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1 APRESENTAÇÃO 
 

O presente documento objetiva apresentar para a categoria e para a sociedade 

o Plano de Trabalho a ser desenvolvido pelo IX Plenário do Conselho Regional de 

Psicologia 14ª Região /MS na gestão que se iniciou em Setembro de 2019 e que 

findará no mesmo mês de 2022. 

O Plano foi elaborado em conformidade com a Resolução CFP nº 010/2007, e, a 

partir das propostas difundidas durante a campanha da chapa "Psicologia e 

Democracia: Um lugar para todas e todos"; bem como daquelas aprovadas no X 

Congresso Nacional da Psicologia (CNP) e no X Congresso Regional da Psicologia 

(COREP) sendo estes: 1º Organização democrática e representativa do Sistema 

Conselhos; 2º O diálogo da Psicologia com a sociedade brasileira e suas relações 

com a democracia e direitos humanos; 3º Do Exercício Profissional. 

As ações aqui propostas traduzem o projeto pensado pela diretoria e pelas 

comissões temáticas instituídas, que são formadas por profissionais dos mais 

diversos campos teóricos e práticos. Deste modo, a construção deste documento é 

resultado de um fazer conjunto cuja finalidade é avançar a Psicologia no Mato 

Grosso do Sul. 

O que segue é um Plano de Trabalho com descrições genéricas e que serão, na 

oportunidade de sua execução, detalhadas para acompanhamento dos resultados 

alcançados ao final. Para tanto, inicia-se com as propostas da Diretoria deste regional 

que são prosseguidas pelas propostas das Comissões permanentes (Comissão de Ética/ 

Comissão de Orientação e Fiscalização/Comissão de Tomada de Contas), das 

Comissões instituídas (Comissão de Assistência Social/Comissão de 

Comunicação/Comissão de Direitos Humanos/ Comissão de 

Educação/Comissão de Interiorização e Fronteiras/Comissão de Psicologia 

Organizacional e do Trabalho/Comissão de Psicologia do Trânsito e Mobilidade), dos 

Grupos de Trabalho (G.T. de Memória da Psicologia)  e do Centro de Referências 

Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP). 

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, bem como sinalizando a construção de outras mais que façam cumprir 

com o objetivo de avançar com a Psicologia em Mato Grosso do Sul. 
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2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

A. DIRETORIA 
 
 

B. COMISSÕES PERMANENTES 

1. Comissão de Ética 

2. Comissão de Orientação e Fiscalização 

3. Comissão de Tomada de Contas 
 
 

C. COMISSÕES TEMÁTICAS E SEUS NÚCLEOS 

1. Comissão de Assistência Social 

2. Comissão de Comunicação 

3. Comissão de Direitos Humanos 

a) Núcleo da Infância, Adolescência e Juventude 

b) Núcleo de Sistema Prisional 

c) Núcleo de Saúde Indígena 

4. Comissão de Educação 

5. Comissão de Interiorização e Fronteiras 

6. Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho 

7. Comissão de Psicologia do Trânsito 

8. Comissão de Saúde 

 
 

D. GRUPOS DE TRABALHO 

G.T.  de Memória da Psicologia 

 

E. CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS 

PÚBLICAS (CREPOP)
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3 PROPOSTAS DA DIRETORIA 

 
3.1 OBJETIVOS 

 
 

• Criar estratégias para o acompanhamento da execução do Plano de Trabalho: 

1) Fortalecer a interlocução e parceria com as entidades da Psicologia que 

estejam afinados com o projeto ético-político da profissão, tais como: FENPB 

(Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira); ULAPSI (União Latino-

Americana de Psicologia); SINPSI/MS; movimentos sociais e estudantis, etc. 

• Estabelecer e manter parceria com as entidades de psicologia dos países 

fronteiriços Bolívia e Paraguai. 

• Estabelecer como foco de ação coerência e continuidade nos processos 

desenvolvidos no Plano de Trabalho. 

• Garantir transparência nas informações sobre o desempenho dos 

compromissos assumidos, dos processos e decisões que orientem e coordenem a ação 

da categoria. 

• Melhorar o fluxo, a operacionalização e fazer gestão no sentido de garantir que 

os anos temáticos sejam retomados no âmbito do Sistema Conselhos e que a definição 

dos temas sejam deliberados em APAF. 

• Dialogar junto ao Estado para garantir o cumprimento da legislação sobre a 

equipe de referência e o quadro mínimo de profissionais inseridos nas políticas 

públicas. 

• Intensificar, em parceria com a ABEP (Associação Brasileira de Ensino de 

Psicologia), o diálogo com as instituições de ensino superior e demais agências 

formadoras. 

• Garantir  representações  do  CRP14/MS  nos  Conselhos  deliberativos,  

Fóruns, Comitês, Conselhos consultivos e de defesa de direitos a fim de que se 

tenha uma participação efetiva da definição de diretrizes, elaboração de políticas, 

legislação, implementação, execução e avaliação nas diferentes Políticas Públicas. 

• Realizar formações continuadas para o Plenário a fim de qualificar a Gestão 

sobre os mais variados temas. 

• Acompanhar o mapeamento das (os) profissionais que estão inscritas(os) no 

CRP14/MS, onde constará a área e o lugar em que trabalham, a fim de realizar 

ações pontuais para cada política pública, visando contribuições éticas e técnicas 

para a atuação, bem como, solicitar aos órgãos gestores a publicização da rede. 

• Participar e realizar eventos regionais e nacionais (Workshops, Seminários, 

Congressos e etc.), que possuam comprovação de contribuição na prática profissional 

da categoria. 
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• Dar continuidade à realização de atividades elaboradas pelas Comissões e 

respectivos Núcleos nas Macrorregiões do Estado. 1) Reuniões ampliadas, 2) Rodas de 

conversa. 

• Coordenar e orientar a elaboração e execução dos Planos de Ações da Gerência 

e demais setores que constituem este Regional. 

 
 

3.1.1 PREVISÃO DE CUSTOS 
 

Descrição 
Quantidade 

Unitário Total (R$) 

Ajudas de 
Custo* 

192 un. R$ 36,00 R$ 6.912,00 

*Cálculo baseado em 4 reuniões mensais para 4 Conselheiras/os durante 12 meses.
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4 PROPOSTAS DAS COMISSÕES PERMANENTES 

4.1  COMISSÃO DE ÉTICA 
 

4.1.1 OBJETIVO GERAL 
 

A Comissão de Ética do CRP 14ª Região – MS tem como principal objetivo 

acompanhar as denúncias apresentadas neste Conselho de forma clara e objetiva, 

preservando o sigilo, conjuntamente com a Comissão de Orientação e Fiscalização 

(COF), disciplinar e orientar o exercício da profissão, fazendo cumprir o Código de 

Ética e demais legislações que tutela o trabalho digno do psicólogo (a), promovendo a 

integridade do ser humano. 

