
COMISSÃO TEMÁTICA PSICOLOGIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CRP-08 

 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 11/04/2017 

 

PAUTA: 

1. Reunião com Leslie, chefe do Escritório Regional SEDS - PR; 

2. Eventos da Comissão. 

 

A reunião iniciou-se às 19 horas e foi realizada na sede do CRP-08. Estavam 

presentes os conselheiros Luciano e Semíramis e as psicólogas Lígia e Amanda. 

Antes de entrar na pauta em si, Semíramis abordou sobre a reunião do 

FETSUAS e os preparativos para as Conferências de Assistência Social.  

Entregou aos participantes documento orientador e preparatório aos 

trabalhadores do SUAS a fim de replicarem em seus locais de trabalho. 1. 

Reunião com Leslie, chefe do Escritório Regional: A reunião acontecerá em 

24/04 às 13h30 e a pauta versará, basicamente, sobre o acesso aos profissionais 

psicólogos que atuam no SUAS e o estabelecimento de parceria entre CRP e 

SEDS para eventos (possível cessão de espaço e coffee break, por exemplo, 

pela Secretaria). Entrou-se, então, na segunda pauta: 2. Eventos da Comissão: 

Após discussão e “brainstorming”, definiu-se, a princípio, que a Comissão fará 

um evento local, de pequenas proporções no mês de julho/2017, no próprio CRP, 

no estilo “Oficina” com objetivo de aproximação com os psicólogos que atuam 

no SUAS e escutá-los em suas demandas (“I Oficina de Psicologia na 

Assistência Social – Avanços e Desafios no exercício profissional”). Semíramis 

ficou de levantar possíveis facilitadores para este primeiro evento. Entre o final 

de agosto e o mês de setembro, será organizado um outro evento, maior, 

possivelmente envolvendo também a ABRAPAS, com tema a ser definido a partir 

da Oficina. As palestrantes Carla Ribeiro e Maria Claudia são nomes cogitados 

para o evento. Pensou-se também, considerando que neste ano acontecem as 

Conferências de Assistência Social, em solicitar espaço na Conferência Estadual 

para o CRP. A reunião se encerrou às 21h. Sem mais para o momento, eu, 

Amanda Carollo Ramos da Silva, encerro esta ata. 


