
CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA RS
COMISSÃO DE POLITICAS PÚBLICAS 

CPP
REGISTRO DE REUNIÃO

DATA: 19/04/2018

PRÓXIMA REUNIÃO DA CPP: 10/05/18 – 24/05/18 – 07/06/18 – 21/06/18.  
05/07/18 , 19/07/18 , 02/08/18 , 23/08/18, 13/09 /18,  27/09, 04/10/18, 18/10/18, 
08/11/18,  29/11/18 e 13/12/18

PARTICIPANTES: Ricardo Menegassi, Manuelle Araldi, Rafaela Demetrio Hilgert 
Via Skype  Augusto Fassina. 

PAUTA: 9º SEMINÁRIO NACIONAL DE PSICOLOGIA E POLÍTICAS PUBLICAS - 
ETAPA REGIONAL SUL – Educação e Laicidade
ENCAMINHAMENTO:  Foi referido sobre a organização e a vinda da diretoria do
CFP para a Regional
METODOLOGIA
Data: 28 junho  2018, Porto Alegre/RS.
Objetivo geral: Articular o campo da política educacional com o campo da política 
pública, mostrando que projetos conservadores e clientelistas como o “Escola sem 
Partido”, “Ideologia de Gênero”, “medicalização” e o congelamento dos investimen-
tos nestas áreas está produzindo o desmantelamento destas políticas, articulando a 
construção de um determinado projeto de sociedade contrário ao projeto ético-políti-
co da psicologia brasileira.
LOCAL DE REALIZAÇÃO: A definir, precisa ser com internet, e acesso externo.
METODOLOGIA DO EVENTO: 
09 h - Mesa de abertura – Presidente do Conselho Regional de Psicologia CRP,
Conselho Federal de Psicologia CFP, - Precisamos ver sobre deslocamentos
etc, se entrariam nos custos do evento.... número limites de nomes etc...
 Mesa 1 - Psicologia, Educação e relações de gênero: a laicidade em foco.
Objetivo: Problematizar o cenário atual no que se refere a retirada das questões de
gênero, orientação sexual e outras intersecções de documentos oficiais relaciona-
dos à educação e demais áreas.
Composição: 03 pessoas,
Priscila Detoni – Doutora, Conselheira CRP 07
Apoliana Regina Groff, Psicóloga, Doutora em Psicologia e Assessora de Pesquisa 
do CREPOP no CRP-12. 
e outra indicada pelo CFP
Mesa 2 - Medicação em contexto escolar 
Objetivo: articular discussões que considerem a infância, adolescência e a medicali -
zação no contexto escolar. 
Composição: 03 pessoas, 
sendo a Presidente da associação indicação da Elis, Marilene Proença Rebello de 
Souza.
Precisamos convidar ou é CFP?
Paraná Psic. Nelson Fernandes Junior (CRP 08/7298)
 indicação do CFP.



PAUTA: Controle Social
ENCAMINHAMENTO: Referido sobre pedidos de ingresso encaminhados ao CRP,
quanto  aos  encaminhamentos  das  subsedes,  devem  dar  conta  destes
encaminhamentos. Conselho municipal de Marau, invertidas as titularidades.  
CMS de Venâncio Aires troca de titularidades. CMAS de Erechim – Repassar ao
Polo Alto Uruguai sobre representação de controle social.
Representante de Venâncio Aires referente a avaliação de possibilidade de outra
regional. Pelotas: Referir na Plenária sobre a situação de Pelotas, referido sobre a
representante que havia solicitado reunião Skype, não compareceu, não encaminha
os relatórios, não consta como representante na CPP; Para permanecer ela precisa
regularizar  a  situação  com a  CPP,  que  busque  a  resolução  para  compreender
melhor o funcionamento. A CPP somente teve conhecimento através do Conselho
Municipal,  pois  não  havíamos recebido  nem vaga  sobre  aquele  lugar  e  a  NPP
SubSede Pelotas não tinha conhecimento.

PAUTA: Fórum redução de danos
ENCAMINHAMENTO: 30 e 31 de agosto Fórum Estadual Redução de Danos; 

PAUTA: 
ENCAMINHAMENTO: 


