária 4 Conselheiras = 4 x 5 x R$142,80 = 2.856,00 

 Reuniões da Comissão de Instrução (10 reuniões com 3 participantes) 

Recursos Necessários: 

30 Ajudas de Custo 

4.2.4 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

TRANSPORTE AÉREO 

Trecho Quantidade Custo 
Unitário (R$) 

Custo 
Total (R$) 

Campo Grande – São Paulo – Campo Grande 03 600,00 1.800,00 

Total   1.800,00 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Descrição Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 
Custo Total 

(R$) 

Locação de veículo 08 150,00 1.200,00 

Corumbá/Campo Grande/Corumbá 02 204,06 408,12 
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Total   1.608,12 

HOSPEDAGEM 

Local 
Qtd De 
Diárias 

Nº De 
Pessoas 

Custo 
Unitário (R$) 

Custo 
Total (R$) 

São Paulo 05 02 290,00 2.900,00 

No Ms 22 01 190,00 4.180,00 

Total    7.080,00 

DIÁRIAS 

Local 
Qtd De 
Diárias 

Nº De 
Pessoas 

Custo 
Unitário (R$) 

Custo 
Total (R$) 

São Paulo 05 02 189,00 1.890,00 

No MS 20 01 126,00 2.520,00 

Total    4.410,00 

OUTRAS DESPESAS 

Descrição Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 
Custo 

Total (R$) 

Jetons 45 147,00 6.615,00 

Ajudas De Custo 80 31,50 2.520,00 

Cofee Break  150 10,00 1.500,00 

Locação De Espaço (50 Pessoas) 03 300,00 900,00 

Total   11.535,00 

VALOR TOTAL 

Item Valor Total (R$) 

Transporte aéreo 1.800,00 

Transporte Terrestre 1.608,12 

Hospedagens 7.080,00 

Diárias 4.410,00 

Outras despesas 11.535,00 

Valor Total 26.433,12 
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4.3 – COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 

A Comissão de Tomada de Contas é um órgão assessor do Conselho, de 

caráter consultivo e fiscal. Dela fazem parte psicólogos inscritos no CRP-14, 

indicados pelo Plenário, tendo na sua Presidência 1 (um) Conselheiro efetivo e de 

dois a cinco psicólogos colaboradores. 

Compete à Comissão de Tomada de Contas, de acordo com o Decreto-lei nº 

200 de 25.02.67: - Emitir parecer para consideração e julgamento, nos balanços e 

processos de tomada de contas do CRP-14, fazendo referência expressa aos 

resultados das seguintes verificações: 

 Recebimentos integrantes da receita; 

 Regularidade de processamento e dos documentos comprobatórios da 

outorga ou recebimento de legados, doações e subvenções; 

 Regularidade de processamento de aquisições, alienações e baixas de bens 

patrimoniais; 

 Regularidade dos documentos comprobatórios das despesas pagas 

4.3.1 – OBJETIVO GERAL 

Emitir parecer para consideração e julgamento, nos balanços e processos de 

tomada de contas do CRP-14, requisitando quando necessário, a Diretoria todos os 

elementos que julgar necessários para o completo e perfeito desempenho de suas 

atribuições, inclusive assessoramento técnico (Art. 7º Regimento Interno). 

4.3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fazer referência expressa nos pareceres dos resultados da verificação dos 

recebimentos das rendas integrantes da receita; 

 Fazer referência expressa nos pareceres dos resultados da verificação da 

regularidade de processamento e dos documentos comprobatórios da outorga 

ou recebimento de legados, doações e subvenções; 

 Fazer referência expressa nos pareceres dos resultados da verificação da 

regularidade de processamento de aquisições, alienações e baixas de bens 

patrimoniais; 
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 Fazer referência expressa nos pareceres dos resultados da verificação da 

regularidade dos documentos comprobatórios das despesas pagas; 

 Dar transparência aos processos ligados as atividades a serem realizadas 

contábil e administrativamente; 

 Facilitar o trabalho da auditoria anual do sistema conselhos. 

4.3.3 – AÇÕES 

 Analisar as Prestações de Contas mensais do CRP – 14; 

 Verificar possíveis falhas na apresentação das mesmas ou questões 

pertinentes aos gastos; 

 Solicitar esclarecimentos e providências a Diretoria do Conselho; 

 Elaborar parecer relativo à prestação analisada. 

4.3.4 – AGENDA ANUAL DE REUNIÕES DA COMISSÃO 

 21/01/2014 e 28/01/2014 

 11/01/2014 e 25/02/2014 

 04/03/2014 e 25/03/2014 

 08/04/2014, 15/04/20014 (oficina a confirmar) e 29/04/2014 

 13/05/2014 e 27/05/2014 

 10/06/2014 e 24/06/2014 

 08/07/2014 e 15/07/2014 

 12/08/2014 e 26/08/2014 

 09/09/2014 e 23/09/2014 

 14/10/2014 e 28/10/2014 

 11/11/2014 e 25/11/2014 

 09/12/2014 e 16/12/2014 

Obs: AS datas estão sujeitas a mudanças conforme necessidade e comum 

acordo dos membros. 
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4.3.5 – DETALHAMENTO FINANCEIRO 

OUTRAS DESPESAS 

Descrição Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 
Custo 

Total (R$) 

Ajuda de Custo 97 31,50 3.055,50 

Total   3.055,50 

 

4.3.6 – RECURSOS NECESSÁRIOS 

 INFRAESTRUTURA: sala para reunião da Comissão. 

 EQUIPAMENTOS: computador, canetas, carimbos, almofada para carimbo, 

instrumental para anotações. 

 MATERIAL DE APOIO: documentação contabilizada. 
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4.4 – COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

4.4.1 - OBJETIVO GERAL 

Promover discussões e conhecimento sobre atuações relacionadas à 

Avaliação Psicológica em diferentes contextos das práticas profissionais, bem como 

pesquisas e legislações pertinentes ao tema. 

4.4.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fazer o levantamento das demandas e processos éticos relacionados à 

Avaliação Psicológica. 

 Promover atividades de orientação e conhecimento em relação à teoria e à 

prática da Avaliação Psicológica. 

 Estabelecer com os profissionais atuantes na área da Avaliação Psicológica 

uma comunicação eficaz com a finalidade de fortalecer o contato entre 

Conselho e os psicólogos (as). 

4.4.3 - AÇÕES 

 Ação 1 – Realizar junto a COE um levantamento de questões éticas e 

infrações recebidas pelo CRP/14 de modo a Identificar quais tipos de 

problemas éticos são mais frequentes na prática de avaliação psicológica com 

vistas a estruturar uma ação orientadora e preventiva junto aos profissionais 

de diferentes contextos (rodas de conversa, reuniões, encontro nos órgãos 

que possuem profissionais que trabalham com a temática, distribuição de 

material impresso que tenha as principais orientações sobre a temática).  

Período de levantamento de dados - Março e Abril/2014.  

Período de realização das ações: Maio e Junho/2014.  

Recursos necessários 

6 ajudas de custos/ 3 pessoas = 18 ajudas de custos. 

 Ação 2 – Realizar um evento em parceria com a COE e com a presença de 

um profissional de renome da área e do estado que versará sobre questões 

pertinentes e atuais em relação à avaliação psicológica. Concomitante ao 

evento, realizar uma pesquisa por meio de questionário a ser distribuídos 
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entre os presentes que deverá levantar quais os problemas e dificuldades 

vivenciados pelos profissionais dessa área.  

Recursos necessários 

Evento para 100 pessoas 

Aluguel de local: Instituto São José 

Coffee para 100 pessoas 

2 Diárias, 2 hospedagem e passagem para o palestrante;  

5 ajudas de custos. 

 Ação 3 – Realizar ações bimestrais com vistas a incentivar a aproximação da 

categoria que trabalha com a avaliação psicológica e o conselho regional. 

Para isso, agendar reuniões de grupos de diferentes contextos para 

discussão/ relato de experiência / estudo e orientação referente à temática e 

realizar reuniões mensais com a comissão para planejar as ações junto aos 

grupos.  

Previsão de reuniões dos grupos: julho, setembro, novembro.  

Previsão de reuniões da organização: junho, agosto, outubro. 

Recursos necessários 

18 ajudas de custos 

 Ação 4 – Participar do IV Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão 

mediante apresentação de trabalho representando o CRP 14/MS. 

4.4.4 - AGENDA ANUAL DE REUNIÕES DA COMISSÃO 

 A Comissão se reunirá mensalmente com datas a serem definidas. 

Obs: As datas estão sujeitas a mudanças conforme necessidade e comum 

acordo dos membros. 

4.4.5 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

TRANSPORTE AÉREO 

Trecho Quantidade 
Custo 

Unitário (R$) 
Custo 

Total (R$) 

São Paulo – Campo Grande – São 
Paulo 

02 600,00 1.200,00 

Total   1.200,00 

TRANSPORTE TERRESTRE  
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Descrição 
Quantidade Custo 

Unitário (R$) 
Custo 

Total (R$) 

Três Lagoas - Campo Grande – Três Lagoas 05 126,03 630,15 

Total   630,15 

HOSPEDAGEM 

Local 
Qtd De 
Diárias 

Nº De 
Pessoas 

Custo 
Unitário (R$) 

Custo 
Total (R$) 

Campo Grande 07 01 190,00 1.330,00 

São Paulo 05 02 290,00 2.900,00 

Total    4.230,00 

DIÁRIAS 

Local 
Qtd De 
Diárias 

Nº De 
Pessoas 

Custo 
Unitário (R$) 

Custo 
Total (R$) 

Campo Grande 07 01 126,00 882,00 

São Paulo 05 02 189,00 1.890,00 

Total    2.772,00 

OUTRAS DESPESAS 

Descrição Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 
Custo 

Total (R$) 

Ajudas de custos 80 31,50 2.520,00 

Aluguel de espaço 01 450,00 450,00 

Coffee break 100 10,00 1.000,00 

Filmagem 01 450,00 450,00 

Total   4.420,00 

 
OUTRAS DESPESAS 
 

Item Valor Total (R$) 

Transporte Aéreo 1.200,00 

Transporte Terrestre 630,15 

Hospedagem 4.230,00 

Diárias 2.772,00 

Outras Despesas 4.420,00 

Total 13.252,15 
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4.5 – COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO E CULTURA 

O Conselho Regional de Psicologia 14ª Região, por meio da Comissão de 

Comunicação e Cultura, é responsável por produzir e administrar os conteúdos 

veiculados nos canais de comunicação (site, newsletters, jornal impresso, jornal on 

line e mídias sociais), elaborar as matérias do jornal trimestral, produzir os 

informativos que são enviados por e-mail, repassar as notícias sobre cursos e 

eventos, realizar a cobertura dos eventos promovidos ou apoiados pelo Conselho e 

promover a interlocução entre o CRP/MS e os veículos de comunicação (emissoras 

de televisão, jornais, revistas, rádio). Também buscando um diálogo e aproximação 

cada vez mais amplo com a categoria e a sociedade, o CRP tem investido no 

Cineclube com a exibição de filmes e documentários, que servem de apoio para o 

debate de questões sociais e da subjetividade.  

O papel da Comissão de Comunicação consiste no envio de informações 

pertinentes sobre as ações do Conselho e temas da Psicologia à categoria e à 

sociedade como um todo, fundamentado nas políticas estabelecidas pelo Plenário 

do CRP/14, oferecendo informações sobre o Sistema Conselhos e as ações do 

CRP/14, atendendo dessa forma, compromissos firmados na proposta de campanha 

que abrangessem maior comunicação com a categoria profissional e com a 

sociedade, na elucidação da atuação da psicologia nas diversas áreas e a sua 

importância como ciência. 

4.5.1 – OBJETIVO GERAL 

Avançar na política de comunicação com a categoria, ampliando a produção e 

divulgação de materiais de interesse, por meio do jornal impresso e outras mídias.  

4.5.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Melhorar a divulgação e a natureza das informações transmitidas para a 

categoria e sociedade, com investimento na utilização dos avanços 

tecnológicos para o estabelecimento de comunicação interativa, incluindo 

redes sociais, jornal virtual, indução de pautas e posicionamentos;  
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 Fortalecer a categoria com a divulgação de normas, resoluções, informativos, 

cadernos temáticos, manuais, cartilhas e jornais on-line/impresso;  

 Aproximar os (as) profissionais e promover o acesso ao conhecimento através 

da realização e divulgação de cursos e eventos do Conselho e de parceiros; 

 Dar visibilidade às ações desenvolvidas pelo CRP/MS através da divulgação 

dos eventos e dos registros efetuados tanto na capital, quanto no interior; 

 Estimular o debate e a participação dos (as) psicólogos (as) por meio de 

consultas públicas e debates on-line; 

 Ampliar e democratizar a organização e realização de eventos técnico-

científicos no Estado, bem como encontros mediados por novas tecnologias 

da informação e comunicação sobre temas pertinentes à Psicologia;  

 Ampliar o atendimento, criando um serviço de Ouvidoria no Conselho 

Regional de Psicologia;  

 Promover o Cineclube mensalmente buscando parcerias e ampliar o 

Cineclube Itinerante. 

4.5.3 - AÇÕES 

 Estabelecer em parceria com as outras Comissões do CRP/14, intercâmbio 

com as Instituições de Ensino Superior (principalmente aquelas que ministram 

graduação em Psicologia) e outras Entidades, discutindo a atuação e prática 

do (a) Psicólogo (a); 

 Realizar uma pesquisa com os (as) Psicólogos (as) do CRP/MS sobre o 

acesso ao site, jornal e todas as mídias de comunicação deste Conselho; 

 Promover e cobrir os eventos das Comissões e GTs do CRP/14;  

 Manter espaços permanentes de discussões com a categoria, inclusive por 

intermédio do e-mail da Comissão de Comunicação e Cultura a ser criado. 