Essa comissão pretende difundir para os psicólogos, sobretudo aos jovens que 

começam a ter contato com COE e aos estudantes de Psicologia, os princípios éticos 

de nossa profissão. Além de desenvolver atividades de competência no que se refere 

a disciplinar, julgar denuncia/processos éticos.  

Prioriza por um funcionamento dinâmico, buscando resolver as demandas que 

surgem e que são pertinentes ao bom andamento da profissão.  

Além disso, a Comissão pretende dar continuidade a articulação das questões 

éticas com as questões políticas correlacionadas ao desempenho da profissão, 

promovendo ampla divulgação e reflexão sobre o Código de Ética e o Código de 

Processamento Disciplinar. 

 
 

4.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Realizar atividades, cursos e treinamento de orientação aos profissionais da 

Psicologia que atuam em setor público objetivando a elaboração de estratégias 

para a eficácia de sua atuação. 

• Promover fórum de debates sobre formas e condutas éticas da autuação 

profissional.  

• Aprimorar as ferramentas de orientação permanente e estratégias específicas 

que contemplem mecanismos de orientação em relação às faltas éticas de 

maior ocorrência, assegurando o cumprimento dos procedimentos judiciais, 

empregando métodos alternativos de resolução de conflitos nos trâmites dos 

processos éticos do profissional da Psicologia e aprimorando estratégias de 

divulgação e acesso sobre formas de conduta ética do (a) profissional 

psicólogo (a) para os usuários dos serviços públicos de Psicologia. 
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• Divulgar o Código de Ética para os (as) psicólogos (as), comunidade em geral 

e acadêmicas/os de Psicologia. 

• Cumprir com os prazos pertinentes às diligências e fechamentos das 

representações e processos éticos em trâmite no CRP 14/MS, com o 

melhoramento do fluxo e operacionalização. 

• Desenvolver ações conjuntas com a COF e demais Comissões. 

• Participar e realizar eventos regionais e nacionais (Workshops, Seminários, 

Congressos e etc.), que possuam comprovação de contribuição na prática 

profissional da categoria.  

• Participar dos treinamentos do CFP sobre a COE.  

• Instituir reunião de Trabalho Mensal, da Comissão e Colaboradores. 

• Programar e operacionalizar a Comissão de Mediação.  

• Dinamizar as relações entre Comissão e Assessoria Jurídica. 

• Sistematizar e intensificar parcerias com os cursos de Psicologia para que 

questões éticas e de responsabilidade social possam ser permanentemente 

fomentadas, impedindo o distanciamento da realidade por parte das/os 

acadêmicas/os e provocando o envolvimento das/os mesmas/os na política da 

profissão. 

• Buscar atuação em conjunto com a sociedade a fim de divulgar competências 

relativas as funções do Conselho de Psicologia e sua relação com as  demais 

entidades instituídas. 

4.1.3 AÇÕES 

✓ Projeto de material gráfico com a Temática sobre legislações pertinentes a 

COE/COF. 

✓ Realizar reuniões conjuntas de COE e COF. 

✓ Realizar formação sobre mediação para conselheiros e colaboradores. 

✓ Encontros com professores de Ética e coordenadores de cursos de psicologia. 

✓ Encontros com estudantes de psicologia sobre ética profissional. 

✓ Alinhar conselheiros, equipe técnica e colaboradores em temas de orientação e 

fiscalização. 

✓ Informe durante a plenária do mês sobre os acompanhamentos sistemático 

disciplinares em andamento.  

➢ Previsão: Prazo para conclusão das ações previsto em 12 meses. 
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4.1.4 Previsão de gastos 
 

Especificação Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 
Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 180 un R$ 36,00 R$ 6.480,00 

Passagens Aéreas 04 um R$ 900,00 R$ 3.600,00 

Transporte 
terrestre 

03 um R$ 340,00 R$ 1.020,00 

Hospedagem  05 um R$ 200,00 R$ 1.000,00 

Diárias  05 um R$ 217,00 R$ 1.085,00 

Reembolso de 
combustível 

03 un R$ 340,00 R$ 1.020,00 

TOTAL 14.205,00 

 

 
 

4.2 COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 
 

4.2.1  OBJETIVOS 
 

• Retomar as atividades em formato híbrido, dando continuidade ao 

projeto de 2020 interrompido devido à pandemia.  

• Manter a rigorosidade no comparecimento da entrega coletiva da 

Carteira de Identidade Profissional (CIP). 

• Discutir a respeito dos temas: 

o Ética, Moral e Práxis: encontros e desencontros 

o A formação da(o) Psicóloga(o): desafios e fronteiras da ciência e da 

profissão 

o Sistema conselhos como órgão regulador da profissão: Desafios e 

enfrentamentos 

o A Formação ética profissional na Contemporaneidade 

o Fronteiras na e da Psicologia: novos saberes “Psis”. 

• Promover espaço para orientação e diálogo a respeito da ética e 

atuação no Serviço-Escola de Psicologia. 

• Criar canais de comunicação para orientação de temas diversos de 

ética. 

• Elaborar notas de orientações para mídias do CRP 14/MS. 

• Atuação conjunta com o SINPSI, Comissão de Ética e CREPOP na 
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entrega de carteira de identidade profissional.  

• Priorizar a fiscalização de Pessoas Jurídicas a fim de cumprimento a 

Resolução CFP nº 16/2019; 

• Desenvolver atividades de fiscalização online.  

• Apresentar o Sistema Conselhos.  

• Promover reuniões presenciais ou online para discutir temáticas com 

as (os) profissionais para orientação da prática a respeito das legislações 

no âmbito da Avaliação Psicológica.  

