
COMISSÃO TEMÁTICA PSICOLOGIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CRP-08 

 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 19/06/2017 

 

PAUTA: 

1. Evento da Comissão; 

 

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

presentes o conselheiro Luciano, o psicólogo Nadir e as psicólogas Lígia e 

Amanda. O objetivo principal foi tratar do evento, que está sendo organizado 

por esta Comissão, e que acontecerá em 26/07/2017. Luciano relatou sobre a 

reunião que teve neste mesmo dia com Leslie, chefe do Escritório Regional da 

SEDS: a Secretaria de Estado demonstrou resistência em enviar os convites do 

evento aos municípios. Luciano tentou argumentar, e Leslie ficou de fazer nova 

tentativa com sua diretora. Ficou decidido em reunião que seria enviado e-mail 

para Leslie e solicitado retorno até 26/06. Caso não haja parceria da SEDS, a 

divulgação do evento será feita pelo CRP e as vagas abertas para a 

comunidade, não exclusivamente para os psicólogos dos municípios de 

Curitiba e região metropolitana. Se a parceria com a SEDS se confirmar, a 

ideia é que se abra o total de 90 vagas (60 para psicólogos e 30 para gestores) 

no período da manhã. Nas oficinas do período da tarde, ficariam apenas os 

psicólogos (60 vagas). Para o período da manhã, foi pensado o seguinte título 

para a palestra de Carla Ribeiro: “A inserção do psicólogo no SUAS – 

pressupostos históricos e implicações”, que acontecerá das 9h às 10h30. Na 

sequência, virá a palestra do Nadir, com o seguinte título: “Dilemas da atuação 

do psicólogo social”, das 10h30 às 12h. O grupo discutiu a possibilidade de se 

criar um e-mail para a Comissão, por exemplo, psicologianosuas@crppr..., para 

fazer a divulgação do evento. Lígia apresentou algumas questões elaboradas a 

serem respondidas pelos participantes do evento e discutidas nas oficinas do 

período da tarde. Nadir sugeriu que tais perguntas fossem transformadas para 

um formato de resposta “fechada” e que todas seguissem uma mesma lógica. 

Amanda tentará reelaborar as questões e o grupo irá se comunicar via e-mail 



até a próxima reunião, que ficou agendada para 10/07/2017 às 19h. A reunião 

se encerrou às 20h45. Sem mais para o momento, eu, Amanda Carollo Ramos 

da Silva, encerro esta ata. 