 Tornar o site do Conselho de Psicologia mais didático, interativo e acessível; 

 Aproximar o CRP14 dos veículos de comunicação (rádios, emissoras de 

televisão, revistas e jornais); 

 Realizar o Cineclube e o Cineclube Itinerante em parceria com entidades 

locais e com as demais Comissões do CRP 14, promovendo maior divulgação 

para a sociedade e categoria através da mídia. 
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 Participar de eventos (seminários, encontros, congressos, fóruns) regionais e 

nacionais ligados à temática: 

a) 06 a 09 de maio de 2014 Brasília-DF 

b) 17 a 19 de setembro Brasília-DF  

c) V Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão - Os 

impactos da Psicologia na sociedade: A política da ciência e da 

profissão. 19 a 23 de novembro de 2014. São Paulo-SP 

http://www.cienciaeprofissao.com.br/iv-cbp/apresentacao/ 

4.5.4 - AGENDA ANUAL DE REUNIÕES DA COMISSÃO 

 A Comissão se reunirá a cada dois meses, com datas a serem definidas. 

Obs: As datas estão sujeitas a mudanças conforme necessidade e comum 

acordo dos membros. 

4.5.4 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

TRANSPORTE AÉREO 

Trecho Quantidade 
Custo 

Unitário (R$) 
Custo 

Total (R$) 

Campo Grande - Brasília - Campo Grande 02 600,00 1.200,00 

Campo Grande - São Paulo - Campo 
Grande 

01 600,00 600,00 

Total   1.800,00 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Descrição Quantidade Valor Unitário 
(R$) 

Valor 
Total (R$) 

Corumbá/Campo Grande/Corumbá 03 200,00 600,00 

Paranaíba/Campo Grande/Paranaíba 06 160,00 960,00 

Total   1.560,00 

HOSPEDAGEM 

Local Quantidade Pessoas 
Valor 

Unitário 
(R$) 

Valor 
Total 
(R$) 

Outros estados 05 03 290,00 4.350,00 

Hospedagem MS 09 01 190,00 1.710,00 

Total    6.060,00 

 

http://www.cienciaeprofissao.com.br/iv-cbp/apresentacao/
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DIÁRIAS 

Local Quantidade  Pessoas Valor Total (R$) 

Fora do estado 05 03 189,00 2.835,00 

Diárias MS 09 01 126,00 1.134,00 

Total    3.969,00 

OUTRAS DESPESAS 

Descrição Valor Quantidade Total (R$) 

Ajuda de Custo 31,50 40 1.260,00 

Alteração Layout do Site 5.000 1 5.000,00 

Jornal 8 pg. - Impressão 0,84 3500 2.940,00 

Jornal 4 pg. - Impressão 0,47 3500 1.645,00 

Projetor (data-show) 1.500,00 01 1.500,00 

Notebook (i3) 1.800,00 01 1.800,00 

Produção de vídeo institucional 5.000,00 01 5.000,00 

Total   19.145,00 

 

VALOR TOTAL 

Item Valor Total (R$) 

Transporte Aéreo 1.800,00 

Transporte Terrestre 1.560,00 

Hospedagens 6.060,00 

Diárias 3.969,00 

Outras Despesas 19.145,00 

Valor Total 32.534,00 
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4.6 – COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 

4.6.1 - OBJETIVO GERAL 

Avançar na consolidação do compromisso da Psicologia com os Direitos 

Humanos. 

4.6.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incentivar o debate sobre os Direitos Humanos na sua relação com a 

Psicologia, incluindo a formação, a pesquisa e a prática profissional; 

 Apoiar a discussão acerca dos estudos dos múltiplos processos de exclusão 

enquanto fonte de sofrimento mental; 

 Intervir em situações onde existam violações de direitos humanos; 

 Participar das lutas pela garantia dos direitos humanos na sociedade; 

 Garantir a participação do CRP nos Conselhos de controle social. 

4.6.3 – AÇÕES 

Com referência nas discussões e diretrizes apontadas no VIII Congresso 

Nacional de Psicologia (VIII CNP), no Congresso Regional da Psicologia (COREP), e 

na plataforma da Gestão (2013-2016) do Conselho Regional de Psicologia 14ª 

Região MS (CRP 14/MS), a Comissão de Direitos Humanos visa em 2014: 

 Ação 1 - Manter espaços permanentes de discussões com a categoria, a 

academia e a sociedade para dialogar acerca das mais diversas temáticas 

pertinentes à comissão por meio do endereço eletrônico 

direitoshumanos@crpms.org.br e em parceria com as ações mensais do Cine 

Clube e outros eventos. Responsáveis – Simone Grisolia e Renato. 

 Ação 2 – Buscar parceiros envolvidos com as diversas temáticas dos direitos 

humanos de modo a somar nas ações realizadas por essa comissão. Para 

isso, marcar presença dos membros dessa comissão nas reuniões e debates 

de outras instituições onde o CRP 14/MS tenha representação enquanto 

CDH. Buscar também fazer representação em outros conselhos de controle 

social afetos às questões dos Direitos Humanos. Responsável – Keila 

mailto:direitoshumanos@crpms.org.br
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 Ação 3 – Monitorar as ações do Conselho Federal de Psicologia relativas ao 

tema e que foram pactuadas no VIII CNP de modo a atuar no controle da 

efetivação das propostas. Fazer isso por meio do acompanhamento das 

publicações no site do CFP, buscando informações sobre a efetiva 

participação do CFP nas suas diversas formas para a efetivação das 

propostas e participando de ações/reuniões com temáticas dos direitos 

humanos junto ao CFP e entidades da Psicologia. Responsáveis: todos os 

componentes 

 Ação 4 – Mediante manifestação pública fundamentada em deliberações 

CFP/CRP, promover e garantir a participação do Conselho em ações 

contrárias às violações de Direitos Humanos e em eventos atendendo 

demandas nacionais (extermínio de jovens negros, extermínio de povos 

indígenas, homofobia, tráfico humano, entre outros), orientando as (os) 

profissionais de Psicologia perante esta realidade. Responsáveis: todos os 

componentes, mediante posicionamento definido pela Diretoria ou em reunião 

plenária. 

Recursos Necessários 

Passagem, diárias e hospedagem para 2 membros da Comissão, fazendo 

representação nas manifestações.  

Local – Brasília 

Quantidade – 3  

 Ação 5 – Realizar a degravação e sistematização do material produzido no “I 

Encontro Nacional de Psicologia, Povos Indígenas e Direitos Humanos – II 

Seminário de Saúde Mental Indígena de Mato Grosso do Sul”. Responsável: 

Norma/Simone 

Recursos necessários 

Recursos necessários para a degravação do áudio resultante do encontro. 

 Ação 6 – Apoiar projetos junto às entidades que defendem os Direitos 

Humanos e que representam populações que sofrem discriminações e 

violações de direitos. 

 Ação 7 – Em parceria com a Comissão de Saúde, realizar o evento “Drogas e 

Cidadania em Debate” voltado aos profissionais dos CAPS AD de modo a 

discutir o documento referência elaborado pelo CREPOP. Responsável: 

todos os componentes 
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Recursos necessários 

Evento de 1 dia. 

Passagem, diária e hospedagem para 1 convidado. 

Aluguel de espaço para 50 pessoas 

Cofee break para 50 pessoas 

Material gráfico e Filmagem. 

 Ação 8 – Realizar uma Jornada de Psicologia e Direitos Humanos para 

debater e aprofundar questões relativas às temáticas dos direitos humanos. 

Aproveitar a atividade para fazer o lançamento do livro “A Verdade é 

Revolucionária/CFP”. Responsáveis – Simone, Sandra, Norma e Andrea 

Sisleski.  

Recursos necessários 

Evento de 1 dia para 200 pessoas  

Passagem, diária e hospedagem para convidado 

Coffe break 

Local 

Livro gravado em CD 

Material gráfico. 

 Ação 10 – Manter a participação em eventos nacionais e regionais de pelo 

menos um representante da comissão com vistas a manter atualizadas as 

discussões pertinentes à comissão. 

Previstos: (a) Seminário Nacional de Educação, Diversidade e Direitos 

Humanos, 29 a 31de julho 2014 – Espírito Santo.  

 (b) IV Congresso Brasileiro de Psicologia Ciência e Profissão – 

19 a 23 novembros 2014 – São Paulo SP. Viabilizar um espaço 

para apresentação de filme e posterior debate com referente a 

questão da violência contra a mulher. 

(c) IV Congresso Nacional dos Defensores Públicos da Infância e 

Juventude - 2,3 e 4 de Abril – Campo Grande. 

 Ação 11 – Participar da elaboração do Projeto do Curso de Especialização 

em Processos Psicossociais e Direitos Indígenas. Responsável: Sandra 

Amorim. 

Recursos necessários 
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Diárias e hospedagem (3 encontros em Dourados e 2 encontros em Brasília) 

para 1 membro da Comissão. 

 Ação 12 – Realizar em parceria com a SETAS e com as prefeituras 

municipais e entidades atuantes na defesa dos direitos dos idosos um evento 

para discutir a questão das políticas públicas, a garantia dos direitos e a 

atenção aos idosos (as). Como atividade complementar, promover o 

cineclube com o tema na mesma semana.  

Recursos necessários 

Coffee para 80 pessoas 

Passagem, diária e hospedagem 1 palestrante 

 Ação 12 - Em datas alusivas às questões dos Direitos Humanos, produzir 

material tais como panfletos e adesivos a serem distribuídos para a 

sociedade, bem como postar publicações no site fazendo referencia à data 

comemorativa e realizar parceria com a Comissão de Comunicação, por meio 

do Cineclube, trabalhando com filmes referentes às temáticas. Responsável 

– Keila 

Datas para a produção de material: 

18/05- Dia Nacional da Luta Antimanicomial – (Parceria com a Comissão de 

Saúde). 

18/05 – Dia nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças 

e Adolescentes (Parceria com a Comissão da Infância, Adolescência e 

Juventude). 

27/09 – Dia do idoso 

25/11 - Dia Nacional Contra a Violência à Mulher (Parceria com a Comissão 

de Gênero e Diversidade Sexual) 

Datas a serem contempladas com publicação no site: 

21/03 – Dia Internacional Contra a Discriminação Racial 

30/03 – Dia Mundial da Juventude 

19/04 – Dia do Índio 

26/06 – Dia Internacional de Combate as Drogas 

29/10 – Dia Nacional do Adolescente 

20/11 – Dia da Consciência Negra 

03/12 – Dia Internacional de Luta da Pessoa com Deficiência 
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4.6.4 - AGENDA ANUAL DE REUNIÕES DA COMISSÃO 

 A Comissão se reunirá mensalmente, em períodos alternados.  

 Toda segunda terça feira do mês, sendo nos meses pares ao final da tarde 

16:30h  e nos meses ímpares pela manhã 8:30h, na sede do conselho.  

 14/02 matut; 15/04 vesp; 13/05 matut; 10/06 vesp; 08/07 matut; 12/08 vesp; 

09/09 matut; 14/10 vesp; 11/11 matut, 08/12 vesp.  

Obs: As datas estão sujeitas a mudanças conforme necessidade e comum 

acordo dos membros. 

4.6.5 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Descrição Quantidade Custo Unitário(R$) Custo Total 
(R$) 

Campo Grande/Corumbá/Campo 
Grande 

02 200,00 400,00 

Campo Grande/Paranaíba/Campo 
Grande 

02 172,00 344,00 

Campo Grande/Dourados/Campo 
Grande 

03 94,20 282,60 

Total   1.026,60 

TRANSPORTE AÉREO 

Trecho Quantidade Custo Unitário 
(R$) 

Custo Total (R$) 

Campo Grande - Vitória - Campo 
Grande 

01 586,00 586,00 

Campo Grande - São Paulo - 
Campo Grande 

02 600,00 1.200,00 

Campo Grande - Brasília - Campo 
Grande 

09 600,00 5.400,00 

Salvador – Campo Grande -
Salvador 

01 700,00 700,00 

Rio de Janeiro – Campo Grande – 
Rio de Janeiro 

01 600,00 600,00 

Total   8.486,00 

HOSPEDAGEM 

Local Quantidade Pessoa
s 

Custo Unitário 
(R$) 

Custo Total (R$) 

Hospedagem MS 10 01 190,00 1.190,00 

Outros Estados 35 01 290,00 10.150,00 

Total    11.340,00 
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DIÁRIAS 

Local Quantidade  
 

Pessoas Valor Total (R$) 

Hospedagem MS 10 01 126,00 1.260,00 

Outros Estados 35 01 189,00 6.615,00 

Total    7.875,00 

OUTRAS DESPESAS 

Descrição Valor Quantidade Total (R$) 

Ajuda De Custo 31,50 80 2.520,00 

Coffe Break 10,00 330,00 3.300,00 

Locação Auditórios/ Salas 300 03 900,00 

Filmagem 450,00 03 1.350,00 

Reprodução em CD de material 2,00 1.000,00 2.000,00 

Degravação material encontro indígena 2,00/minuto 1.380,00 min 2.760,00 

Total   12.830,00 

VALOR TOTAL 

Item Total 

Transporte Terrestre 1.026,60 

Transporte Aéreo 8.486,00 

Hospedagens 11.340,00 

Diárias 7.875,00 

Outras Despesas 12.830,00 

Total 41.557,60 
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4.7 – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

A Comissão de Educação do Conselho Regional de Psicologia 14ª Região MS 

foi constituída no ano de 2007 com a intenção de reunir profissionais e 

pesquisadores para promover ações que possibilitassem reflexões sobre temáticas 

relativas à Psicologia Escolar /Educacional.  Desde então, alguns objetivos já foram 

efetivamente alcançados, como o ocorrido no I Encontro Regional de Psicologia 

Escolar e Educacional (junho/2008) que possibilitou agregar significativo número de 

profissionais do Estado dando conhecimento aos estudos realizados nos programas 

de Pós- Graduação em Educação e Psicologia e de algumas práticas de 

profissionais que se encontram em Campo Grande e no interior do estado. É 

pertinente ressaltar que o referido evento resultou na publicação da obra “Saberes 

Processos e Práticas do Psicólogo Escolar /educacional” lançado na 

comemoração dos 50 anos da Psicologia. 

