COMISSÃO TEMÁTICA PSICOLOGIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRP-08

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 09/05/2017

PAUTA:
1. Devolutiva – Reunião na SEDS;
2. Eventos da Comissão;
3. Alteração das datas da reuniões da Comissão.
A reunião iniciou-se às 19 horas e foi realizada na sede do CRP-08. Estavam
presentes o conselheiro Luciano, as psicólogas Lígia e Amanda e o psicólogo
Nadir. Por haver um novo participante, Luciano apresentou o funcionamento da
Comissão e todos os presentes se apresentaram. 1. Devolutiva – Reunião na
SEDS: A reunião aconteceu em 24/04 às 13h30, participaram Luciano e
Amanda, representando a Comissão, e Leslie, chefe do Escritório Regional da
SEDS. A pauta versou sobre o acesso aos profissionais psicólogos que atuam
no SUAS e o estabelecimento de parceria entre CRP e SEDS para eventos.
Leslie foi bastante receptiva e orientou a Comissão a oficializar as solicitações
para dar os encaminhamentos necessários, enquanto SEDS. O esboço do ofício
foi apresentado à Comissão durante a reunião. Nadir fez sugestões de
alterações, que foram acolhidas pelos presentes. 2. Eventos da Comissão:
Após apresentação ao novo participante das propostas de eventos a serem
realizados no segundo semestre de 2017, discutiu-se mais detalhadamente
como será a Oficina no mês de julho. A princípio definiu-se a data de 26/07, uma
quarta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h30 às 17h, nas próprias dependências
do CRP. O grupo entendeu que por ser o primeiro evento da Comissão que trata
da atuação do psicólogo no SUAS, que seria interessante trazer um histórico
sobre a inserção do profissional na Assistência Social e o panorama atual. Para
o período da manhã, a ideia seria a apresentação da professora Carla Ribeiro,
trazendo este cenário, e na sequência o professor Nadir fazendo provocações
sobre a atuação do psicólogo neste contexto, sensibilizando os participantes
para a discussão da tarde. Após o almoço, serão realizadas discussões em
subgrupos sobre questões pertinentes ao trabalho do profissional no SUAS.

Ainda não se definiu quais serão os temas de cada subgrupo. A discussão do
período da tarde tem mais a intenção de levantar demandas dos profissionais do
que propriamente dar respostas às questões levantadas. A ideia é que no
segundo evento, em setembro, estas sejam retomadas. Na reunião anterior
havia se pensado no seguinte nome para o evento: “I Oficina de Psicologia na
Assistência Social – Avanços e Desafios no exercício profissional”. Agora,
alteramos para algo como: “A inserção dos psicólogos na Assistência Social e
seus desafios”. Luciano fará a reserva do espaço no CRP para 26/07 e já
verificará os procedimentos para convite e vinda da palestrante Carla Ribeiro. 3.
Alteração das datas das reuniões da Comissão: Luciano propôs que se
alterasse o dia das reuniões, que sempre acontecem às terças-feiras. Todos os
presentes concordaram em mudar para às segundas-feiras. A próxima reunião
ficou agendada para 05/06 às 19h. A reunião se encerrou às 21h. Sem mais para
o momento, eu, Amanda Carollo Ramos da Silva, encerro esta ata.