 

4.2.2 PREVISÃO DE CUSTOS 
 

Descrição 
Quantidade Unitário Total (R$) 

Ajudas de Custo* 180 un. R$ 36,00 R$ 6.480,00 

Passagens aéreas* 04 un. R$ 900,00 R$ 3.600,00 

Passagens de 
ônibus/ressarcimento 

de combustível* 

03 un. R$340,0 0 R$ 1.020,00 

 Aluguel de veículos 03 un. 
R$ 150,00 

R$ 450,00 

Hospedagem 05 un. 
R$ 200,00 R$ 1.000,00 

Diárias 05 un. 
R$ 217,00 R$ 1.085,00 

Aluguel Auditório 05 un. 
R$ 580,00 R$ 2.900,00 

Filmagem 04 un. 
R$ 500,00 R$ 2.000,00 

Coffee Break 400 un. R$ 11,00 
R$ 4.400,00 

Faixas 02 un. 
R$ 200,00 

R$ 400,00 

Folders 600 un. R$ 0,30 R$ 180,00 

TOTAL 
R$ 23.515,00 

* Cálculo baseado em 3 reuniões mensais para 5 membros durante 12 meses. 

* A unidade corresponde às passagens de ida e volta em valores aproximados. 
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4.3 COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 
 

4.3.1 OBJETIVOS 
 

• Executar referência expressa nos pareceres dos resultados da verificação dos 

recebimentos das rendas integrantes da receita. 

• Executar 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. 

• Executar referência expressa nos pareceres dos resultados da verificação da 

regularidade de processamento de aquisições, alienações e baixas de bens 

patrimoniais. 

• Executar referência expressa nos pareceres dos resultados da verificação da 

regularidade dos documentos comprobatórios das despesas pagas. 

• Transparecer os processos ligados às atividades a serem realizadas contábil e 

administrativamente. 

• Facilitar o trabalho da auditoria anual do Sistema Conselhos. 

 
4.3.2 PREVISÃO DE CUSTOS 

 

Descrição Quantidade Unitário Total (R$) 

Ajudas de Custo* 120 un. R$ 36,00 R$ 4.320,00 

*Cálculo baseado em 2 reuniões mensais para 5 colaboradoras/es durante 12 meses. 
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5 COMISSÕES  INSTITUÍDAS 

5.1 COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 
5.1.1 OBJETIVOS GERAIS 

 
 

• Criar um espaço de referência, reflexão, orientação e construção de 

conhecimento, dentro do CRP, às/aos psicólogas/os atuantes no SUAS – 

Sistema Único de Assistência Social; 

• Afirmar o compromisso social, ético e político da Psicologia com o SUAS – 

Sistema Único de Assistência Social, defendendo seu caráter constitucional de 

política pública gratuita não contributiva destinada a quem dela necessitar, com 

a oferta de serviços de qualidade técnica e ética, profissionais concursados e 

financiamento público. 

 

5.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Construir referenciais teóricos e metodológicos para as/os psicólogas/os que 

atuam no SUAS – Sistema Único de Assistência Social; 

• Estimular a construção de referenciais teóricos e metodológicos pelas/os 

próprias/os psicólogas/os trabalhadores do SUAS – Sistema Único de 

Assistência Social; 

• Participar das ações promovidas pelo Conselho Federal de Psicologia 

referentes ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social; 

• Pesquisar, catalogar e estudar legislações, resoluções e notas técnicas que 

tenham íntima relação com a Assistência Social e a prática profissional de 

psicólogas/os neste contexto; 

• Refletir e propor ações referentes à relação estabelecida pelo SUAS – Sistema 

Único de Assistência Social com a Justiça, o Ministério Público, a Defensoria 

Pública e o Conselho Tutelar, de forma a ofertar orientações às/aos 

profissionais da Psicologia atuantes na área; 

• Subsidiar as universidades para discussão e valorização da atuação da 

Psicologia no SUAS – Sistema Único de Assistência Social; 

• Propor reflexões e ações sobre práticas que contemplem os princípios de 

matricialidade familiar e territorialização, presentes na PNAS – Política 

Nacional de Assistência Social (2004). 
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5.1.3 AÇÕES PREVISTAS 
 

1º Semestre 2021 – Atividades online 
 
✓ Reuniões mensais de caráter ordinário, online ou presencial e, quando 

necessário, extraordinários, entre os membros do CAS; 

 
✓ Mapeamento dos profissionais de Psicologia que atuam no SUAS em MS 

 
✓ Eventos preparatórios online para o Encontro Estadual de Psicólogas/os do 

SUAS a partir das macrorregiões de MS (Corumbá, Dourados, Três Lagoas) 

 
✓ Realizar live com convidadas/os que discutam temáticas pertinentes à 

Psicologia na Assistência Social. 

 
2º Semestre 2021 – Atividades online/presenciais 
 
✓ Reuniões mensais de caráter ordinário, online ou presencial e, quando 

necessário, extraordinários, entre os membros do CAS; 

 
✓ Realizar live com convidadas/os que discutam temáticas pertinentes à 

Psicologia na Assistência Social. 

 
✓ Encontro Estadual de Psicólogas/os do SUAS, com apresentação de práticas 

profissionais realizadas por estas/es profissionais nas unidades da Assistência 

Social do Estado de Mato Grosso do Sul; 

 
✓ Publicação de Caderno de Práticas Psi na Assistência Social. 

 

 

5.2 COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO 

 

5.2.1  OBJETIVO GERAL 
 

● Articular propostas que aproximem a categoria e a sociedade do Conselho, 

divulgando as ações realizadas pela autarquia, por meio de todos os seus 

núcleos e comissões no interior e na capital do estado, incentivando a 

participação das psicólogas e promovendo o desenvolvimento da Psicologia 

enquanto ciência e profissão. 
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5.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Revitalizar a Imagem “institucional” do CRP14/MS garantindo o fortalecimento 

da entidade junto a seus diversos públicos - interno e externo;  

• Fomentar a visibilidade da agenda de lutas do Conselho e os aspectos ético-

políticos da Psicologia: Direitos Humanos, Políticas Públicas, Povos 

Tradicionais, Laicidade, Gênero, Diversidade Sexual e outras; 

• Promover reflexões e debates junto à categoria, acadêmicos e a sociedade em 

geral sobre temas como subjetividades, cultura, meios de comunicação, 

tecnologia de informação e outros temas; 

• Praticar uma comunicação externa que estimule a aproximação de outras 

entidades da Psicologia e organizações da sociedade. 