Com o intuito de dar continuidade às atividades que já vinham sendo 

realizadas e que condizem com as razões de sua criação, a atual comissão de 

educação da gestão “Cuidar da Profissão: avançar a Psicologia com Compromisso 

Social” irá se nortear pelas reuniões realizadas periodicamente de forma virtual ou 

na sede do Conselho Regional as quais poderão solidificar a articulação entre os 

profissionais, pesquisadores e as entidades da psicologia favorecendo a produção 

de novas ideias e ações que resultem no fortalecimento da Psicologia como Ciência 

e como prática profissional no Estado de Mato Grosso do Sul. 

4.7.1 - OBJETIVO GERAL 

Proporcionar espaços de discussões e de aprofundamento das possibilidades 

de contribuições relativas a Ciência Psicológica  e nas práticas profissionais do 

Psicólogo nas políticas públicas de Educação   de outros setores da sociedade.  

4.7.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover espaços de discussões com vistas à qualificação dos psicólogos 

que atuam no contexto escolar e educacional, tendo em vista a busca por 

uma prática educativa pautada na qualidade e em consonância com políticas 

públicas de inclusão social; 
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 Aprofundar as discussões sobre a política educacional brasileira, do Estado e 

Municípios qualificando o psicólogo, técnica e politicamente, para melhor 

compreender a complexidade do sistema educacional atual, visando o 

aperfeiçoamento da atuação profissional na área da educação; 

 Produzir referências práticas do exercício profissional do psicólogo, 

particularmente, dos que atuam no âmbito escolar e educacional articulado às 

políticas públicas intersetoriais, proporcionando condições para o 

desenvolvimento de uma leitura ampla e contextualizada da queixa escolar; 

 Realizar levantamento das práticas atualmente realizadas por psicólogos que 

atuam no campo escolar/educacional, enfatizando as dimensões do 

compromisso social e da educação inclusiva em busca de uma escola 

democrática; 

 Fomentar discussões sobre a Psicologia da Educação, articulando, sobretudo 

aos aspectos da formação e da prática profissional; 

 Estimular a participação do CRP-14, por meio de representações nos 

organismos que elaboram documentos oficiais norteadores das políticas 

educacionais como o CED e o CME; 

 Sugerir a Plenária do CRP-14ª região a realização de atividades que 

favoreçam o avanço dessa área de atuação profissional; 

 Propor ações que promovam a saúde mental nos contextos educativos. 

 Fomentar a criação da ABRAPEE de base Estadual para que faça o papel de 

agregar e organizar os profissionais que atuam na área da Educação e da 

Escola. 

 Propor ações que promovam e/ou informem a saúde mental nos contextos 

educativos. 

 Disseminar as produções científicas já existentes na área da Psicologia e 

Educação em Mato Grosso do Sul. 

4.7.3 – AÇÕES 

 Viabilizar a realização da Pesquisa: Versões e inserções da psicologia 

escolar no estado de Mato Grosso do Sul – diferentes vertentes: 
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- Investigar a percepção da comunidade escolar da Educação Básica sobre a 

inserção do trabalho do psicólogo nas escolas Municipais de Campo Grande 

(MS). 

Verificar a atuação do psicólogo escolar na rede pública do estado de Mato 

Grosso do Sul (Onde estão, quem são e o que fazem estes profissionais). 

- Investigar a formação inicial do psicólogo escolar e educacional nos cursos 

de graduação em psicologia oferecidos pelas IES do estado de Mato Grosso 

do Sul.  

- Analisar conteúdo e cargas horárias das disciplinas de psicologia que fazem 

interface com a educação oferecidas nos cursos de licenciaturas nas IES do 

estado de Mato Grosso do Sul 

Recursos Necessários 

Ajudas de Custo – 140 (reuniões e acadêmicos) 

Material de pesquisa – 20 livros 

 Em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, instituições 

formadoras e outras instituições educativas; oferecer aos profissionais 

interessados os seguintes cursos: 

- Curso de Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS;  

  Responsável: Norma Cosmo 

Recursos Necessários 

Passagem, hospedagem e diária para 1 palestrante do Estado 

Impressão de 40 apostilas 

- Curso de Extensão em Gênero e Diversidade Sexual na modalidade EAD;  

  Responsável: Zaira Andrade 

Recursos Necessários 

Passagem, hospedagem e diária para a Conselheira Zaira viabilizar a 

realização do Curso (Brasília) 

 Realizar na primeira quinzena de Agosto o lançamento do livro “Referência 

Técnica do Psicólogo na Educação”. 

Recursos Necessários 

Passagem, hospedagem e diária para 1 convidado de Brasília 

Local para 100 pessoas 

Coffee break para 100 pessoas 
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 Continuar acompanhando os trâmites do PL do Legislativo Municipal proposto 

pela vereadora Carla Stefanini. 

 Acompanhar os trâmites do Projeto de Lei n. 3688/2000 que dispõe sobre a 

prestação de serviços de psicologia e de assistência social nas escolas 

públicas de educação básica.  

 Acompanhar os trâmites do Projeto de Lei da Câmara dos Deputados nº 31, 

de 2010 (PL nº 3.512, de 2008 que regulamenta a profissão da 

Psicopedagogia). 

 Fomentar a criação da ABRAPEE de base Estadual com objetivo de agregar 

e organizar os profissionais que atuam na área da Psicologia Escolar e 

Educacional. 

 Participação nos seguintes eventos: 

 V Seminário Internacional América Platina – 11 a 13 de novembro de 

2014 – Dourados-MS. 

Prazo (provável) para inscrição de propostas de trabalho para os GTs – 

15 de Abril à 01 de Agosto/2014. 

                                          Recursos Necessários 

Passagens, diárias e hospedagens para 2 membros da Comissão. 

 

 XVII ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino "A 

didática e a prática de ensino nas relações entre a escola, a formação 

de professores e a sociedade." - 11 a 14 de novembro de 2014 – 

Fortaleza-CE. 

 Prazo para envio de trabalhos: 30 de Abril de 2014 

Recursos Necessários 

Passagens, diárias e hospedagem para 2 membros da Comissão. 

 

 IV Congresso Psicologia: Ciência e Profissão - 19 a 23 de novembro de 

2014 (São Paulo-SP) 

  Prazo para envio de trabalhos: 30 de maio de 2014 

                                      Recursos Necessários 

Passagens, diárias e hospedagem para 2 membros da Comissão. 
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4.7.4 – AGENDA ANUAL DE REUNIÕES DA COMISSÃO 

 

 A Comissão se reunirá mensalmente, estando as seguintes reuniões 

previamente agendadas 14/02/2014, 14/03/2014, 11/04/2014, 02/05/2014, 

21/06/2014, 19/07/2014 e as demais com datas a serem definidas. 

Obs: As datas estão sujeitas a mudanças conforme necessidade e comum 

acordo dos membros. 

4.7.5 – DETALHAMENTO FINANCEIRO 

TRANSPORTE AÉREO 

Trecho Custo 
Unitário (R$) 

Quantidade Custo 
Total (R$) 

Campo Grande – Brasília – Campo Grande 600,00 02 1.200,00 

Brasília – Campo Grande – Brasília 600,00 01 600,00 

Campo Grande – São Paulo – Campo 
Grande 

600,00 02 1.200,00 

Total   3.000,00 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Descrição Custo 
Unitário (R$) 

Quantidade Custo 
Total (R$) 

Diária de Carro 150,00 03 450,00 

Reembolso Combustível 100,00 6 600,oo 

Corumbá – Campo Grande – Corumbá 170,86 01 170,86 

Campo Grande – Dourados - Campo 
Grande 

89,00 02 178,00 

TOTAL   798,86 

HOSPEDAGEM 

Local Quantidade  Nº De 
Pessoas 

Custo 
Unitário (R$) 

Custo 
Total (R$) 

No MS 10 01 190,00 1.900,00 

Outros Estados 12 1 290,00 3.480,00 

Total    5.380,00 

DIÁRIAS 

Local Quantidade  Nº De 
Pessoas 

Custo 
Unitário (R$) 

Custo 
Total (R$) 

Campo Grande 10 01 126,00 1.260,00 

Outros Estados 12 01 189,00 2.268,00 

Total    3.528,00 

OUTRAS DESPESAS 
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Descrição Custo 
Unitário (R$) 

Quantidade Custo 
Total (R$) 

Ajuda De Custo 31,50 180 5.670,00 

Coffee Break 10,00 200 2.000,00 

Filmagem 450,00 03 1.350,00 

Auditórios/ Salas  450,00 02 900,00 

Material de Pesquisa - Livros 50,00 20 1.000,00 

Impressão Apostila 21,00 40 840,00 

Impressão De Livro Medicalização (150pg) 6,00 300 2.000,00 

Total   13.760,00 

 

VALOR TOTAL 

Item Custo Total (R$) 

Transporte Aéreo 3.000,00 

Transporte Terrestre 798,86 

Hospedagens 5.380,00 

Diárias 3.528,00 

Outras Despesas 13.760,00 

Total 26.466,86 

  



42 

4.8 – COMISSÃO DE GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL 

4.8.1 – OBJETIVO GERAL 

Constituir um espaço para promover o estudo, o debate e o desenvolvimento 

de ações que visem contribuir para a compreensão das questões que envolvem as 

relações sociais de gênero e da diversidade sexual possibilitando a produção de 

saberes psicológicos para a qualidade do fazer da psicologia na sociedade. 

4.8.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Criar e divulgar um espaço de discussão e de socialização das experiências e 

informações da atuação da Psicologia nos estudos de gênero e da 

diversidade sexual; 

 Promover a ampliação das discussões acerca da Sexualidade e de Gênero, 

bem como a atuação junto às políticas públicas e ao movimento social 

envolvidos em temáticas; 

 Ampliar o debate da diversidade para as temáticas dos direitos sexuais e 

reprodutivos, em especial à questão do aborto; 

 Promover e ampliar o debate sobre o exercício profissional a partir das 

interfaces estabelecidas com outras áreas e instituições que atuam com as 

questões da violência resultante das condições da opressão de gênero e 

diversidade sexual. 

 Identificar oportunidades estratégicas da participação do CRP 14/MS em 

ações e eventos com vistas a promover a reflexão e o debate que envolve a 

diversidade sexual e de gênero. 

 

4.8.3 – AÇÕES 

 Criar identidade visual para a Comissão de Gênero e Diversidade Sexual e 

ampliar a divulgação de suas ações (boton, fanpege, facebook);  

  Elaborar material informativo direcionado às psicólogas (os) com informações 

sobre as temáticas de gênero e diversidade sexual; 

 Localizar e cadastrar instituições que atuam nas questões da diversidade 

sexual e gênero no Estado e estabelecer parceria para as ações; 
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 Promover debate acerca da temática de gênero e diversidade sexual em 

parceria com os cursos de psicologia, representantes de políticas públicas e 

representantes de movimentos sociais; 

 Realizar o I Seminário Estadual sobre Gênero e Diversidade Sexual; 

 Participar de eventos locais e nacionais que contemplem a temática de 

gênero e diversidade sexual. 

4.8.4 – AGENDA ANUAL DE REUNIÕES DA COMISSÃO 

 A Comissão se reunirá mensalmente, com datas a serem definidas. 

Obs: As datas estão sujeitas a mudanças conforme necessidade e comum 

acordo dos membros. 

4.8.4 – DETALHAMENTO FINANCEIRO 

TRANSPORTE AÉREO 

Trecho Custo 
Unitário (R$) 

Quantidade Custo 
Total (R$) 

Salvador – Campo Grande – Salvador 700,00 01 700,00 

Campo Grande – São Paulo – Campo 
Grande 

600,00 01 600,00 

Total   1.300,00 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Descrição 
Custo 

Unitário (R$) 
Quantidade Custo 

 Total (R$) 

Campo Grande – Dourados – Campo 
Grande 

87,96 03 263,88 

Campo Grande – Corumbá – Campo 
Grande 

170,86 02 341,72 

Total   605,60 

HOSPEDAGEM 

Local 
Quantidade 
De Diárias 

Nº De 
Pessoas 

Custo 
Unitário (R$) 

Custo 
Total (R$) 

Campo Grande 14 01 190 2.660,00 

Outros Estados 05 01 290 1.450,00 

Total    4.110,00 
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DIÁRIAS 

Local 
Quantidade 

De Diária 
Nº De 

Pessoas 
Custo 

Unitário (R$) 
Custo 

Total (R$) 

Campo Grande 14 01 126,00 1.764,00 

Outros Estados 05 01 189,00 945,00 

Total    2.709,00 

OUTRAS DESPESAS 

Descrição Custo 
Unitário (R$) 

Quantidade Custo 
Total (R$) 

Ajuda De Custo 31,50 60 1.890,00 

Folder 0,30 3.000 900,00 

Banner 110,00 01 110,00 

Boton 0,40 100 40,00 

Certificados 0,50 100 50,00 

Canetas 0,50 100 50,00 

Pasta 2,00 100 200,00 

Locação Espaço CG 700,00 01 700,00 

Cofee Break 10,00 200 2.000,00 

Total   5.940,00 

VALOR TOTAL 

Item Custo Total (R$) 

Transporte Aéreo 1.300,00 

Transporte Terrestre 605,60 

Hospedagens 4.110,00 

Diárias 2.709,00 

Outras Despesas 5.940,00 

Total 14.664,60 
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4.9 – COMISSÃO DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE 

O Conselho Regional de Psicologia 14ª Região, por meio da Comissão da 

Infância, Adolescência e Juventude (CIAJ), termos fundamentados a partir dos 

dispositivos legais Estatuto da Criança e do Adolescente e Estatuto da Juventude; 

surgiu em consideração à complexidade das questões relativas às crianças, aos 

adolescentes e aos jovens na sociedade e da diversidade da atuação do profissional 

da psicologia nas suas diferentes áreas. 

