
ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 14/02/2017 

PAUTA: 

1. Acolhida dos novos membros da Comissão; 

2. Apresentação do novo coordenador da Comissão e demais substituições; 

3. Planejamento Estratégico; 

4. Diagnóstico – temas principais da Assistência Social; 

5. ABRAPAS 

6. Semana acadêmica da PUCPR 

 

A reunião teve início às 19 horas e foi realizada na sala da Diretoria na sede do 

CRP-08. Participaram desta reunião, a psicóloga Débora, Coordenadora da 

Comissão, as psicólogas Ligia, Amanda e Rosi e também o psicólogo Luciano 

Bugalski. 1 - Foi realizada a apresentação dos colaboradores, sendo que a 

coordenadora solicitou que os novos membros se interem das reuniões já 

ocorridas através das atas, as quais foram disponibilizadas via e-mail, para não 

prejudicar o andamento da reunião e da pauta. 2 - Dando continuidade, Débora 

apresentou o psicólogo Luciano, informando que o mesmo será seu substituto 

durante sua licença maternidade, não sabendo precisar naquele momento sua 

data exata de afastamento. 3 - Quanto ao planejamento estratégico, ficaram 

definidas algumas ações que são necessárias para montar o planejamento, 

dentre elas, fazer levantamento dos psicólogos que atuam na assistência social, 

iniciando pela região metropolitana de Curitiba, através de visita aos gestores 

municipais, sendo que o psicólogo Luciano se propôs a realizar este primeiro 

contato. Feito o levantamento, a próxima ação seria elaborar uma pesquisa a 

fim de identificar as principais demandas dos psicólogos que atuam na 

assistência. 4 - Em pesquisa realizada anteriormente por este Conselho, as 

principais demandas foram: Concessão de Benefícios eventuais, e, Interface 

com o Poder Judiciário. Ficou ainda de ser verificado se foram compostas 

comissão de assistência social nas subsedes. 5 - Foi exposto pela coordenadora 

o evento da ABRAPAS – Associação Brasileira de Psicologia na Assistência 

Social, a ser realizado na data de 17/03 em Florianópolis, sobre a importância 

de divulgação e participação no evento, cujo tema será Trabalho Social com 

Famílias no SUAS: Contribuições da Psicologia. 6 - E, como último item da 

pauta, a coordenadora falou sobre a semana acadêmica da PUC, a ser realizada 

no mês de maio, em data a ser definida, solicitando indicação de palestrantes 

sobre os temas repassados pela coordenação do evento. Dentre os temas 

listados, a comissão entendeu ser competência da Comissão de Assistência 

Social os seguintes temas: Crianças institucionalizadas; Psicologia aplicada à 

idosos; e, Psicologia e área social. A reunião foi encerradas às 21:00 horas, 

sendo que o próximo encontro acontecerá em 14/03/2017 às 19h no mesmo 

local. Sem mais para o momento, eu, Ligia Maria Gubert Souza, encerro esta 

ata. 