 

5.2.3 AÇÕES 

 

• Acompanhar os processos de trabalho da Assessoria de Comunicação 

institucional do Conselho; 

• Propor ao Plenário ações de comunicação interna e externa para revitalização 

da imagem institucional da autarquia por meio da modernização dos sistemas 

de comunicação e novas tecnologias; 

• Articular propostas de uma Revista Institucional, reformulação do Sítio virtual, 

edição de boletins online e/ou revista eletrônica, atualização das redes sociais, 

audiovisuais (programas de Podcast e Youtube) e demais materiais conforme a 

necessidade; 

• Garantir a acessibilidade com intérprete em LIBRAS em todos os eventos com 

transmissão online do CRP14/MS. 

 

5.3 COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 
 
 

a) NÚCLEO DE INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE (NIAJ) 
 

5.3.1 OBJETIVO GERAL 

• Articular ações e propostas sobre os temas da Infância, Adolescência e 

Juventude em articulação com objetivos do Conselho Federal de Psicologia 

(CFP) e Comissão de Direitos Humanos. 
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5.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Orientar os profissionais que atuam diretamente em serviços públicos e privados 

da infância, adolescência e juventude. 

• Articular e acompanhar as representações do CRP14/MS nos órgãos de controle 

social (CMDCA, CEDCA, CONJUV, CONANDA, fóruns, etc.). 

• Promover e fomentar discussões junto à categoria, acadêmicos e sociedade 

sobre os temas: alienação parental, prevenção ao suicídio, autolesão, abuso 

sexual e violência doméstica e familiar. 

 

5.3.3 AÇÕES 

✓ Realizar atividades com a categoria profissional para apresentar os materiais 

existentes no sistema conselhos que versam sobre os temas. 

✓ Participar das ações do Centro de Referências Técnicas em Psicologia e 

Políticas Públicas nas temáticas da infância, adolescência e juventude. 

✓ Garantir a inserção e a participação efetiva dos representantes e o repasse das 

pautas discutidas. 

✓ Participar de todos os GTs e Comissões de interesse ao CRP 14 nos Conselhos 

Municipais e Estaduais. 

✓ Criar parcerias com outras entidades para a realização de seminários e 

palestras. 

✓ Produzir cards informativos para as mídias sociais sobre as datas 

comemorativas e de sensibilização da população sobre os canais de denúncia 

de violações de direitos. 

 

b) NÚCLEO DE SISTEMA PRISIONAL 

5.3.4 OBJETIVO GERAL 

● Articular ações e propostas intersetoriais com CRESS, Saúde, Educação, 

Direito, Segurança Pública, Tribunal de Justiça e a categoria profissional de 

psicólogo. 

5.3.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desenvolver ações preventivas por meio de encontros junto aos profissionais 

que atuam na Segurança Pública e Tribunal de Justiça. 
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• Subsidiar as universidades para discussão e valorização da atuação e nas áreas 

da Segurança Pública, inclusive frente à violação de direitos humanos.  

• Realizar mapeamento de Psicólogos que atuam no Sistema Prisional e 

Judiciário. 

• Estabelecer contato com outros Conselhos de Psicologia que possuem 

comissões/núcleos que discutem a temática. 

• Auxiliar na construção de políticas públicas que contribuam para a atuação dos 

psicólogos que trabalham no Sistema Prisional e Judiciário. 

• Intensificar a interlocução junto ao Ministério Público, Poder Judiciário e 

Executivo, acerca das limitações técnicas e éticas do trabalho dos (as) 

psicólogos (as) que atuam no Sistema Prisional e Tribunal de Justiça. 

5.3.6 AÇÕES 

✓ Promover o diálogo com profissionais que atuam no Sistema Prisional e Tribunal 

de Justiça com finalidade de ter conhecimento sobre a atuação dos 

profissionais, levantar demandas e realizar as orientações necessárias. Proposta 

de nome: Saberes e Fazeres do Psicólogo Jurídico. 

✓ Realizar eventos como forma de orientação e qualificação dos psicólogos que 

atuam na área do Sistema Prisional e Judiciário, relativos à elaboração de 

documentos, avaliação psicológica (procedimentos e instrumentos), 

dependência química, direitos humanos e demais assuntos referentes à 

temática. 

✓ Reunião com coordenadores da graduação para discutir a formação e divulgar a 

prática do psicólogo que irá atuar na área de Psicologia Jurídica, com base nas 

disciplinas das DCNs. 

 

5.3.7 CALENDÁRIO DE AÇÕES 

• Fevereiro/2021: Mapeamento dos profissionais que trabalham no contexto do 

Sistema Prisional e Tribunal de Justiça; 

• Março/2021: Evento virtual do Sistema Prisional e Tribunal de Justiça; 

• Abril/2021: Diálogo com as instituições de ensino; 

• Setembro/2021: Seminário/Webinário estadual de encerramento das atividades 

com os demais núcleos/comissões de Sistema Prisional em agosto ou setembro. 
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5.3.8 PREVISÃO DE CUSTOS 

Especificação Quantidade 
Custo Unitário 

(R$) 
Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 80un. R$ 36,00 R$ 2.880,00 

Passagens 
Aéreas 

02un. R$ 900,00 R$ 1.800,00 

Transporte 
terrestre 

05un. R$ 340,00 R$ 1.700,00 

Hospedagem  04un. R$ 100,00 R$ 800,00 

Diárias  06un. R$ 217,00 R$ 1.302,00 

Aluguel de espaço 
para até 100 

pessoas 
01un. R$ 580,00 R$ 580,00 

Coffee break 100un. R$ 11,00 R$ 1.100,00 

Reembolso de 
combustível 

03un. R$ 340,00 R$ 1.020, 00 

  TOTAL R$ 11.182,00 

 

C) NÚCLEO DE SAÚDE INDÍGENA  

5.3.9 OBJETIVO GERAL  

• Pensar e promover ações que levem a categoria a pensar sobre a psicologia 

para povos indígenas de forma decolonial, e a partir de escutas dos Povos 

indígenas. 

 

5.3.10 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Aproximar a categoria de falas e representatividades de lideranças indígenas 

do Mato Grosso do Sul. 

• Propor as universidades locais formas de debater uma Psicologia voltada para 

povos indígenas durante a graduação dos futuros profissionais. 

• Dar continuidade e aprofundamento a pesquisa de profissionais que atuam 

com povos indígenas.  

• Prover uma capacitação sobre Povos indígenas do Mato Grosso do Sul para os 

componentes do Núcleo de Povos indígenas. 