A Psicologia como ciência e profissão tem como um dos seus mais 

importantes campos de pesquisa e intervenção o desenvolvimento humano, 

considerando as peculiaridades de cada momento.   

Ao colocar em destaque a infância, adolescência e juventude o CRP-14 

considera a relevância desses momentos de vida como fundamentais para a 

garantia de um desenvolvimento saudável do ponto de vista psicossocial. Não se 

trata de impor referências teóricas ou técnicas, mas de produzir reflexões 

permanentes sobre as práticas profissionais vinculadas à essas populações, 

assentadas na ética profissional.   

Considerando o desenvolvimento humano como permanente e relacional, a 

garantia dos direitos fundamentais e a consideração pelas singularidades e 

peculiaridades de crianças, adolescentes e jovens assumem, nessa perspectiva um 

caráter preventivo, alem do interventivo, que deve ser considerado pelas (os) 

psicólogas(os) em suas ações.  

4.9.1 – OBJETIVO GERAL 

Avançar no compromisso da Psicologia com a promoção, controle e defesa 

dos direitos das crianças, adolescentes e jovens. 

4.9.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover o diálogo com grupos juvenis e estudantes de psicologia 

fomentando a participação nos espaços de diálogo, fóruns e conselhos de 

direitos;  
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 Colaborar na construção de políticas públicas para a infância, adolescência e 

juventude, bem como exercer o controle social na formulação, proposição, 

execução e avaliação de políticas públicas para essa população; 

 Identificar os desafios do profissional psicólogo e propor a formulação de 

diretrizes na atuação na área da infância, adolescência e juventude. 

 Priorizar a atenção aos grupos em situação de vulnerabilidade: jovens em 

conflito com a lei, em situação de rua, institucionalizados, em situação de 

violação de direitos, LGBT, negros, indígenas, usuários de álcool e outras 

drogas, em sofrimento psíquico, entre outros. 

 Problematizar com os profissionais a relevância dos aspectos éticos, técnicos 

e teóricos que devem fundamentar as intervenções em quaisquer contextos; 

 Fomentar nas universidades o debate e pesquisa científica na área da 

infância, adolescência e juventude. 

4.9.3 – AÇÕES 

 Realizar reuniões mensais no ano de 2014, às sextas-feiras pela manhã (10h) 

acompanhando o calendário de reuniões das Plenárias. 

Obs: As datas estão sujeitas a mudanças conforme necessidade e comum 

acordo dos membros. 

Recursos necessários 

30 ajudas de custos 

 Manter espaços permanentes de discussões com a categoria sobre as 

temáticas que envolvam a infância, adolescência e juventude, inclusive por 

meio do e-mail da Comissão da Infância, Adolescência e Juventude: 

juventude@crpms.org.br  

 No mês de Junho trazer para a capital um palestrante referência na temática 

da Infância, Adolescência e Juventude de modo a realizar um evento com os 

profissionais que atuam nessa área com o objetivo de mapear a situação 

atual do profissional da Psicologia quanto às suas práticas e suas demandas. 

Viabilizar o custeio da participação de 1 representante dos seguintes 

municípios elencados: Corumbá, Sonora, Três Lagoas, Ponta Porã, 

Paranaíba, Bonito, Dourados, Mundo Novo, Porto Murtinho, Paranhos, Rio 

Verde, Aquidauana, Água Clara e Selvíria. 

mailto:juventude@crpms.org.br
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Recursos necessários 

Passagem, diárias e hospedagem para convidado de São Paulo. 

Passagem, hospedagem e almoço para os 15 convidados do interior 

Local para o evento – Instituto São José 

Cofee – break para 50 pessoas; 

Material Gráfico. 

 Realizar no ano de 2014 5(cinco) Fóruns de Discussões sistemáticas, de 

acordo com demandas previamente levantadas. Em parceria com o GT de 

Interiorização realizar essas ações em locais diferenciados. (Três Lagoas, 

Mundo Novo, Sonora, Miranda e Dourados). 

 Recursos necessários 

Passagens, diárias, hospedagem, locação de espaço para 50 pessoas 

Para 2 pessoas da Capital 

 Promover, junto ao Seminário de Políticas Públicas, uma Mostra de 

Experiências e Práticas da Psicologia, na área da Infância e da Juventude 

com a participação de profissionais, estudantes, crianças, adolescentes e 

jovens atendidos.  

Recursos necessários 

Passagens, diárias, hospedagem para 1 convidado (São Paulo) 

Espaço para 50 pessoas 

 Monitorar as ações do Conselho Federal de Psicologia relativas ao tema, 

pactuadas no VIII CNP. 

 Enviar representantes para participarem dos seguintes eventos promovidos 

em 2014: 

a) 13 a 17 de Maio - III Feira Nacional de Universidades e XII 

Congresso Interdisciplinar: Saúde, Educação e Trabalho. (Poços 

de Caldas- MG) 

b) 19 a 23 de Novembro - IV Congresso Brasileiro de Psicologia: 

Ciência e Profissão - Os impactos da Psicologia na sociedade: A 

política da ciência e da profissão. (São Paulo/SP) 

4.9.4 – AGENDA ANUAL DE REUNIÕES DA COMISSÃO 

A Comissão irá se reunir a cada dois meses conforme agenda abaixo: 
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 13/02/2014 

 11/04/2014 

 13/06/2014 

 Agosto - a definir. 

  Outubro - a definir. 

  Dezembro - a definir   

 Datas sujeitas a mudanças conforme necessidade e comum 

acordo dos membros. 

4.9.5 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

TRANSPORTE AÉREO 

Trecho 
Custo 

Unitário (R$) 
Quantidade Custo 

Total (R$) 

Campo Grande - São Paulo - Campo 
Grande 

600,00 01 370,00 

Campo Grande – Belo Horizonte –Campo 
Grande 

900,00 01 900,00 

Total   1.270,00 

TRANSPORTE TERRESTRE 

Trecho 
Custo 

Unitário (R$) 
Quantidade Custo 

Total (R$) 

Passagens para municípios no interior do 
estado 

150,00 25 3.750,00 

Total   3.750,00 

HOSPEDAGEM 

Local Quantidade  Nº De 
Pessoas 

Custo 
Unitário (R$) 

Custo 
Total (R$) 

Outros Estados 10 01 290,00 2.900,00 

No MS 10 01 190,00 1.900,00 

Instituto São José 01 15 40,00 600,00 

Total    5.400,00 

DIÁRIAS 

Local Quantidade  Nº De 
Pessoas 

Custo 
Unitário (R$) 

Custo 
Total (R$) 

Outros Estados 10 01 189,00 1.890,00 

No MS 10 01 126,00 1.260,00 

Total    3.150,00 

OUTRAS DESPESAS 
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Descrição Custo 
 Unitário (R$) 

Quantidade Custo 
Total (R$) 

Ajuda De Custo 31,50 80 2.520,00 

Banners 80,00  10 800,00 

Faixas 150,00  02 300,00 

Coffee Break 10,00 250 2.500,00 

Almoço convidados do interior 30,00 20 600,00 

Auditórios/ Salas  260,00 3 780,00 

Serviço De Postagem 0,50  500  250,00 

Filmagem   450,00/Período 05 2.250,00 

Total   10.000,00 

 

VALOR TOTAL 

Item Custo Total (R$) 

Transporte Aéreo 1.270,00 

Transporte Terrestre 3.750,00 

Hospedagens 5.400,00 

Diárias 3.150,00 

Outras Despesas 10.000,00 

Valor Total  23.570,00 
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4.10 – COMISSÃO DE PSICOLOGIA JURÍDICA 

A Comissão de Psicologia Jurídica busca discutir com a categoria as várias 

temáticas que lhe cabem de forma a contemplar a diversidade de atuação da (o) 

psicóloga (o) em interface com a justiça, abordando assim os vários campos de 

inserção, tais como: varas de família, medidas socioeducativas, sistema prisional, 

manicômios judiciários, hospitais de custódia, delegacias, Ministério Público, 

defensorias, além das discussões sobre o abolicionismo penal, o lugar do perito na 

avaliação psicológica e escuta de crianças e adolescentes em situação de violência, 

entre outras. 

4.10.1 - OBJETIVO GERAL 

Contribuir com as discussões em âmbito nacional e regional sobre a atuação 

e regulamentação da área da Psicologia Jurídica, realizando eventos na capital e no 

interior, que visem discutir e ao mesmo tempo, dar visibilidade às práticas 

desenvolvidas pelas (os) psicólogas (os) que atuam nos diversos campos desta 

área, realizando uma aproximação entre as (os) profissionais e edificando desta 

forma a Psicologia enquanto Ciência e Profissão.   

4.10.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desenvolver e divulgar um espaço de discussão e de socialização das 

experiências e informações da atuação da (o) Psicóloga (o) na Psicologia 

Jurídica; 

• Estimular e Favorecer a participação das (os) Psicólogas (os) (da capital e do 

interior) nas discussões da Interface Psicologia e Justiça; 

• Promover eventos que objetivem divulgar a Psicologia Jurídica, realizando 

interlocuções com os vários operadores da Justiça, inclusive com ações no 

interior do Estado; 

• Criar o GT do Sistema Prisional na Capital, que visa tratar questões 

específicas da Segurança Pública, Humanização, Condições de Trabalho. 

• Elucidar para a sociedade (inclusive no ambiente de trabalho), a atuação da 

(o) Psicóloga (o) nas diversas áreas da Psicologia Jurídica e destacando sua 

relevância; 
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• Manter articulação com as Instituições Formadoras; 

• Garantir que as ações mensais da Comissão de Psicologia Jurídica sejam 

divulgadas nas mídias do CRP 14, e em outras pertinentes, para avançarmos 

assim, na política de Comunicação com a categoria; 

4.10.3 – AÇÕES 

Em concomitância com as discussões e diretrizes apontadas no VIII 

Congresso Nacional de Psicologia (VIII CNP), no Congresso Regional da Psicologia 

(COREP), e na plataforma da Gestão (2013-2016) do Conselho Regional de 

Psicologia 14ª Região MS (CRP 14/MS), a Comissão de Psicologia Jurídica objetiva 

em 2014: 

• Ação 1 - Realizar o “II Encontro da Psicologia em Interface com a Justiça”, a 

“I Mostra de Trabalhos da Psicologia Jurídica” e o “Levantamento das 

Expectativas das (os) Profissionais que Atuam na Área da Psicologia Jurídica” 

ao mesmo tempo, em um único evento com vistas a discutir a interlocução 

nas diversas áreas de atuação (Fórum, Vara da Infância, AGEPEN, Medidas 

Socioeducativas, Conselho Tutelar, Redes, etc); bem com buscar conhecer as 

práticas dos (as) acadêmicos (as), estagiários (as) e das (os) psicólogas (os) 

jurídicos, refletindo sobre o cenário atual da Psicologia Jurídica, no qual se 

tem discutido temas diversos.  

Previsão de custos: 

Mês de Setembro/Outubro; 

Evento para aproximadamente 150 pessoas; 

Cofee break para 2 dias; 

Auditório para 2 dias; 

Hospedagem, diárias e passagem para convidados da Argentina e São Paulo;  

Ajudas de custo; 

Material Gráfico. 

Aproximadamente R$17.198,00. 
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• Ação 2 - Realizar reuniões presenciais mensais com os componentes da 

comissão de Campo Grande e extraordinárias com os membros de outros 

municípios, para articular os eventos que serão realizados pela comissão e 

garantir o repasse/demanda dos integrantes do interior do estado, bem como 

traçar estratégias de atuação. 

Previsão de custos:  

Passagens, hospedagem e diárias para o integrante de Três Lagoas 

Ajuda de custos para os demais membros. 

Aproximadamente R$ 3.043,80 

• Ação 3 – Buscando estabelecer intercâmbio e discutir a atuação da (o) 

psicóloga (o) no Sistema de Justiça, realizar visitas nas instituições de ensino 

superior (principalmente nas que oferecem pós-graduação em psicologia 

jurídica). 

Previsão de custos: 

Diárias, hospedagem, aluguel de veículo. 

 Aproximadamente R$1.631,20 

• Ação 4 - Realizar, em parceria com a comissão de avaliação psicológica, 

fóruns de discussão sobre a avaliação psicológica em âmbito jurídico. 

Previsão de custos: 

 Cofee break para 40 pessoas, 2 aluguéis de auditório, ajudas de custo. 

Aproximadamente R$1.752,50. 

• Ação 5 - Com o objetivo de avançar na política de comunicação com a 

categoria, garantir que as ações mensais da Comissão de Psicologia Jurídica 

sejam divulgadas e também manter espaços permanentes de discussões com 

a categoria sobre as particularidades da interface da Psicologia com a 

Justiça. 

• Ação 6 – Promover eventos em parceria com outras instituições visando 

ampliar e democratizar a organização/realização de eventos técnico-

científicos no Estado. Com essa ação, também aproximar o CRP 14 do 
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Sistema de Justiça do Estado para esclarecer o papel da (o) Psicóloga (o) 

nas atividades de Perícias. 

Previsão de custos: 

Diárias, hospedagem e aluguel de veículos. 

Aproximadamente R$1.631,20 

• Ação 7 – Participar de eventos de modo a agregar conhecimento e divulgar 

as práticas da comissão. 

• IV Congresso Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão - Os 

impactos da Psicologia na sociedade: A política da ciência e da 

profissão. (19 a 23/11/2014. São Paulo-SP). 

• VII Congresso Brasileiro de Avaliação Psicológica – 2014 (local a 

ser confirmado: Goiânia/GO). Dois (02) representantes. 

Previsão de custos: - Passagens, hospedagens e diárias. 

• Ação 8 – Com o objetivo de avançar nas formações continuadas para 

psicólogas (os), nas diferentes áreas de atuação da (o) Psicóloga (o) Jurídico 

e suas interfaces com as políticas públicas, trabalhar em parceria com o 

CREPOP por meio de encontros e palestras na capital e no interior. 

