
Ata da Reunião realizada dia 24/05/2017 as 18:30 

Comissão de Psicologia Clinica. 

 

Item 1. 

Demanda apresentada: E-mail encaminhado pela COF (Comissão e 

orientação e fiscalização) 

No que diz respeito à contratação no regime de PSS de profissional de 

enfermagem para o curso de “Assistência de Enfermagem e Saúde mental” 

na área de Psicologia da Saúde. 

Encaminhamento: 

Foi verificado que houve uma manifestação por parte do conselho e 

acatado pelo estado alterando a nomenclatura da subárea para 

Comportamento e acrescentando a possibilidade de contratação de 

Psicólogos, assim como enfermeiro com especialização em saúde mental. 

A comissão de psicologia clínica concorda com as alterações, porém, 

propõem ampla discussão do assunto com o objetivo de coibir futuras 

supressões das áreas de atuação dos psicólogos.  

Para que haja uma proposição, está em elaboração um documento com o 

posicionamento desta comissão que será encaminhado à COF 

oportunamente. 

 

Item 2. 

Foram definidas as datas das próximas reuniões da comissão para o ano de 

2017, conforme segue abaixo 

*21/06- 

*19/07- 

*23/08- 



*20/09- 

*18/10- 

*22/11- 

*13/12. 

O horário das reuniões ficou a princípio definido para as 18:30,cabendo 

ainda discussão futura, caso seja necessário. 

Item 3. 

Como resposta dos encaminhamentos da reunião realizada no dia 27/04 no 

que diz respeito aos eventos da comissão de psicologia clínica houve a 

contribuição dos colegas sugerindo trazer representantes de diversas 

abordagens com o objetivo de esclarecer sobre a cientificidade das técnicas 

utilizadas. Também ficou consignado que essa discussão deve ser 

continuada nas próximas reuniões. 

 

Item 4. 

Dar continuidade na consulta pública sobre planos de saúde, divulgar a 

mesma e se for o caso de atendimentos por planos de saúde responde-la. 

 

Item 5. 

Demanda da Direção: Esclarecer o papel da psicoterapia 

Nesse tópico cabe ainda discussão nas próximas reuniões de como 

podemos contribuir para que a informação seja difundida na sociedade. 

Discutiu-se também que os eventos que a comissão pretende promover no 

segundo semestre contemplem as questões da prática profissional 

existentes dando ênfase à sua cientificidade, o que também estará 

contrapondo com as práticas não reconhecidas mencionadas no item 3.  

 



Item 6. 

Demanda das colegas Caroline e Tatiany:  

Sobre a necessidade da competência do psicólogo na LIBRAS (Língua 

Brasileira de Sinais) para o atendimento psicoterápico de pessoas com 

surdez (usuárias de LIBRAS).  

Encaminhamento: Verificar a disponibilidade da inserção de uma espécie 

de filtro no cadastro do psicólogo para consulta dos profissionais e da 

sociedade, para que o mesmo possa inserir formação em LIBRAS e outras 

especificidades comprovadamente apresentadas pelos psicólogos. 

Também ficou consignado que essa discussão deve ser continuada nas 

próximas reuniões. 

 

 

Psicólogos Presentes: 

Luciano Bugalski- CRP: 08/11857 

Tatiany Mendonça de Oliveira- CRP: 08/22410 

Caroline Coelho Vieira- CRP: 08/09473 

Nadir Lara Junior- CRP: 08/24645 

Lauriete de Oliveira Almeida- CRP: 08/22690 

Reunião encerrada as 20:30, novo encontro agendado para o dia 21/06 as 

18:30. 

 

 

 

 

 

 



 