• Realizar reuniões periódicas com o núcleo como forma de atualizar as 

demandas locais. 
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• Aproximar-se e convidar lideranças para conversar como forma de pensar a 

Psicologia para povos indígenas. 

 

5.3.11 AÇÕES 

✓ Promover diálogos digitais e lives trimestrais.  

✓ Reunir coordenadores/coordenadoras dos cursos de Psicologia do MS e a 

ABEP para discutir sobre a inserção da temática indígena na formação. 

✓ Realizar reunião com instituições e órgãos responsáveis pela saúde indígena, 

a fim de aproximar da categoria que trabalha com os povos indígenas. 

✓ Desenvolver atividades que tratem essas questões. 

✓ Calendarizar, de forma mensal, as reuniões do núcleo. 

✓ Oficializar as reuniões com as lideranças indígenas para apresentar o trabalho 

do Núcleo. 

 

5.3.12 CALENDÁRIO DE AÇÕES (segundo semestre de 2020 e 

primeiro semestre de 2021) 

• Setembro/2020: Live sobre saúde mental indígena.  

• Dezembro/2020: Aproximação com a SESAI. 

• Março/2021: Aproximação com lideranças indígenas, coordenadoras/es dos 

cursos de Psicologia e ABEP. 

• Abril/2021: Amostra de curta produzido por indígenas. 

• Junho/2021: Evento para apresentação das atividades realizadas pelo Núcleo 

para a categoria profissional. 

 

 

5.4 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

5.4.1 OBJETIVOS 

 

• Discutir e acompanhar o processo de implementação/regulamentação da Lei 

13.935/2019. 

• Fomentar e promover o debate das diretrizes curriculares nacionais da 

psicologia em âmbito estadual. 

• Fomentar e implementar debates na formação e atuação (práticas) do 

Psicólogo Escolar/Educacional. 

• Implementar o fórum estadual de professores e profissionais da psicologia 

escolar/educacional. 
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5.4.2 AÇÕES 

 

✓ Reuniões periódicas com os fóruns, associações, secretarias de educação do 

estado e município; Assembleia Legislativa, Câmara Municipal, UNDIME e 

ASSOMASUL para a discussão sobre a regulamentação da Lei 

13.935/2019.Reuniões periódicas com programas de strictu sensu em educação 

e grupos de pesquisa na área de psicologia e educação. 

✓ Reuniões periódicas com programas de strictu sensu em educação e psicologia 

e grupos de pesquisa na área de psicologia e educação. 

✓ Realização de oficinas com dirigentes nas esferas estadual e municipal. 

✓ Subsidiar a criação de material midiático relativo à regulamentação da Lei 

13.935/2019 em conjunto com a Comissão de Comunicação. 

✓ Buscar espaço nos meios de comunicação locais e regionais para a discussão 

da regulamentação da Lei 13.935 (rádio, TV, jornais) 

✓ Articular com a ABEP o permanente diálogo sobre as DCNs com as IEs do 

estado. 

✓ Apoiar a ABEP na realização de atividades e eventos para a discussão das 

DCNs. 

✓ Estimular a aproximação dos cursos de psicologia do estado de MS por meio de 

parcerias e atividades alinhadas à operacionalização das diretrizes. 

✓ Participar em eventos e demais atividades nacionais para a discussão das 

DCNs. 

✓ Realizar ações que promovam ou possibilitem a discussão permanente sobre a 

formação/atuação do psicólogo em conjunto com a ABEP, ABRAPEE e demais 

comissões do CRP 14, no que tange o contexto da pandemia. 

✓ Realizar ações que promovam a discussão permanente sobre a inclusão e o 

acesso de novas tecnologias no processo de formação. 

✓ Orientar ações coletivas que visem estratégias de apoio psicoemocional para os 

atores do contexto educacional em situação de pandemia e pós pandemia. 

✓ Atualizar, por meio do CREPOP, o mapeamento dos profissionais e professores 

da área da psicologia escolar/educacional. 

✓ Realizar eventos científicos sobre a psicologia escolar/educacional. 

✓ reunir periodicamente os profissionais para discutir pautas inerentes à formação 

e atuação do psicólogo escolar/educacional. 
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5.4.3 PREVISÃO DE CUSTOS 

 

Descrição Quantidade Unitário Total (R$) 

Ajudas de Custo* 120 un. R$ 36,00 R$ 4.320,00 

Passagens 
aéreas* 

04 un. R$ 900,00 R$3.600,00 

Passagens de 
ônibus/ 

ressarcimento de 
combustível* 

03 un. R$ 340,00 R$ 1.020,00 

Aluguel de 
veículos 

03 un. R$ 150,00 R$ 450,00 

Hospedagem 05 un. R$ 200,00 R$ 1.000,00 

Diárias 05 un. R$ 217,00 R$ 1.085,00 

Aluguel Auditório 04 un. R$ 580,00 R$ 2.320,00 

Filmagem 04 un. R$ 500,00 R$ 2.000,00 

Coffee Break 400 un. R$ 11,00 R$ 4.400,00 

Faixas 02 un. R$ 200,00 R$ 400,00 

Folders 600 un. R$ 0,30 R$ 180,00 

Total R$ 20.775,00 

 

 

5.5 COMISSÃO DE INTERIORIZAÇÃO E FRONTEIRAS 

5.5.1. OBJETIVOS 

• Promover a aproximação das psicólogas do Estado do Mato Grosso do Sul, 

com o Sistema Conselhos de Psicologia. 

• Garantir espaços de articulação entre os Sistema Conselhos de Psicologia e as 

psicólogas do interior do Estado. 

• Incentivar a participação das psicólogas nos processos e ações desenvolvidas 

pelo Sistema Conselhos de Psicologia. 

• Desenvolver no interior do Estado ações conjuntas com as demais Comissões. 

• Divulgar no interior do Estado as ações realizadas pelo Sistema Conselhos de 

Psicologia para o do desenvolvimento da Psicologia como ciência e profissão. 

 

5.5.2. AÇÕES PREVISTAS  

✓ Realizar reuniões mensais da CIF de caráter ordinário. 

✓ Desenvolver junto as psicólogas do interior do estado quatro encontros 

trimestrais, online, visando os objetivos da CIF. 