Previsão de custos: 

Coffe Break; 

locação de auditório; 

Ajudas de custo; 

4.10.4 - AGENDA ANUAL DE REUNIÕES 

Serão realizadas reuniões mensais (disponíveis via skype para todas (os) 

membros) e reuniões extraordinárias com a presença de integrantes do interior 

(Paranaíba e Três Lagoas) alternadamente. 

 14/02 (integrantes de Campo Grande/MS) 

 14/03 (integrantes de Campo Grande/MS)                        

 11/04 (integrantes de Campo Grande/MS) 

 02/05 (integrantes de Campo Grande/MS) 
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 20/06 (integrantes de Campo Grande/MS) 

 18/07 (integrantes de Campo Grande/MS) 

 Agosto – a definir (integrantes de Campo Grande/MS) 

 Setembro – a definir (todos os integrantes)  

 Outubro – a definir (todos os integrantes) 

 Novembro – a definir (integrantes de Campo Grande/MS) 

 Dezembro – a definir (integrantes de Campo Grande/MS 

  Datas sujeitas a mudanças conforme necessidade e comum acordo dos 

membros. 

4.10.5 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

TRANSPORTE AÉREO  
 

TRECHO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

São Paulo - Campo Grande - São Paulo 
(TAM) 

04 450,00 1.800,00 

Argentina 
- Campo Grande - Argentina 

01 520,00 520,00 

Campo Grande - São Paulo - Campo 
Grande 

02 450,00 900,00 

A definir 02 400,00 800,00 

Total   4.020,00 

 
TRANSPORTE TERRESTRE 
 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

Locação de veículo 04 150,00 600,00 

Paranaíba – Campo Grande – Paranaíba 
(Viação São Luiz) 

03 159,46 479,28 

Três Lagoas – Campo Grande – Paranaíba 
(Viação São Luiz) 

03 126,46 378,72 

Total   1.458,00 

 
HOSPEDAGEM  

LOCAL QTD DE 
DIÁRIAS 

Nº DE 
PESSOAS 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

Apto. Single - SP e GO 10 01 290,00 2.900,00 

Apto. Single no MS 24 01 190,00 4.560,00 

Total    7.460,00 
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DIÁRIAS 
 

LOCAL QTD DE 
DIÁRIAS 

Nº DE 
PESSOAS 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

Outros Estados 04 02 189,00 1.512,00 

No MS 24 01 142,80 3.427,20 

Total    4.939,00 

 
OUTRAS DESPESAS 
 

DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

QUANTIDADE VALOR 
TOTAL (R$) 

Locação espaço reunião (período) 300,00 6 1.800,00 

Banners 80,00 100 800,00 

Faixas 150,00 2 300,00 

Serviço de postagem 0,50 500 250,00 

Filmagem (períodos) 450,00 5 2.250,00 

Ajudas de custo 31,50 51 1.606,50 

Coffee breaks 10,00 360 3.600,00 

Reembolso combustível 100,00 4 400,00 

Total   11.006,50 

 
VALOR TOTAL 
 

ITEM VALOR TOTAL (R$) 

Transporte aéreo 4.020,00 

Transporte terrestre 1.458,00 

Hospedagens 7.460,00 

Diárias 4.939,20 

Outras despesas 11.006,50 

Valor Total 28.883,70 
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4.11 – COMISSÃO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 

4.11.1 - OBJETIVO GERAL 

Discutir, pesquisar e disseminar conceitos e práticas da POT sob a 

perspectiva da atuação do CRP/14. 

4.11.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Assegurar a execução das propostas previstas no COREP e CNP para o 

triênio 2014-2016, pautada nas propostas de trabalho apresentada no Eixo 

“Contribuições éticas, políticas e técnicas nos processos de trabalho”. 

4.11.3 – AÇÕES 

• Ação 1 – Definir ações e estratégias para bom andamento das atividades da 

CPOT por meio de reuniões semestrais e presenciais com integrantes. 

Previsão de custos: Ajudas de custos. 

• Ação 2 – Realizar 5 encontros com grupos já formados e profissionais de 

destaques em todas as regiões do estado com vistas à mobilizar os 

profissionais da POT para aproximação com o CRP e maior participação em 

ações políticas da categoria.  

• Previsão de custos: Diária de veículo/ reembolso combustível, locação de 

auditório, coffee breaks, material gráfico. 

• Ação 3 – Divulgar ações realizadas ou a realizar em âmbito estadual por meio 

da preparação de artigos a serem compilados e publicados em livro a ser 

lançado posteriormente 

• Ação 4 – Convocar reuniões com empresários que disponibilizam 

oportunidades a psicólogos em POT para alinhar possíveis avanços para o 

setor de modo a fomentar a discussão do papel desse profissional nas 

diversas interfaces do Trabalho.  

• Previsão de custos: Coffee breaks e ajudas de custo 

• Ação 5 – Seguindo preceitos do CNP e entendendo a importância da visão 

sistêmica para as ações de todos os CRs, manter alinhadas as ações, 

políticas e fomentos às práticas de POT.  
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• Previsão de custos: Diárias, hospedagens e passagens para fora do MS. 

• Ação 6 – Apresentar trabalhos representando o CRP de modo a atualizar e 

trocar informações, além de promover o campo da POT no estado.  

• Previsão de custos: Inscrições, transporte, diárias e hospedagens (no MS e 

fora). 

4.11.4 - AGENDA ANUAL DE REUNIÕES DA COMISSÃO 

 Reuniões Mensais. 

 Datas a definir. 

 Datas sujeitas a mudanças conforme necessidade e comum acordo dos 

membros. 

4.11.5 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

TRANSPORTE AÉREO 
 

TRECHO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

São Paulo – Campo Grande – São Paulo 01 600,00 600,00 
Brasília – Campo Grande – Brasília  01 600,00 600,00 
Campo Grande – São Paulo – Campo Grande 01 600,00 600,00 

Total   1.800,00 

TRANSPORTE TERRESTRE 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

Locação de veículo 12 150,00 1.800,00 
Corumbá/Campo Grande/Corumbá 01 171,00 171,00 
Três Lagoas/Campo Grande/Três Lagoas 01 127,00 127,00 

Total   2.098,00 

HOSPEDAGEM 

LOCAL QTD DE DIÁRIAS Nº DE PESSOAS VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

Outros Estados 05 01 290,00 1.450,00 
No MS 02 02 190,00 760,00 
Total    2.210,00 

DIÁRIAS 

LOCAL QTD DE DIÁRIAS Nº DE PESSOAS VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

Outros Estados 05 01 189,00 945,00 
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No MS 02 02 126,00 504,00 
Total    1.449,00 

OUTRAS DESPESAS 

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

QUANTIDADE VALOR 
TOTAL (R$) 

Edital em jornal 200,00 02 400,00 
Locação espaço reunião 300,00 02 600,00 
Material de consumo/gráfico 1.500,00 1 1.500,00 
Ajudas de custo 31,50 60 1890,00 
Coffee breaks 17,00 200,00 3.400,00 
Reembolso combustível 100,00 15 1.500,00 
Filmagem 450,00 01 450,00 

Total   9.740,00 

VALOR TOTAL 

ITEM VALOR TOTAL (R$) 
Transporte aéreo 1.800,00 
Transporte terrestre 2.098,00 
Hospedagens 2.210,00 
Diárias 1.449,00 
Outras despesas 9.740,00 

VALOR TOTAL 17.297,00 
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4.12 – COMISSÃO DE PSICOLOGIA SOCIAL E COMUNITÁRIA 

4.12.1 - OBJETIVO GERAL 

Construir um espaço para promover o estudo, o debate e o desenvolvimento 

de ações que visem contribuir para a compreensão do fazer da Psicologia Social e 

Comunitária visando fomentar junto à categoria a organização de novas referências 

para a atuação junto aos usuários (as) dos serviços da psicologia tendo em vista a 

transformação social e a promoção da qualidade de vida. 

4.12.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Criar e divulgar um espaço de discussão e de socialização das experiências e 

informações da atuação do Psicólogo na área Social e Comunitária; 

 Constituir, em conjunto com o CREPOP, um espaço de discussão sobre as 

políticas públicas, promovendo a qualificação da intervenção do conjunto de 

profissionais da psicologia social; 

 Promover e ampliar o debate sobre o exercício profissional a partir das 

interfaces estabelecidas com outras áreas e instituições que atuam na área 

da intervenção psicossocial; 

 Estabelecer parcerias com organizações, entidades ou atores sociais que 

atuem na perspectiva da construção de uma sociedade que garanta os 

direitos de seus cidadãos com igualdade e equidade. 

 Identificar oportunidades estratégicas de participação do CRP 14/MS em 

ações com vistas a promover a área da Psicologia Social e Comunitária. 

4.12.3 – AÇÕES 

a) Realizar, em parceria com a ABRAPSO, o 2º Encontro de Psicologia Social 

de Mato Grosso do Sul; 

b) Fortalecer a parceria com a ABRAPSO apoiando os núcleos constituídos no 

Estado; 

c) Elaborar e confeccionar material bibliográfico e de divulgação com 

informações sobre a área de atuação da Psicologia Social e Comunitária. 
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d) Promover aproximação com as instituições de ensino para fomentar o debate 

sobre a área da Psicologia Social e Comunitária; 

e) Realizar oficinas com os profissionais do SUAS para reflexão e prática desses 

profissionais nos locais de atuação, com a finalidade de produzir material 

(passagens terrestres para o interior). 

f) Realizar contato para orientação aos gestores do SUAS do Estado 

g) Realizar, em parceria com as demais Comissões, o Seminário de Políticas 

Públicas. 

h) Participar de eventos afins à temática da Comissão, mediante apresentação 

de trabalho. 

4.12.4 - AGENDA ANUAL DE REUNIÕES DA COMISSÃO 

 Reuniões Mensais 

 Datas a definir. 

 Datas sujeitas a mudanças conforme necessidade e comum acordo dos 

membros. 

4.12.5 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

TRANSPORTE AÉREO 
 

TRECHO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

Fortaleza – Campo Grande – Fortaleza 1 538,00 538,00 

Campo Grande – São Paulo – Campo Grande 4 208,45 833,80 

Porto Alegre – Campo Grande – Porto Alegre 1 452,00 452,00 

Campo Grande – Brasília – Campo Grande 2 519,00 1.038,00 

São Paulo – Campo Grande – São Paulo 2 225,00 450,00 

Total   3.311,80 

 
TRANSPORTE TERRESTRE 

 
DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
VALOR 

TOTAL (R$) 

Campo Grande – Dourados – Campo Grande 3 73,80 221,40 

Campo Grande – Corumbá – Campo Grande 3 143,40 430,20 

Campo Grande – Três Lagoas – Campo Grande 3 115,51 346,53 

Campo Grande – Ponta Porã – Campo Grande 3 109,50 328,50 

Campo Grande – Jardim – Campo Grande 3 52,50 157,50 

Campo Grande – Nova Andradina – Campo Grande 3 82,00 246,00 

Campo Grande – Coxim – Campo Grande 3 53,90 161,70 

Total   1.891,83 
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HOSPEDAGEM 
 

LOCAL QTD DE 
DIÁRIAS 

Nº DE 
PESSOAS 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

No MS 32 01 190,00 6.080,00 

Outros Estados 16 01 290,00 4.640,00 

TOTAL    10.720,00 

 
DIÁRIAS 

 
LOCAL QTD DE 

DIÁRIAS 
Nº DE 

PESSOAS 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
VALOR 

TOTAL (R$) 

No MS 32 01 126,00 4.032,00 

Outros Estados 16 01 189,00 6.048,00 

TOTAL    10.080,00 

 
OUTRAS DESPESAS 

 
DESCRIÇÃO VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
QUANTIDADE VALOR 

TOTAL (R$) 

Livro “O lugar da Psicologia na Contemporaneidade” 5,00 1.000 5.000,00 

Cadernos de Políticas Públicas 2,00 500 1.000,00 

Filmagem 450,00 290 900,00 

Locação espaço 700,00 1 700,00 

Coffee Break 10 600 6.000,00 

Serviço de Postagem 0,17 500 85,00 

Ajudas de Custo 31,50 70 2.205,00 

TOTAL   15.890,00 

 
VALOR TOTAL 

 
ITEM VALOR TOTAL (R$) 

Transporte aéreo 3.311,80 

Transporte terrestre 1.891,83 

Hospedagens 10.720,00 

Diárias 10.080,00 

Outras despesas 15.890,00 

VALOR TOTAL 41.893,63 
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4.13 – COMISSÃO DE SAÚDE 

4.13.1 - OBJETIVO GERAL 

Criar espaços para que as diretrizes do VIII CNP e do COREP possam ser 

discutidas e aprofundadas visando contribuir para a psicologia enquanto Ciência e 

Profissão inseridas nas práticas profissionais do Psicólogo nas políticas públicas de 

saúde.  

4.13.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mapear a atuação do profissional de psicologia dentro da política de saúde 

em Mato Grosso do Sul. 

 Promover a discussão com os gestores municipais sobre a inclusão da (o) 

psicóloga (o) na equipe mínima de Atenção Básica da Saúde e nos Serviços 

de Referência em Saúde Mental, como os CAPS e NASF. 

  Promover debates com a Secretaria de Estado de Saúde e o Conselho 

Estadual de Saúde para que seja revista a Portaria nº 336 para inclusão das 

(os) psicólogas (os) na equipe mínima dos CAPS. 

