
 
ATA REUNIÃO COMISSÕES ESPECIAIS/TEMÁTICAS 

COMISSÃO Psicologia na Assistência Social 

Data 16 DE novembro DE 2017 Horário: Das 19h30  às  22h15 horas  

Local: Zoffice co-working Umuarama Paraná 

Participantes: Débora Piffer, Camila Minzon, Gésica Piraccini, Anne Tatila Borges e Débora Cristina da Mata 
Pauta: Aprovação da Ata reunião do dia 19 de outubro de 2017; Levantamento de pauta para reunião das 
Comissões Especiais em Curitiba-PR dia 24 de novembro de 2017; Modelo de questionário para 
conhecimento das demandas dos servidores do SUAS em Umuarama e Região; e Apresentação dos 
serviços de Medidas Socioeducativas e da Alta Complexidade da PSE. 
Desenvolvimento da Reunião:  

Iniciou-se a reunião fazendo leitura da Ata da reunião anterior, aprovada por unanimidade. 
 Pauta para reunião das Comissões Especiais em Curitiba PR: Quais são as estratégias do CRP para 
organização  de ações descentralizadas ou através de web conferência para os profissionais do interior no 
contexto da Assistência Social? e Quais estratégias podem ser utilizadas para organizar ações para a 
sociedade? A comissão entende que após o levantamento de informações realizadas através do 
questionário elaborado, à seguir, facilitará a identificação de demandas para organização de eventos. 
 Diante do fim do ano a comissão deliberou por realizar confraternização através da tradicional 
brincadeira de amigo oculto, sendo assim realizou-se o sorteio. 

Em seguida a psicóloga e colaboradora Gésica, que atua no Serviço de Família Acolhedora, 
apresentou os serviços da Alta Complexidade da PSE. Apresentou que estes serviços compreendem todos 
os aspectos das necessidades da pessoas, sejam crianças adoloscentes, adultos e idosos, envolvendo 
moradia, alimentação, habitação e rompimento de vínculos. Brevemente citou os principais serviços: 
(Abrigo, Acolhimento Institucional; Casa Lar; Residência Inclusiva;  Casa de Passagem; República; Familia 
Acolhedora. Serviços de Proteção que se encontram muitas vezes em estado de calamidade. Segundo 
Gésica, na área de alta complexidade, há pouca produção e publicação de pesquisas. Ainda refletiu que a 
Nota técnica CFP 001/2016 NOTA TÉCNICA COM PARÂMETROS PARA ATUAÇÃO DAS E DOS PROFISSIONAIS 
DE PSICOLOGIA NO ÂMBITO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS) é único documento produzido 
por psicólogos que versa sobre o Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora, este que funciona 24 
horas. 

 Quando se fala em alta complexidade todos os serviços são articulados com Judiciário e Ministério 
Público e a negligência é um dos principais motivos para acolhimento dos sujeitos. Citou o texto de 
Negligência na Família no contexto da PNAS do Blog Psicologia no SUAS, refletindo sobre até que ponto a 
negligência é intencional, da própria famiília ou é reflexo da negligência maior do Estado. Gésica expõe 
ainda dois aspectos que permeiam os serviços de alta complexidade, que são as peculiaridades da 
reintegração familiar ou a destituição.  

Para concluir, ressalta que atualmente está em evidência, a nível nacional, a adoção tardia e 
aceleração dos processos de adoção. Gésica indica o “Documentário da GloboNew “Mostra Jovens que 
precisam deixar abrigos aos 18 anos”. Ressalta ainda que em se tratanto de família acolhedora também há 
a complexidade da formação do vínculo afetivo. 

Após, a psicóloga e colaboradora Camila, que atua no MSE CREAS, apresenta as medidas 
socioeducativas previstas no ECA, que são adotadas pelo judiciário, de acordo com o ato infracional. A PSC 
(Prestação de Serviço Comunitário) é uma medida de atos infracionais menos grave; e as a seguir com grau 
maior de “gravidade” Liberdade Assistida, Casa de Semiliberdade com permanência noturna; Regime de 
Privacidade Total/CENSE. Neste serviço há difuldades de encaminhar os adolescentes para outras 
atividades, devido a ausência das mesmas no munícipio, bem como de educadores sociais. Também é um 



 
serviço com articulçaõ total com o judiciário, do início ao encerramento das medidas socioeducativas. 
Existe uma complexidades de construção do PIA em função do tempo e da quantidade de atendidos. 
Camila observa que os adolescentes que cumprem medidas socioeducativas sofrem preconceitos, são 
empregados em trabalho informal e a maioria dos atendimentos são de origem do tráfico. Sobre a redução 
da maioridade penal as discussões giram em torno da necessidade de ampliação de políticas públicas como 
estratégia de prevenção contrapondo a construção de CENSES. O discurso comum culpabiliza o 
adolescente e naturaliza a criminalidade, desconsiderando a relação dialética que permeia o sistema 
socioeconomico que estamos inseridos. Como estratégia de intervenção e ampliação de sentidos 
realizaram viagem com os adolescentes para Foz do Iguaçu, da qual resultaram sentimentos de valorização 
e cuidado. Devido ao horário estendido, encerrou-se o encontro. 
Encaminhamentos: Cronograma de reuniões para o ano de 2018. 

Data próxima reunião: 7 de dezembro de 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
COMISSÃO DE PSICOLOGIA SOCIAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Questionário para os Psicólogos Servidores no SUAS: 

 Dos dados: 

 

1- Nome completo e idade?_________________________________________ 

2- Cidade onde atua?______________________________________________ 

3- Qual a carga horária trabalhada semanal? ( ) 10H a 20H ( ) 20H a 30H ( ) 30H a 40H ( ) Mais de 40H 

4- Qual o vínculo empregatício? ( ) CLT ( )Estatutário ( ) Contrato de Prestação de Serviço ( ) Outro  

5- Qual seu tempo de formação na Graduação em Psicologia? ( ) 1 a 5 anos ( ) 5 a 10 anos ( ) Mais de 10 anos 

6- Em sua graduação, como estava estruturada a grade curricular? Havia disciplinas de Políticas Públicas em 

SUAS e/ou Direitos 

Humanos?_____________________________________________________________________ 

7- Como se deu sua entrada no 

SUAS?____________________________________________________________ 

8- Há quanto tempo atua como Profissional em Psicologia no SUAS? ( ) 1 a 5 anos ( ) 5 a 10 anos ( ) Mais de 10 

anos 

9- No SUAS, você, Profissional da Psicologia, atua em quais das Proteções Sociais? ( ) PSB ( )PSE 

Em qual equipamento e/ou Serviço? ______________________________________________________________ 

10- Está ou esteve em outra área de atuação? 

Qual?__________________________________________________ 

 

 Das dificuldades: 

 

1- Quais suas dificuldades de ser um Profissional da Psicologia no trabalho e/ou Serviço dentro do SUAS? 

________________________________________________________________________________________ 

 

 Das possibilidades: 

 

1- Existe satisfação profissional em atuar no SUAS? Cite. 

_____________________________________________ 

2- Cite um objetivo profissional alcançado durante seu tempo de atuação no SUAS? 

________________________________________________________________________________________ 

 Das necessidades: 



 
 

1- A fim de qualificar seu fazer em Psicologia no SUAS, cite aqui, temas de interesse para uma capacitação da 

teoria à prática. 

_______________________________________________________________________________________ 



 
 