✓ Realizar um evento presencial no interior do estado, marcando um espaço de 

interação entre o CRP e o interior. 
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5.5.3. PREVISÃO DE CUSTOS  

Descrição Quantidade Unitário Total (R$) 

Ajudas de Custo* 10 un. R$ 36,00 R$ 360,00 

Hospedagem 06 un. R$ 200,00 R$ 1.200,00 

Diárias 06 un. R$ 217,00 R$ 1.302,00 

Passagem 

terrestre/reembolso 

Combustível  

06 un. R$ 340,00 R$ 2.040,00 

Coffee Break  01 un. R$ 100,00 R$ 100,00 

Filmagem 01 un. R$ 500,00 R$ 500,00 

Total R$ 5.502,00 

 

 

5.7 COMISSÃO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO 

 

5.7.1. OBJETIVOS 

 

• Avançar no processo de integração com a sociedade por meio do estímulo ao 

conhecimento científico e técnico, e aperfeiçoamento da prática da psicologia 

organizacional e do trabalho pelos profissionais e diálogos com os setores 

produtivos em busca de ampliação do mercado de trabalho, melhorias na 

qualidade da atuação e principalmente oportunizar o desenvolvimento do 

mundo laboral por meio de nossa profissão. 

• Promover discussões para dar visibilidade e combater o aviltamento no mundo 

do trabalho, e o assédio moral, em parceria com o sindicato de Psicologia e 

entidades afins com a sociedade em geral. 

• Promover, em parceria com o SINPSI/MS, discussões com fins preventivos e 

educativos referentes à questão do assédio moral, violência sexual e violação 

de direitos humanos e os impactos dessa problemática nas/os profissionais e 

nos ambientes em que trabalham. 

• Participar e realizar eventos regionais e nacionais (Workshops, Seminários, 

Congressos, etc.), que possuam comprovação de contribuição na prática 
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profissional da categoria.  

• Acompanhar a atuação das/os psicólogas/os nos Planos de Saúde. 

• Acompanhar em conjunto ao Sindicato das/os Psicólogas/os de Mato Grosso 

do Sul- SINPSI- os concursos públicos de Mato Grosso do Sul. 

 

5.7.2. AÇÕES 
 

✓ Realizar workshop para empresas; 

✓ Realizar encontro com psicólogos; 

✓ Divulgar material da SBPOT; 

✓ Elaborar material impresso; 

✓ Fazer reuniões/encontros com os recém-formados; 

✓ Fazer reunião com os professores da área; 

✓ Fazer parceria com o SINPSI; FUNSAT; SBPOT. 

 

5.7.3. PREVISÃO DE CUSTOS 

Descrição Quantidade Unitário Total (R$) 

Ajudas de Custo* 120 un. R$ 36,00 R$ 4.320,00 

Passagens de ônibus/ 

ressarcimento de 

combustível* 

03 un. R$ 340,00 R$ 1.020,00 

Hospedagem 05 un. R$ 200,00 R$ 1.000,00 

Aluguel Auditório 04 un. R$ 580,00 R$ 2.320,00 

Coffee Break 400 un. R$ 11,00 R$ 4.400,00 

Folders 600 un. R$ 0,30 R$ 180,00 

Total R$ 13.240,00 

 

 

 

 

 

 



24 
 

5.8. COMISSÃO DE PSICOLOGIA DO TRÂNSITO E MOBILIDADE 

 

5.6.1 OBJETIVOS 

 

• Articular junto ao DETRAN sobre a necessidade de fiscalização conjunta dos 

serviços credenciados para avaliação psicológica de condutores; 

• Estimular a discussão sobre Psicologia do Trânsito e Mobilidade nos cursos de 

Psicologia nas universidades do estado. 

• Realizar eventos para divulgar os conhecimentos em Psicologia do Trânsito 

para os representantes de órgãos e entidades públicas ou privadas e 

representantes da sociedade civil. 

• Participar de reuniões e encontros relacionados às questões da Psicologia, 

Trânsito e Saúde visando conhecer e acompanhar as discussões atuais no 

estado, bem como, contribuir com a área de conhecimento e experiências 

adquiridas. 

• Desenvolver ações que contemplem as diretrizes do Conselho Regional de 

Psicologia, (disciplinar, orientar e fiscalizar), junto aos profissionais que atuam 

no trânsito e oferecer orientação e sobre o trabalho prestado por estes a 

sociedade. 

• Coordenar o Cine Clube quando este for designado, convidando debatedor e 

providenciando divulgação. 

• Estar presente em ações ou mídias quando as demandas se referirem aos 

assuntos relacionados ao trânsito em interface com a saúde, educação e 

cidadania; 

• Participar das políticas estabelecidas pelo CFP. 

• Acompanhar a tramitação do Projeto de Lei nº 3267/2019 que trata de 

modificações aos fazeres do psicólogo do trânsito; 

• Participar e realizar eventos regionais e nacionais (Workshops, Seminários, 

Congressos e etc.), que possuam comprovação de contribuição na prática 

profissional da categoria.  
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5.6.2 PREVISÃO DE CUSTOS 

Descrição Quantidade Unitário      Total (R$) 

Ajudas de Custo* 50 un. R$ 36,00 R$ 1.800,00 

Passagens aéreas 04 un. R$ 900,00 R$3.600,00 

Passagens de 
ônibus/ 

ressarcimento de 
combustível 

03 un. R$ 340,00  R$ 1.020,00 

Aluguel de veículos 03 un.  R$ 150,00 R$ 450,00 

Hospedagem 05 un. R$ 200,00  R$ 1.000,00 

Diárias 05 un. R$ 217,00 R$ 1.085,00 

Aluguel Auditório 04 un. R$ 580,00 R$ 2.320,00 

Filmagem 04 un. R$ 500,00 R$ 2.000,00 

Coffee Break 200 un. R$ 11,00 R$ 2.200,00 

Faixas 02 un. R$ 200,00 R$ 400,00 

Folders 300 un. R$ 0,30 R$ 90,00 

Total R$ 15.965,00 

*Cálculo baseado em 1 reunião mensal para 4 membros durante 12 
meses. 
 

 

5.9 COMISSÃO DE SAÚDE 

 

5.9.1 OBJETIVO GERAL 

• O objetivo principal da Comissão de Saúde do CRP/14 é atuar junto aos 

profissionais, universidades e órgãos do estado que trabalham com essa 

temática, a fim de garantir um alinhamento com as resoluções do CFP e da 

psicologia enquanto ciência e profissão. 