 Fomentar parcerias com os Conselhos profissionais da área de saúde nas 

discussões relacionadas às políticas públicas referentes aos 

encaminhamentos e atendimentos de saúde mental, nos setores público, 

privado e planos de saúde, com a discussão e encaminhamentos para 

minimizar os impactos do ato médico percebido nas práticas profissionais 

 Realizar ações perante o Sinpsi/MS a fim de fazer cumprir a inserção da (o) 

psicóloga(o) definida pelas portarias do Ministério da Saúde e na legislação 

federal, que estabelece a obrigatoriedade de psicólogas(os) em unidades de 

internação, UTIs e unidades de emergência nos hospitais, regulamentando a 

distribuição de profissionais por setores e número de leitos nas instituições  

 Promover espaços de discussão com a gestão estadual e gestões municipais 

e outras categorias sobre a possibilidade de inserção da (o) psicóloga(o) na 

equipe do Programa de  Valorização da Atenção Básica (Provab), bem como 

na Estratégia Saúde da Família (ESF), no Centro de Referência à Saúde do 

Trabalhador (Cerest) e no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (Nasf). 
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 Ampliar a discussão sobre a Política Nacional de Saúde Mental entre as (os) 

psicólogas (os) que atuam no serviço público, por meio da promoção de 

ações que visem à educação permanente e continuada. 

 Trabalhar pela ampliação e fortalecimento da rede de atenção integral aos 

usuários de drogas e do cuidado em liberdade e medidas de prevenção e 

promoção da saúde e da cidadania, em consonância com a efetiva 

implementação da política nacional de saúde mental. 

 Lutar pela garantia de direito de acesso e acolhimento/internação dos 

usuários da saúde mental em hospitais gerais, conforme previsto nas 

Portarias nº 148/2012 e 1.615/2012. 

 Ampliar a fiscalização e contribuição às políticas públicas de saúde mental 

nos municípios e no Estado, apoiando e incentivando a rede psicossocial de 

acordo com o que preconiza a Política Nacional de Saúde Mental. 

4.13.3 – AÇÕES 

 Ação 1: Encontro com as psicólogas (os) para discutir as referências técnicas da 

atuação das psicólogas (os) nos CAPS e NASF. 

Previsão de custos 

2 passagens aéreas, 4 hospedagens, 10 ajudas de custo. 

 Ação 2: Seminário de Políticas Públicas em parceria com as Comissões de 

Educação e Psicologia Social e Comunitária. No Seminário, será feito o 

lançamento dos documentos referências do CREPOP (questão da terra, transito, 

mobilidade urbana). Previsão para Agosto de 2014 em Comemoração ao dia do 

psicólogo. Previsão de 200 pessoas.   

Previsão de custos 

2 passagens aérea, 4 hospedagens, 10 ajudas de custo. 

 Ação 3: Cine Clube no mês de maio para discutir a Luta Antimanicomial. Realizar 

essa ação em parceria com as Instituições de Ensino.  

Previsão de custos 

1 passagem aérea, 2 hospedagens, 06 ajudas de custo. 

 Ação 4: Teleconferência com uma mesa de discussão para debater a questão da 

Luta Antimanicomial.  

Previsão de custos 
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1 Passagem aérea, 2 hospedagens, 06 ajudas de custo. 

 Ação 5: Release para os meios de comunicação social sobre a Luta 

Antimanicomial, assim como identificar profissionais que possam discutir a 

temática da Luta Antimanicomial em nome do Conselho nessas diversas mídias.  

Previsão de custos 

06 ajudas de custo. 

 Ação 6: Encontro de psicoterapeutas para discutir as abordagens 

psicoterapêuticas, a formação, a éticas e as praticas profissionais.  (com 

conferencias e oficias).  

Previsão de custos 

2 passagens aéreas, 4 hospedagens, 16 ajudas de custo. 

 Ação 7: Participação no IV Congresso Brasileiro Psicologia Ciência e Profissão 

19 a 23 de novembro de 2014. 

Previsão de custos 

2 passagens aéreas, 10 hospedagens, 10 diárias. 

 Ação 8: Parceria com a Comissão de Educação na discussão da questão da 

medicalização na educação. 

Previsão de custos 

1 passagem aérea, 2 hospedagens, 06 ajudas de custo. 

 Ação 9: Participação no IV Congresso Brasileiro de Saúde Mental - ABRASME 

2014 - Manaus – AM. 04 a 07/09/2014. (Inscrição até 30/04/2014 – 150,00).  

Previsão de custos 

 1 passagem aérea, 05 hospedagens, 05 diárias. 

 Ação 10: Evento “Drogas e Cidadania em Debate”, para discutir a referencia 

técnica álcool e outras drogas com as psicólogas dos CAPS AD. Essa ação será 

em parceria com a Comissão Direitos Humanos. 

Previsão de custos: 

 1 passagem aérea, 2 hospedagens, 06 ajudas de custo. 

 

4.13.4 – AGENDA ANUAL DE REUNIÕES DA COMISSÃO 

Reuniões bimestrais com a Comissão e psicólogas (os) convidadas. 

Datas a definir.  
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 Datas sujeitas a mudanças conforme necessidade e comum acordo dos 

membros. 

4.13.5 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

TRANSPORTE AÉREO 

TRECHO VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

QUANTIDADE VALOR 
TOTAL (R$) 

São Paulo – Campo Grande – São Paulo 06 225,00 1.350,00 

Campo Grande – São Paulo – Campo Grande 02 600,00 1.200,00 

Campo Grande – Manaus – Campo Grande 01 1.458,00 1.458,00 

Brasília – Campo Grande – Brasília  04 519,00 2.076,00 

TOTAL   5.300,89 

HOSPEDAGEM 

LOCAL QUANTIDADE DE 
DIÁRIAS 

Nº DE 
PESSOAS 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

No MS 13 01 190,00 2.470,00 

Outros Estados 23 01 290,00 6.670,00 

Total     9.140,00 

DIÁRIAS 

LOCAL QUANTIDADE 
DE DIÁRIAS 

Nº DE 
PESSOAS 

VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

No MS 13 01 126,00 1.638,00 
Outros Estados 23 01 189,00 4.347,00 

Total    5.985,00 

OUTRAS DESPESAS 

DESCRIÇÃO VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

QUANTIDADE VALOR 
TOTAL (R$) 

Ajuda de Custo 31,50 70 2.205,00 

Locação de Espaço 260,00 6 1.560,00 

Filmagem 450,00 4 1.800,00 

Cofee break 17,00 300,00 5.100,00 

TOTAL   10.665,00 

VALOR TOTAL 

ITEM VALOR TOTAL (R$) 

TRANSPORTE AÉREO 5.300,89 

HOSPEDAGENS 9.140,00 

DIÁRIAS 5.985,00 

OUTRAS DESPESAS 10.665,00 

VALOR TOTAL 31.090,89 
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4.14 – COMISSÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 

4.14.1 – OBJETIVO GERAL 

Fomentar discussões sobre o papel da psicologia do trânsito em seus 

diversos contextos, avaliação, políticas públicas de educação para o trânsito e 

mobilidade. 

4.14.2 – AÇÕES 

 

 Realizar o Seminário de Psicologia do Trânsito e Políticas Públicas em 

Setembro/14. 

Recursos Necessários 

Local para 100 pessoas 

Passagem, hospedagem e diária para convidado –SP 

Coffee break para 100 pessoas 

 Lançamento de documento referência que está em consulta pública.  

Recursos Necessários 

Local para 50 pessoas 

Passagem, hospedagem e diária para convidado –DF 

Coffee break para 50 pessoas 

 

4.14.3 – AGENDA ANUAL DA COMISSÃO 

 A Comissão se reunirá mensalmente, com datas a serem definidas. 

Obs: As datas estão sujeitas a mudanças conforme necessidade e comum 

acordo dos membros. 

4.11.5 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

TRANSPORTE AÉREO 
 

TRECHO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

São Paulo – Campo Grande – São Paulo 1 600,00 600,00 

Brasília – Campo Grande- Brasília 1 600,00 600,00 

Total   1.200,00 
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HOSPEDAGEM 
 

LOCAL QTD DE DIÁRIAS Nº DE PESSOAS VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

Campo Grande 1 2 190,00 380,00 

Total    380,00 

DIÁRIAS 

LOCAL QTD DE DIÁRIAS Nº DE PESSOAS VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

Campo Grande 1 2 126,00 252,00 

Total    252,00 

OUTRAS DESPESAS 

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO 
(R$) 

QUANTIDADE VALOR 
TOTAL (R$) 

Auditório  260,00 2 520,00 

Cofee break 10,00 100 1.000,00 

Mala direta 0,50 3.000 1.500,00 

Certificados 0,50 200 100,00 

Cartazes 1,10 30 33,00 

Carro 170,00 02 340,00 

Reembolso de Combustível 100,00 04 400,00 

Ajudas de custo 31,50 50 1.575,00 

Total   5.468,00 

VALOR TOTAL 

ITEM VALOR TOTAL (R$) 

Transporte Aéreo 1.200,00 

Hospedagem 380,00 

Diárias 252,00 

Outras Despesas 5.468,00 

VALOR TOTAL 7.300,00 
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4.15 – CREPOP 

Em 2014 a Rede CREPOP irá pesquisar a atuação das/os psicólogas/os nos 

Programas e Ações dos Direitos Reprodutivos e Sexuais, bem como propõe a 

elaboração de Referencias técnicas sem pesquisa sobre a atuação da/o psicóloga/o 

junto as Comunidades Tradicionais: Quilombolas e Indígenas. 

 

4.15.1 – OBJETIVO GERAL 

Realizar pesquisas acerca da atuação da/o profissional de Psicologia juto aos 

Programas e Ações dos Direitos Sexuais e Reprodutivos. Oferecer referências 

técnicas para atuação do psicólogo/a, além de sistematizar e difundir o 

conhecimento e as práticas psicológicas nas diversas Políticas Públicas. 

4.15.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Contribuir no aprimoramento da metodologia de pesquisa do CREPOP, 

levantando necessidades de adequação para aperfeiçoar e qualificar as 

pesquisas do CREPOP; 

 Estimular a participação da categoria nas Consultas Públicas, contribuindo 

assim com a construção das Referências Técnicas para atuação do/a 

psicólogo/a no campo das políticas públicas de áreas investigadas nos anos 

anteriores; 

 Coletar dados para a construção das Referências Técnicas para atuação do/a 

psicólogo/a no campo das políticas públicas; 

Promover a articulação com gestores/as de políticas públicas, fortalecendo a 

compreensão da dimensão da atuação dos/as psicólogos/as dessas políticas 

no estado de MS; 

 Identificar oportunidades estratégicas de participação da Psicologia nas 

Políticas Públicas. 

 Fortalecer a presença da Psicologia nas Políticas Públicas utilizando 

ferramentas tecnológicas - especialmente o site – como forma de divulgação, 

contribuindo como recurso de gestão do Conselho Regional de Psicologia. 

(Debates on line, link das Referencias entre outros). 
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4.15.3 – AÇÕES 

 Estimular a participação das/os profissionais nas Consultas Públicas: 

(Relações Raciais, Educação Inclusiva, Atenção Básica a Saúde, e Relações 

Raciais). 

 Realizar em parceria com as Comissões do CRP, reuniões locais com 

profissionais para debater os conteúdos das Consultas Públicas. 

 Realizar pesquisa sobre a atuação da/o psicóloga/o nos Programas e Ações 

referentes aos Direitos Sexuais e Reprodutivos. 

 Realizar em parceria com as Comissões do CRP eventos de lançamento e 

divulgação das Referencias Técnicas (Sistema Prisional, Medidas 

Socioeducativas em Meio aberto, Atenção a Mulher em Situação de Violência, 

Educação Básica e CAPS, Questão da Terra, Álcool e Outras Drogas). 

 Agendar visitas aos Gestores/as de Políticas Públicas e apresentar a pauta 

de ações do CREPOP;  

 Divulgar e disponibilizar as Referências Técnicas produzidas para 

potencializar a atuação do/a psicólogo/a nas Políticas Públicas. 

 Realizar, em parceria com a Comissão de Interiorização, uma capacitação 

para as representações do CRP nos conselhos de direitos. (dentre as 

temáticas, trabalhar as deliberações do VIII CNP). Produzir vídeo e cartilha a 

ser disponibilizada aos participantes. 

4.15.4 – AGENDE ANUAL DA COMISSÃO 

 A Comissão se reunirá mensalmente, com datas a serem definidas. 

Obs: As datas estão sujeitas a mudanças conforme necessidade e comum 

acordo dos membros. 

4.15.5 – DETALHAMENTO FINANCEIRO 

TRANSPORTE AÉREO 
 

TRECHO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

Campo Grande – Brasília - Campo Grande¹ 02 607,50 1.215,00 
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Brasília – Campo Grande – Brasília ² 01 607,50 607,50 

Campo Grande – São Paulo – Campo Grande ³ 02 252,52 505,04 

TOTAL   2.327,54 
1- Participação de uma Conselheira na Reunião da Coordenação Nacional e no Seminário Nacional do  

CREPOP 
2- Assessoria para o Seminário de Políticas Públicas 
3- Participação no Congresso Ciência e Profissão. 

