
COMISSÃO TEMÁTICA PSICOLOGIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CRP-08 

 

ATA DA REUNIÃO REALIZADA EM 10/07/2017 

 

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 e a psicóloga Amanda. Os psicólogos Nadir e 

Lígia justificaram a ausência. O objetivo principal foi tratar do evento, que está 

sendo organizado por esta Comissão, e que acontecerá em 26/07/2017. 

Amanda apresentou o questionário elaborado, que será aplicado no evento, a 

fim de se traçar um perfil dos psicólogos participantes. Na sequência, 

apresentou as perguntas elaboradas com Lígia para a oficina do período da 

tarde. Luciano sugeriu transformar tais perguntas em questões fechadas a 

serem incluídas no primeiro questionário (levantamento do perfil). Luciano e 

Amanda analisaram juntos cada pergunta e fizeram as adequações 

necessárias. A ideia, para o evento, é que a primeira atividade do período da 

tarde seja a resposta individual ao questionário, durante aproximadamente 30 

minutos. Na sequência, serão formados grupos (a princípio 4 grupos com 

média de 15 participantes) de discussão/reflexão sobre a atuação do psicólogo 

no SUAS. Os grupos serão mistos, independente do local de atuação do 

profissional no SUAS (PSB ou PSE). Será solicitado que os participantes, com 

base no questionário preenchido, discutam sobre itens que chamaram mais 

atenção ou que os mobilizaram. Para síntese da discussão, deverão responder 

a duas perguntas: “Discutindo com os colegas, o que há de semelhança entre 

suas realidades?” e “Há algo que você desconhecia e que pode apreender 

hoje?”. Aproximadamente uma hora será destinada para o trabalho em grupo. 

A partir das 15h30, acontecerá atividade com a companhia de teatro 

espontâneo, que durará em média 1h30m. Luciano, em contato com o 

responsável pela companhia de teatro, Adriano, sugeriu que seja trabalhada a 

auto-estima dos profissionais, por meio da dramatização (“casos de sucesso”, 



por exemplo). Luciano e Amanda concordaram que toda a divulgação do 

evento deverá ocorrer até 14/07, sexta-feira, para que os interessados se 

inscrevam até 21/07. Luciano verificará com Angelo sobre a divulgação no site 

do CRP. A reunião se encerrou às 20h30, sendo que a próxima acontecerá em 

17/07 às 19h. Sem mais para o momento, eu, Amanda Carollo Ramos da Silva, 

encerro esta ata. 