5.9.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Participar junto ao Conselho Estadual de Saúde e à Comissão Intersetorial de 

Saúde Mental (CISM) da construção das políticas de saúde mental, e subsidiar 

tecnicamente as ações dos diversos dispositivos da RAPS, bem como auxiliar 

na fiscalização e sistematização de denúncias referentes a esses serviços. 

• Participar da construção de um Fórum Estadual de Saúde Mental envolvendo 

profissionais da psicologia e de áreas afins. 

• Retomar a discussão da atuação profissional que garanta a defesa dos direitos 

humanos das pessoas com necessidades decorrentes do uso de substâncias 

psicoativas. 
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• Estimular a discussão sobre Psicologia e Saúde nos cursos de Psicologia nas 

universidades do estado, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCNs). 

• Realizar eventos para divulgar os conhecimentos em Psicologia e Saúde para 

os representantes de órgãos e entidades públicas ou privadas e representantes 

da sociedade civil. 

• Participar e realizar eventos regionais e nacionais (Workshops, Seminários, 

Congressos e etc.), que possuam comprovação de contribuição na prática 

profissional da categoria. 

• Proporcionar encontros e diálogos interculturais entre psicólogas/os, 

acadêmicas e demais profissionais que atuam nas mais diversas abordagens 

da Psicologia e Saúde visando uma maior aproximação entre os saberes. 

• Sistematizar e divulgar o produto de reflexões e construções coletivas, as quais 

possam servir de referência para a atuação dos psicólogos no campo da 

Psicologia e Saúde. 

• Desenvolver ações que contemplem as diretrizes do Conselho Regional de 

Psicologia, (disciplinar, orientar e fiscalizar), junto aos profissionais que atuam 

na saúde, assim como, oferecer orientação e promover políticas que valorizem 

o trabalho prestado por estes, com ética e responsabilidade, frente às 

demandas da sociedade. 

• Estar presente em ações ou mídias quando as demandas se referirem aos 

núcleos da Comissão. 

• Participar das políticas estabelecidas pelo CFP. 

5.9.3  AÇÕES 

✓ Nomear um representante do CRP/14 que atue junto ao Conselho Estadual de 

saúde, participando de todas as reuniões cabíveis com esse órgão. 

✓ Acolher os profissionais da Rede de Atenção Psicossocial a fim de estimular a 

participação na comissão e, a partir disso, promover encontros e reuniões, a 

fim de escutar e auxiliar na organização das demandas da categoria para fins 

de orientação e proteção da profissão. 

✓ Organizar e promover junto com os demais núcleos da comissão de saúde a 

continuidade do Congresso de Psicologia e Saúde, com o objetivo de 

proporcionar e garantir um espaço de debate e reflexão sobre a atuação ética 

da (o) Psicóloga (o) em suas diversas interfaces de atuação na comunidade, 

com ênfase em tratar a todos como sujeitos de direito. 
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✓ Coordenar o Cine Clube juntamente com os núcleos da Comissão de Saúde 

quando esta for designada, convidando debatedor e providenciando 

divulgação. 

✓ Organizar palestras (lives) sobre o tema psicoterapia. 

✓ Realizar eventos para reafirmar o compromisso da Psicologia com a Saúde 

Mental. 

 

5.9.4 PREVISÃO DE CUSTOS 

Descrição Quantidade Unitário Total (R$) 

Ajudas de Custo* 120 un. R$ 36,00 R$ 4.320,00 

Passagens aéreas* 04 un. R$ 900,00 R$3.600,00 

Passagens de ônibus/ 
ressarcimento de 

combustível* 

03 un. R$ 340,00 R$ 1.020,00 

Intérprete de Libras  03 un. R$ 120,00 R$ 360,00 

Hospedagem 05 un. R$ 200,00 R$ 1.000,00 

Diárias 05 un. R$ 217,00 R$ 1.085,00 

Aluguel Auditório 04 un. R$ 580,00 R$ 2.320,00 

Filmagem 04 un. R$ 500,00 R$ 2.000,00 

Coffee Break 400 un. R$ 11,00 R$ 4.400,00 

Faixas 02 un. R$ 200,00 R$ 400,00 

Total R$ 20.505,00 

 

 

6 GRUPO DE TRABALHO 

 

6.1 G.T. DE MEMÓRIA DA PSICOLOGIA 

 

6.1.1 OBJETIVOS 

 

• Reorganizar e catalogar o acervo da Biblioteca Maria Solange Félix Pereira; 

• Divulgar e estimular a utilização do acervo nos cursos de Psicologia nas 

universidades do estado. 

• Congregar raízes históricas e institucionais da Psicologia do MS; 

• Organizar e publicar obra que registre o histórico da Psicologia no MS com 

apoio do CFP; 

• Articular e estimular o registro, estudo e preservação da memória da Psicologia 

nos cursos de Psicologia nas universidades do estado. 
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6.1.2 PREVISÃO DE CUSTOS 

 

Descrição Quantidade Unitário      Total (R$) 

Ajudas de Custo* 60 un. R$ 36,00 R$ 2.160,00 

Passagens aéreas 02 un. R$ 900,00 R$1.800,00 

Registro de ISBN 01 un R$ 200,00 R$ 200,00 

Hospedagem 02 un. R$ 200,00  R$ 400,00 

Diárias 05 un. R$ 217,00 R$ 1.085,00 

Aluguel Auditório 01 un. R$ 580,00 R$ 580,00 

Filmagem 01 un. R$ 500,00 R$ 500,00 

Coffee Break 200 un. R$ 11,00 R$ 2.200,00 

Faixas 02 un. R$ 200,00 R$ 400,00 

Folders 200 un. R$ 0,30 R$ 60,00 

Total R$ 9.385,00 

*Cálculo baseado em 1 reunião mensal para 5 colaboradoras/es durante 
12 meses. 
 
 

7 CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E 
POLÍTICAS PÚBLICAS (CREPOP) 

 
 
 

7.1 OBJETIVO GERAL 

Consolidar o papel estratégico do CREPOP nas suas principais diretrizes de 

recurso de gestão e pesquisa permanente da prática profissional no âmbito das 

políticas públicas em todas as regiões do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da 

perspectiva do compromisso ético, político, social da profissão. 