 
TRANSPORTE TERRESTRE 
 

TRECHO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

Campo Grande – Dourados – Campo Grande 03 89,12 267,36 

Campo Grande – Corumbá – Campo Grande 03 173,92 521,76 

Campo Grande – Três Lagoas – Campo Grande 03 126,20 378,60 

Coxim – Campo Grande – Coxim 03 107,80 323,40 

Dourados – Campo Grande – Dourados 03 153,20 459,60 

Aquidauana – Campo Grande – Aquidauana 03 60,72 182,16 

TOTAL   2.132,88 

 
HOSPEDAGEM 
 

LOCAL QUANTIDADE Nº PESSOAS R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

Outros estados 06 01 290,00 1.740,00 

No MS 18 01 190,00 3.420,00 

TOTAL    5.160,00 

 

DIÁRIAS 

LOCAL QUANTIDADE Nº PESSOAS R$ UNITÁRIO R$ TOTAL 

Outros estados 06 01 189,00 1.134,00 

No MS 18 01 126,00 2.268,00 

TOTAL    3.402,00 

 

OUTRAS DESPESAS 

DESCRIÇÃO R$ UNITÁRIO QUANTIDADE R$ TOTAL  

Estagiária 718,00 12 8.616,00 

Auditório para 30 pessoas 200,00 01 200,00 

Auditório para 200 pessoas 2.200,00 01 2.200,00 

Coffee Break 10,00 230,00 2.300,00 

Coffee BReak 8,50 30 255,00 

Ajudas de custos 31,50 30 945,00 

TOTAL   14.516,00 

 

VALOR TOTAL 

ITEM VALOR TOTAL 

Transporte aéreo 2.327,54 

Transporte terrestre 2.132,88 



71 

Hospedagem 5.160,00 

Diárias 3.402,00 

Outras despesas 14.516,00 

TOTAL 27.538,42 
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4.16 – GRUPO DE TRABALHO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 

Tendo em vista que a atual sede do CRP 14/MS não mais comporta 

adequadamente o fluxo de atividades realizadas por este Conselho, uma das 

propostas de trabalho apresentadas em 2013 pela então Chapa "Cuidar da 

Profissão: Avançar a Psicologia com Compromisso Social", hoje VII Plenário do CRP 

14/MS, foi justamente viabilizar uma nova sede que venha a atender suas 

necessidades. Outro avanço importante proposto foi a criação de Escritórios 

Regionais, pois entende-se que para ampliar as ações no interior do Estado há 

necessidade de estabelecer espaços físicos para consolidar o contato e a troca com 

as(os) profissionais. 

4.16.1 - OBJETIVO GERAL 

Viabilizar a concretização das propostas de campanha da Chapa “Cuidar da 

Profissão: Avançar a Psicologia com Compromisso Social", hoje VII Plenário do CRP 

14/MS. 

4.16.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Viabilizar a aquisição e implantação de nova sede para o CRP14/MS na 

Capital; 

 Implantar Escritórios Regionais vinculados ao CRP 14/MS, iniciando o projeto 

pela cidade-polo de Dourados, devido ao número de profissionais inscritos e 

residentes no município e região, além de futuros (as) profissionais que 

formarão em breve na região, que hoje possui 3(três) dos 10 (dez) cursos 

superiores de Psicologia do Estado. 

4.16.3 - AÇÕES 

 Ação 1 – Respeitando os princípios de rigor e transparência na gestão dos 

recursos públicos e buscando desenvolver conhecimentos nos integrantes da 

comissão de modo a realizar o processo dentro dos preceitos éticos e 

regulamentares da administração pública, fazer treinamento in loco em outro 

Regional que tenha passado por processo semelhante com posterior repasse 
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(treinamento) local para todos os membros da Comissão e interessados no 

Plenário.  

 Previsão de custos: Diárias: 3,5 (fora do MS)R$ 661,50 Passagens: CGR - 

REC – CGR R$ 900,00 Hospedagem: R$ 600,00 

 Ação 2 – Buscando definir critérios para andamento das atividades de acordo 

com estrutura da Lei 8.666, realizar reuniões locais para estudo, análise e 

definição de projeto de viabilidade e implantação e nova sede, considerando 

adequação estrutural, financeira e horizonte de tempo para a mesma. 

Previsão de custos: 30 ajudas de custo. 

 Ação 3 – Realizar contatos para mapeamento de imóveis por meio de 

telefonemas, e-mails e reuniões no CRP. 

 Ação 4 – Fazer visitas a possíveis locais para nova sede.  

 Previsão de custos: 15 Ajudas de Custo: cada R$ 31,50/ Aluguel Veículo: 5 

diárias: R$ 750 /4 Passagens MS: R$ 200,00 /8 hospedagens MS: R$ 

1.520,00 

 Ação 5 – Operacionalizar trâmites legais dos processos de compra e venda 

tomando providências quanto à documentação, criação e divulgação de 

editais, negociações bancárias.  

 Previsão de custos: 10 ajudas de custo: cada 31,50/ 4 divulgações: 

DOU/jornal: cada R$ 200,00 – Total R$ 800,00 

 Ação 6 – Operacionalizar trâmites com a prefeitura e União tais como 

documentos, isenção de tributos e conclusão.  

 Previsão de custos: 2 divulgações no DOU/jornal: cada R$ 200,00 

4.16.4 - AGENDA ANUAL DE REUNIÕES DA COMISSÃO 

 Reuniões Mensais 

 1ª reunião em fevereiro/2014. 

 Demais datas: a definir. 

 Datas sujeitas a mudanças conforme necessidade e comum acordo dos 

membros. 

4.16.5 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

TRANSPORTE AÉREO 
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TRECHO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
VALOR 

TOTAL (R$) 

Campo Grande - Recife - Campo 

Grande 

01 900,00 900,00 

TOTAL   900,00 

 

TRANSPORTE TERRESTRE 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 
VALOR 

TOTAL (R$) 

Locação de veículo 05 200,00 1.000,00 

Reembolso de Combustível 05 100,00 500,00 

Passagens  0 4 50,00 200,00 

TOTAL   1.700,00 

 

 

HOSPEDAGEM 

 

LOCAL 
QTD DE 

DIÁRIAS 

Nº DE 

PESSOAS 

VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

Hotel Saveiro - Recife 02 01 200,00 400,00 

Hotel Dourados 04 02 190,00 1.520,00 

TOTAL    1.920,00 

 

DIÁRIAS 

 

LOCAL 
QTD DE 

DIÁRIAS 

Nº DE 

PESSOAS 

VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

VALOR 

TOTAL (R$) 

Recife 3,5 01 189,00 661,50 

Dourados 05 02 126,00 1.260,00 

TOTAL    1.921,50 

 

OUTRAS DESPESAS 

 

DESCRIÇÃO 
VALOR 

UNITÁRIO (R$) 

QUANTIDADE VALOR 

TOTAL (R$) 

Locação Espaço para reunião 300,00 01 300,00 

Divulgação em Diário Oficial / Jornal 200,00 06 1.200,00 

Trâmites de documentação 1.500,00 1 1.500,00 

Ajudas de Custo 31,50 55 1.732,50 

   4.732,50 

 

VALOR TOTAL 
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ITEM VALOR TOTAL (R$) 

TRANSPORTE AÉREO 900,00 

TRANSPORTE TERRESTRE 1.700,00 

HOSPEDAGENS 1.920,00 

DIÁRIAS 1.921,50 

OUTRAS DESPESAS 4.732,50 

VALOR TOTAL 11.174,00 
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4.17 - GRUPO DE TRABALHO DE INTERIORIZAÇÃO 

O GT de Interiorização que surgiu em 2011 contabiliza dentre suas ações já 

realizadas o apoio a representantes dos municípios para os eventos de Psicologia 

Social, Psicologia Jurídica, CREPOP; o mapeamento das representações dos 

Conselhos de Controle Social no interior do Estado; a divulgação da 2ª Mostra 

Nacional de Práticas em Psicologia; bem como a articulação para aumentar a 

participação de representantes do CRP nos Conselhos do interior e a  preparação 

para eventos de entrega de CIP´s no Interior (Dourados, Três Lagoas,Corumbá) 

e pré-congressos. 

Na atual gestão o GT deverá trabalhar em consonância com a plataforma 

eleitoral do “Cuidar da Profissão: Avançar a Psicologia com Compromisso Social” 

tendo como enfoque das ações favorecer a criação de escritórios regionais do 

Conselho com o propósito de descentralizar a Gestão e ampliar o atendimento aos 

profissionais dos municípios do interior, priorizando dessa forma as ações éticas no 

exercício profissional da Psicologia 

4.17.1 – OBJETIVO GERAL 

Avançar no compromisso da Psicologia em articular a descentralização da 

gestão aproximando o Conselho de Psicologia dos profissionais do interior.  

4.17.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Realizar eventos nos municípios do interior sobre práticas da Psicologia, 

contando com a participação dos membros da diretoria do CRP; 

 Propiciar entrega de CIP´s no interior; 

 Promover reuniões com membros das comissões e planejamento de visitas, 

entre outros. 

 Desenvolver pesquisa sobre áreas de atuação do psicólogo no interior do MS, 

por meio de parcerias entre o conselho e instituições formadoras. 

 

4.17.3 – AÇÕES 
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 Encontros interdisciplinares sobre as temáticas das comissões do CRP 

14/MS. 

 Fóruns de Debate sobre demandas levantadas pelo GT interiorização. 

 Mostra de Práticas da Psicologia no interior do estado do MS 

 Cine Clube itinerante 

4.17.4 – AGENDA ANUAL DE REUNIÕES DA COMISSÃO 

 A Comissão se reunirá mensalmente, com datas a serem definidas. 

4.17.5 – DETALHAMENTO FINANCEIRO 

TRANSPORTE AÉREO 
 

TRECHO QUANTIDADE VALOR 
UNITÁRIO (R$) 

VALOR 
TOTAL (R$) 

Campo Grande – São Paulo – Campo 
Grande 

02 600,00 1.200,00 

TOTAL   2.327,54 

 

TRANSPORTE TERRESTRE 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL  

Aluguel de Veículo 10 150,00 1.500,00 

Reembolso de Combustível 20 100,00 2.000,00 

Campo Grande - Paranaíba 01 80,56 80,56 

Paranaíba – Campo Grande 01 78,90 78,90 

Campo Grande – Três Lagoas 01 63,10 63,10 

Três Lagoas – Campo Grande 01 62,93 62,93 

Campo Grande – Corumbá 01 86,96 86,96 

Corumbá – Campo Grande 01 83,90 83,90 

TOTAL   3.956,35 

 

HOSPEDAGEM 

 

LOCAL 
QTD DE 
DIÁRIAS 

Nº DE 
PESSOAS 

VALOR 
UNITÁRIO  

VALOR TOTAL  

Diversos municípios do 
Estado 

13 01 190,00 2.470,00 

São Paulo 05 02 290 2.900,00 

TOTAL    5.370,00 

 

DIÁRIAS 

 

LOCAL 
QTD DE 
DIÁRIAS 

Nº DE 
PESSOAS 

VALOR 
UNITÁRIO  

VALOR TOTAL  

Diversos municípios do 
Estado 

13 01 126,00 1.638,00 

São Paulo 05 02 189,00 1.890,00 
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TOTAL    3.528,00 

 

OUTRAS DESPESAS 

 

Descrição Valor Unitário (R$) Quantidade Valor Total (R$) 

Ajudas de Custo 31,50 60 1.890,00 

Banners 80,00 010 800,00 

Faixas 150,00 002 300,00 

Coffee Break 10,00 200 2.000,00 

Aluguel auditório 300,00 006 1.800,00 

Serviços de Postagem 000,50 500 250,00 

Filmagem 450,00 005 2.250,00 

TOTAL   9.290,00 

 

VALOR TOTAL 

 

Item Valor Total (R$) 

Transporte Aéreo 2.327,54 

Transporte Terrestre 3.956,35 

Hospedagens 5.370,00 

Diárias 3.528,00 

Outras Despesas 9.290,00 

Valor Total 24.471,89 
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ANEXOS 

ANEXO A – DIRETORIA E COMISSÕES 
 

DIRETORIA 

Presidente Norma Celiane Cosmo 

Vice-presidente Beatriz R.G. Xavier Flandolli 

Tesoureiro Renan da Cunha Soares Junior 

Secretária Irma Macário 

COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

Coordenação Fernando Faleiros de Oliveira 

Membros Mônica Renata Dantas Mendonça 

 Norma Celiane Cosmo 

 Renan da Cunha Soares Junior 

Fiscal Patrícia Dantas Silveira 

 

COMISSÃO DE ÉTICA 

Coordenação Giovana Guzzo Freire 

Membros Ceres Maria Mota Duarte 

 Sueli Martins Viçoso do Amaral 

Comissão de Instrução Alexandra Ayache Anache 

 Antonio Garcia Neto 

 Ide Almeida Crispim 

 Juliana Cristina Lopes da Costa 

 Juliana Gontijo Barbosa 

 Valdeci dos Reis Porto 

 

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 

Coordenação Euricléa Azevedo Nogueira 

Membros Adriana Teruya Maekawa 

 

COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

Coordenação Ceres Maria Mota Duarte 

Membros Elisângela Ficagna 

 Euricléa Azevedo Nogueira 

 Jaciane Terezinha Rodrigues Vieira 

 Mônica Pinto Leimgruber 

 Simone Grisolia Monteiro 
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COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO E CULTURA 

Coordenação Beatriz Rosália Gomes Xavier Flandoli 

Membros Fernando Faleiros de Oliveira 

 Irma Macário 

 Marco Aurélio Portocarrero Naveira 

 Mônica Renata Dantas Mendonça 

 Renan da Cunha Soares Junior 

 Vanessa Carolina Costa 

 

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 

Coordenação Simone Grisolia Monteiro 

Membros Andrea Cristina Coelho Scisleski 

 Carlos Afonso Marcondes Medeiros 

 Giovana Guzzo Freire 

 Isloany Dias Machado 

 Keila de Oliveira Antonio 

 Marco Aurélio Portocarrero Naveira 

 Mariângela de Morais Martinez 

 Norma Celiane Cosmo 

 Rosemeire Pereira Souza Martins 

 Sandra Maria Francisco de Amorim 

 Sydnei Ferreira Ribeiro Junior 

 Walter Martins 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

Coordenação Ana Maria de Vasconcelos Silva 

Membros Alexandra Ayache Anache 

 Aracy Mendes de Souza 

 Claudia Elizabete da Costa Moraes Mondini 

 Euricléa Azevedo Nogueira 

 Lucy Nunes Ratier Martins 

 Maria Alice Alves Motta 

 Norma Celiane Cosmo 

 Simone Silveira Cougo 

 Sônia da Cunha Ürt 

 

COMISSÃO DE GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL 

Coordenação Cristiane Pinheiro Duarte de Almeida 

Membros Keila de Oliveira Antonio  

 Talita Meireles Flores 

 Zaira de Andrade Lopes 

 

