
 
 

 

ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO Psicologia na Assistência Social 

Data 17 DE agosto DE 2017 Horário: Das 19h30 às 22h00 horas 

Local: Zoffice UMUAMARA 

Participantes: Gésica Giopato Piraccini , Débora Piffer, Débora da Mata, 
Dieli de Cesaro Cavaler e Anne Tatila Borges 

 

Pauta: Proteção Social Básica na Política de Assistência Social (PAIF 
Programa de Atendimento Integral a Família e SCFVI Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Pessoas Idosas)  
 

Desenvolvimento da Reunião: 
 

Para a discussão do tema em pauta as colaboradoras assistiram ao 

vídeo Proteção Social Básica organizado pelo Conselho Federal de 

Psicologia e disponivel em 

(https://www.youtube.com/watch?v=MAX22Vbk6k8). 

As discussões se pautaram na reflexão dos objetivos da Proteção 

Social Básica relacionadas a prevenção de vulnerabilidades e riscos sociais, 

bem como a promoção de autonomia, que se dá através do PAIF e SCFVI.  

No vídeo a psicóloga de Florianópolis-SC,Lívia Maria Fontana 

apresenta uma metodolgia de contrução de fluxos de atendimento, 

territorialização e busca ativa no CRAS de uma forma que rompe com a 

prática plantonista de concessão de benefícios e que se caracteriza por 

ações planejadas e articuladas com a comunidade e rede das políticas 

públicas para atender de fato os objetivos do trabalho socioassitencial 

com famílias. 

Após apresentação do vídeo a colaboradora Débora Piffer relatou 

sobre o trabalho realizado no CRAS I em que atua, ressaltando que as 

equipe tem se organizado para romper com a lógica do atendimento 

plantonista através de uma agenda que prioriza os atendimentos do PAIF 

para acompanhamento das famílias. 



 
 

 

Por fim, as colaboadoras Anne Tatila e Débora da Mata explanaram 

sobre o SCFVI, caracterizando os atendimentos, fluxo de 

encaminhamentos, trabalho em conjunto com o PAIF, da importância da 

convivência para as pessoas idosas e da necessidade do serviço ser 

ampliado. 

Encaminhamentos: Discussões sobre PSE (Proteção Social Especial) Média 

Complexidade 

Data próxima reunião: 21 de setembro de 2017 

 
 