  

7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Promover a interiorização do CREPOP realizando atividades nos municípios 

polos, estabelecendo parceria com os equipamentos/órgãos sociais, 

secretarias municipais e estaduais, conselhos de direitos, a fim de mobilizar 

maior participação da categoria nos temas pertinentes à categoria; 

• Fortalecer a parceria entre o CREPOP regional e as demais comissões 

estabelecidas no CRP 14, realizando eventos conjuntos no estado, visando à 

colaboração técnica e a otimização dos recursos financeiros; 

• Estabelecer parceria com as instituições de ensino superior (IES) de 

graduação e pós-graduação, do estado de Mato Grosso do Sul, de forma a 

ampliar o conhecimento das Referências Técnicas para o corpo docente e 

discente. 

• Estimular o conhecimento e o debate sobre a atuação das (os) psicólogas (os) 

nas políticas públicas e as referências técnicas por meio de oficinas, encontros, 
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conferências, seminários e mostras das práticas realizadas nas regiões do 

estado. 

• Realizar todas as etapas do Ciclo de Pesquisa CREPOP para o ano em 

destaque, e a partir das demandas emergentes da investigação promover 

ações para a categoria;  

• Apoiar todas as atividades do Regional relacionadas à Psicologia e Políticas 

Públicas fortalecendo o protagonismo do CREPOP, por meio da participação e 

promoção de reuniões, eventos, seminários, palestras, rodas de conversa etc.;  

 

 

7.3 AÇÕES  

Eixo I – Investigação da prática profissional  

✓ Participar de reuniões, encontros e treinamentos presenciais e à distância do 

CREPOP Nacional.  

✓ Participar na Reunião Nacional CREPOP. 

✓ Realizar pesquisas locais sobre Psicologia e Políticas Públicas conforme a 

necessidades das Comissões do Regional. 

✓ Realizar o evento de lançamento das Referências para a categoria articulada 

com as comissões. 

✓ Estimular a participação dos profissionais na fase de consulta pública da 

Referência Técnica.  

 

Eixo II – CREPOP como recurso de gestão  

✓ Participar das atividades, discussões e eventos do CRP na temática de 

Políticas Públicas.  

✓ Assessorar as comissões relacionadas à Psicologia e Políticas Públicas. 

✓ Participar das reuniões de entrega de Carteira Identidade Profissional – CIP 

em parceria com a COF. 

✓ Manter atualizado o Banco de Dados do CREPOP. 

✓ Realizar parcerias com as instituições de Ensino Superior (IES). 

✓ Atender as demandas propostas pelo plenário CRP.  

✓ Assessorar todo o Plenário na ausência da técnica assessora.  

✓ Assessorar as representações do CRP nos conselhos de direitos e controle 

social. 

✓ Realizar eventos regionais que discutam e apresentem as práticas dos 

psicólogos nas políticas públicas.  

 



30 
 

Eixo III – Processo interno de monitoramento e avaliação   

✓ Reuniões com a Conselheira Responsável CREPOP.  

✓ Execução do Plano de Trabalho local.  

✓ Apresentar na Plenária mensal as atividades do setor.  

✓ Supervisão Estagiária CREPOP.  

 

Eixo IV – Atividades CREPOP Nacional   

✓ Realizar dois Ciclos de Pesquisa do referido ano, com temas definidos na 

APAF.  

✓ Divulgar as Referências Técnicas Revisadas. 

✓ Lançamento de novas referências técnicas. 

✓ Realizar Consultas Públicas.  

✓ X Seminário Estadual de Psicologia e Políticas Públicas.  

✓ Comemoração 15 anos do CREOP em 2021.  

 

 

7.4 PREVISÃO DE CUSTOS 

 

Viagens interior pesquisa  
 

Descrição Quantidade Unitário      Total (R$) 

Passagem/Locação 
carro 

01 
R$ 600,00 R$ 600,00 

Hospedagem 02 R$ 450,00 R$900,00 

Passagens de 
ônibus*/ 

ressarcimento de 
combustível 

02 un. R$ 340,00  R$ 680,00 

Alimentação/diária 08 un.  R$ 217,00 R$ 1.736,00 

Coffe Break 200 un. R$ 11,00  R$ 2.200,00 

Faixas 02 un. R$ 100,00 R$ 200,00 

Divulgação: 
Cartazes** 

30 un. R$ 2,50 R$ 75,00 

Divulgação Folders 300 un. R$ 0,34 R$ 102,00 

Aluguel Data Show 02 un. R$ 150,00 R$ 300,00 

Tela 02 un. R$ 100,00 R$ 200,00 

Água 50 un. R$ 0,30 R$ 15,00 

Aluguel de espaço 
para até 50 pessoas 

01un. 220,00 220,00 

Total R$ 7.228,00 

 
*A unidade corresponde às passagens de ida e volta em valores 
aproximados. 
**Valores aproximados 
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Eventos (Capital e Interior)  
 

Descrição Quantidade Unitário      Total (R$) 

Passagens áreas 01 R$ 900,00 R$ 900,00 

Hospedagem 02 R$ 450,00 R$ 900,00 

Passagens de 
ônibus*/ 

ressarcimento de 
combustível 

01 un. R$ 340,00  R$ 340,00 

Alimentação/diária 04 un.  R$ 217,00 R$ 868,00 

Coffe Break 200 un. R$ 11,00  R$ 2.200,00 

Faixas 02 un. R$ 100,00 R$ 200,00 

Divulgação: 
Cartazes** 

30 un. R$ 2,50 R$ 75,00 

Divulgação Folders 250 un. R$ 0,34 R$ 85,00 

Aluguel Data Show  02 un. R$ 150,00 R$ 300,00 

Tela 02 un. R$ 100,00 R$ 200,00 

Água 50 un. R$ 0,30 R$ 15,00 

Certificados  R$ 0,00 R$ 0,00 

Aluguel Auditório  01 un. R$ 580,00 R$ 580,00 

Ajuda de custo 50 un R$ 36,00 R$ 1800,00 

Tradução de 
Multimídia – em 

português com edição 
de texto 

03 un. R$ 776,10 R$ 2.328,30 

Produção de E-book  R$ 0,00 R$ 0,00 

Intérprete de Libras  3 R$ 120,00 R$ 360,00 

Total R$ 11.151,30 

 

Outros Recursos e encaminhamentos sem custo  
 

Material Quantidade 

Impressão  300 

Canetas  500 

Pastas  500 

Blocos de Anotações  500 

Envio de certificados on-line  

Banner CRP14  

Lista de presença para eventos  

Dispositivo de gravação de áudio 

(Entrevista pesquisa CREPOP) 
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TOTAL: 
 

R$ 163.165,00 