COMISSÃO DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE 

Coordenação Simone Grisolia Monteiro 

Membros Andrea Cristina Coelho Scisleski 

 Ceres Maria Mota Duarte 

 Cristiane Cestari Alves 

 Eliane Auxiliadora Espíndola 
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 Janine Fortin Dittrich 

 José Magno Macedo Brasil 

 Marco Aurélio Portocarrero Naveira 

 Mônica Renata Dantas Mendonça 

 Rosemeire Pereira Souza Martins 

 Sandra Maria Francisco de Amorim 

 Silvia Lopes Otácio 

 Vanessa Carolina Costa 

 Walques Jacques Vargas 

 

COMISSÃO DE PSICOLOGIA JURÍDICA 

Coordenação Mônica Renata Dantas Mendonça 

Membros Carlos Afonso Marcondes Medeiros 

 Ester Shiori Hirai Arashiro 

 Fernanda de Melo Rosa 

 Hiety Martins Pereira 

 Ligia Gonçalves 

 Márcio Diniz da Silva Tavares 

 Mônica Pinto Leimgruber 

 Paulo da Silva Godoy 

 Sandra Maria Francisco de Amorim 

 Simone Grisolia Monteiro 

 Sydnei Ferreira Ribeiro Junior 

 

COMISSÃO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 

Coordenação Jaciane Terezinha Rodrigues Vieira 

Membros Beatriz Rosália Gomes Xavier Flandoli 

 Fernando Faleiros de Oliveira 

 

COMISSÃO DE PSICOLOGIA SOCIAL E COMUNITÁRIA 

Coordenação Zaira de Andrade Lopes 

Membros Andrea Cristina Coelho Scisleski 

 Camilla Fernandes Marques 

 Carla Lavarda Concentino Caetano 

 Gabriela Lopes de Aquino 

 Keila de Oliveira Antonio 

 Márcio Diniz da Silva Tavares 

 Sueli Martins Viçoso do Amaral 

 

 

COMISSÃO DE SAÚDE 

Coordenação Irma Macário 

Membros Elisângela Ficagna 

 Euricléa Azevedo Nogueira 
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COMISSÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 

Coordenação Renan da Cunha Soares Junior 

Membros Priscilla Miyahira Borges 

 Thiago Mendes de Morais 

 

CREPOP 

Coordenação Zaira de Andrade Lopes 

Membros Márcio Diniz da Silva Tavares 

 Sueli Martins Viçoso do Amaral 

Técnica Keila de Oliveira Antonio 

 

GRUPO DE TRABALHO DE AQUISIÇÃO E VENDA DE IMÓVEL 

Coordenação Fernando Faleiros de Oliveira 

Membros Adriana Freixo dos Santos 

 Carlos Cesar Coelho Netto 

 Sueli Martins Viçoso do Amaral 

 Walkes Jacques Vargas 

 

GRUPO DE TRABALHO DE INTERIORIZAÇÃO 

Coordenação Rosemeire Pereira Souza Martins 

Membros Ana Maria de Vasconcelos Silva 

 Fernando Faleiros de Oliveira 

 Mônica Renata Dantas Mendonça 

 Renan da Cunha Soares Junior 
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ANEXO B – PLANO DE AÇÃO (MODELO) 

1. DENTIFICAÇÃO 

COMISSÃO RESPONSÁVEL  

COORDENADOR DA COMISSÃO  

COORDENADOR DA AÇÃO  

COLABORADORES  

FORMATO (Conforme anexo D)  

PREVISÃO DE REALIZAÇÃO  

 

2. OBJETIVO 

3. PÚBLICO ALVO/ QUANTIDADE 

3. JUSTIFICATIVA 

4. METODOLOGIA 

5. RECURSOS NECESSÁRIOS/ LEVANTAMENTO DE CUSTOS 

 

 

Campo Grande, _____de_____de______. 

 
 
 

_____________________________ 
Conselheira Responsável 
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 ANEXO C – DEFINIÇÕES DE EVENTOS CIENTÍFICOS 
 

GRUPO 1 
 
1) CONGRESSO: 
 
Origem da palavra: Vem do latim com, “junto”, e gradi, “caminhar”. 
Definição: Reunião formal e periódica de profissionais que atuam numa mesma 
área, promovida por entidades associativas. 
Objetivo: Apresentar temas específicos, debater e extrair conclusões sobre ele. 
Duração: Até cinco dias, com carga horária total mínima de 24 horas. 
Dicas: Assuntos relacionados ao tema central podem ser apresentados sob 
diferentes formas: painel, palestras, simpósios, mostra, exposição, etc. Os trabalhos 
devem ser apresentados por escrito e com a antecedência prevista, para que sejam 
reunidos em um documento que será entregue aos congressistas. 
 
2) CURSO: 
 
Definição: Formação Continuada dos Profissionais da Educação para o exercício da 
prática docente. 
Duração: Mínimo 08 horas . 
 
3) ENCONTRO: 
 
Origem da palavra: Vem do latim contra “em oposição”, exatamente o mesmo 
sentido que ainda tem a nossa expressão “ ser do contra”. 
Definição: Evento onde pessoas da mesma categoria profissional debatem temas 
polêmicos. 
Objetivo: Discutir vários aspectos de um determinado assunto e extrair conclusões. 
Duração: Um ou dois dias (8 horas diárias). 
 
4) JORNADA : 
 
Definição: São encontros de grupos profissionais, de âmbito regional, para discutir 
periodicamente, assuntos de interesse do grupo. As conclusões podem definir linhas 
norteadoras para o trabalho do grupo. 
Duração: vários dias 
 
5) OFICINA: 
 
Definição: É um evento dividido em duas partes: teórica e prática. Os participantes 
são de uma mesma área ou de um mesmo segmento de trabalho, e se reúnem para 
debater, praticar e tentar encontrar soluções para o tema proposto. 
Objetivo: Familiarizar os participantes sobre um determinado assunto para um 
maior dinamismo, aliando a teoria com a prática. 
Duração: De 8 a 30 horas, com o mínimo de 3 horas e o máximo de 8 horas 
diárias. 
 
6) SEMANA: 
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Definição: É a nomenclatura atribuída a um tipo de encontro semelhante ao 
congresso, no qual as pessoas se reúnem para discutir assuntos de interesse 
comum. A dinâmica é a mesma de um Congresso. 
Duração: Vários dias 
 
7) SEMINÁRIO: 
 
Origem da palavra: Vem do latim sêmen, “semente”. Portanto um seminário nada 
mais é que uma sementeira. 
Definição: Evento onde dois ou mais expositores apresentam vários aspectos de 
um determinado assunto. É uma sequência concentrada de atividades com fim 
específico de desenvolver capacidades, conhecimento e aprendizagem por meio do 
trabalho. A ideia é somar informações e experiências. “Congresso de menor porte”. 
Objetiva transmissão, atualização, debate, divulgação ou apresentação de novos 
conceitos e técnicas centrados num tema básico, que pode ser desdobrado em 
subtemas. Exposição feita por uma ou mais pessoas e um coordenador. O assunto é 
conhecido da plateia, que é dividida em grupos. Fases: Exposição, Discussão e 
Conclusão. 
Objetivo: Informar e debater determinado assunto sob vários ângulos. 
Duração: 4 a 8 horas diárias 
Pode ser de uma até várias semanas. 
 
8) SIMPÓSIO: 
 
Origem da Palavra: Vem do grego sympósium, palavra formada por syn, “junto”, e 
posis, “beber”. 
Definição: São vários expositores com a presença de um coordenador. O tema 
geralmente é científico. Após as apresentações, a plateia participa com perguntas à 
mesa. 
Objetivo: Analisar, discutir e estudar determinado assunto sob diversos ângulos. 
Duração: Um a três dias (8 horas diárias). 
GRUPO 2 
 
9) PALESTRA: 
 
Definição: Evento caracterizado pela apresentação de um tema, por um 
especialista, a um grupo de pessoas com interesses comuns. Após a apresentação, 
deverá ser aberta a possibilidade para questionamentos. 
Objetivo: Informar e atualizar o público sobre um determinado assunto. 
Duração: mínimo de uma hora 
 
10) MESA REDONDA: 
 
Definição: É uma reunião preparada e conduzida por um moderador, que orienta a 
discussão, para que se atenda ao tema proposto. Os participantes da mesa – 
redonda são especialistas, que apresentam os seus pontos de vista sobre o assunto 
em pauta, num tempo limite. Depois eles debatem entre si, podendo haver a 
participação dos presentes, em forma de perguntas, por escrito ou oralmente. A 
diferença entre Mesa- Redonda e Painel é que, neste, expositores debatem entre si 
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o assunto, cabendo ao público apenas assistir à polêmica , sem direito a perguntas. 
É uma reunião entre especialistas, em pequeno número, com um coordenador e um 
moderador. 
Objetivo: Debater e discutir determinado tema. 
Duração: Mínimo 2 horas 
 
11) PAINEL: 
 
Definição: Evento onde um orador e até quatro painelistas explanam sua visão 
sobre um tema pré-determinado, sempre coordenado por um moderador. 
Objetivo: Explanar, debater e expor conclusões sobre um tema. 
Duração: Até 1 hora e 30 minutos. 
 
12) FÓRUM: 
 
Definição: Reunião baseada na busca da participação intensa da plateia, 
preferencialmente numerosa. A ideia é sensibilizar a opinião dos presentes sobre 
assuntos pré-determinados. Um coordenador levanta um tema de interesse geral e 
busca a opinião da coletividade. Ocorre debate livre até que conclusões possam ser 
retiradas. 
Objetivo: Colher opiniões e apresentar conclusões representando o consenso da 
maioria. 
Duração: Um ou mais dias (horas diárias). 
 
13) CONFERÊNCIA: 
 
Origem da palavra: Vem do latim com+ferre, “reunir”. Ou seja, em uma conferência, 
o conferencista é apenas um meio, e não um fim. 
Definição: Uma das formas de reunião informativa que se caracteriza pela 
exposição feita por autoridade em determinado assunto para grande número de 
pessoas. Exige a presença de um presidente de mesa para condução dos trabalhos, 
sendo bem mais formal que uma palestra. As perguntas acontecem somente por 
escrito e devidamente identificadas, bem ao final da exposição. 
 
GRUPO 3 
 
14) VIDEOCONFERÊNCIA: 
 
Definição: Consiste em uma discussão em grupo ou pessoa-a-pessoa na qual os 
participantes estão em locais diferentes, mas podem ver e ouvir uns aos outros 
como se estivessem reunidos em um único local. Os sistemas interpessoais de 
videoconferência possibilitam a comunicação em tempo real entre grupos de 
pessoas, independente de suas localizações geográficas, em áudio e vídeo 
simultaneamente. 
 
15) TELECONFERÊNCIA: 
 
Definição: Transmissão de um programa de TV em circuito fechado, com cobertura 
nacional ou internacional, via satélite. Atualmente a teleconferência tem se 
apresentado como alternativa moderna cada vez mais adotada por empresas, 
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constituindo-se numa forma ideal de reunir pessoas, em diferentes localidades, 
participando de um mesmo evento. O programa é gerado a partir de um determinado 
ponto e transmitido via satélite para localidades designadas, sendo captado através 
de antenas parabólicas. 
 
GRUPO 4 
 
16) CAMPANHA: 
 
Definição: Atividade planejada e sistemática que envolve o público em torno de um 
tema específico, utilizando, para isso, diversos meios de comunicação. 
Objetivo: Informar o público alvo sobre determinadas idéias e técnicas 
buscando o seu engajamento com o tema. 
Duração: A ser definida de acordo com o tema e disponibilidade de 
recurso. 
 
17) CONCURSO/TORNEIO: 
 
Definição: Competição que ocorre em áreas artísticas, culturais, científicas, de 
categorias profissionais e desportivas. É coordenado por uma comissão, devendo ter 
um regulamento, um júri e uma premiação. 
Duração: Pré determinada. 
 
18) FEIRA: 
 
Definição: Evento onde, em um stand, o professor apresenta os resultados do seu 
trabalho de cunho pedagógico. 
Duração: Em média, cinco dias. 
 
 
 
19) FESTIVAL: 
 
Origem da palavra: Festus é um adjetivo que deu origem a palavra festival; significa 
felicidade, cheio de alegria. 
Definição: Os festivais desempenham um papel importante na disseminação da 
cultura, atualização e formação de profissionais e na divulgação de novas técnicas e 
talentos. 
 
20) GINCANA: 
 
Definição: Competição em que as equipes devem responder perguntas, cumprir 
tarefas, previamente estabelecidas ou não. Trata-se de uma brincadeira para testar 
habilidades dos participantes na busca de informação, cuja finalidade se compraz de 
enriquecer os conhecimentos de uma pessoa ou grupo de pessoas, através de uma 
metodologia onde se busca encontrar respostas, realizar constatações, conhecer e 
avaliar de uma forma divertida e interativa. 
 
21) MOSTRA: 
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Definição: Evento onde a Instituição apresenta resultados de seus trabalhos, 
documentos históricos ou material artístico/cultural produzidos pelo profissional. 
Objetivo: Divulgar institucionalmente o trabalho do professor. 
Duração: Em média, cinco dias. 
 
22) OLIMPÍADA: 
 
Definição: É uma competição organizada e aberta a todos que dominam algum tipo 
de conhecimento ou atividade. Por meio dela, os envolvidos, buscam melhorar 
performances e revelar talentos no campo das Ciências em geral e das atividades 
que exercem. 
 
GRUPO 5 
 
23) REUNIÃO TÉCNICA: 
 
Definição: Evento que reúne pessoas da Instituição ou de outras instituições, a fim 
de discutir temas relacionados com suas políticas, ações e resultados de trabalho. 
Objetivo: Discutir um assunto pré-determinado e decidir, em conjunto, quais as 
melhores ações a serem desenvolvidas. 
Duração: De acordo com o tema a ser tratado. 

 

 

 

 

 

 


