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Lucas Gomes de Albuquerque

intérprete de Libras

127157235

PAUTA

Balanço do ano de 2020.
Ações para o próximo ano.
DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

Foram levantadas as ações realizadas no ano de 2020, tais como: entrevista com psicólogos com deﬁciência para a
revista Contato, com participação do colaborador Valdair; textos sobre a covid e pessoas com deﬁciência no site do

CRP; cards com informações do texto sobre covid para divulgação nas redes sociais; questionário sobre psicólogos
com deﬁciência e que trabalham com o público com deﬁciência; promoção de acessibilidade em todas as Lives e
materiais das redes do CRP; realização da Live sobre pessoa com deﬁciência e acesso à tecnologia; realização da
Live do dia internacional da pessoa com deﬁciência sobre neurodiversidade.
Psicólogo Mailson relatou sobre a situação das pessoas com deﬁciência acolhidas institucionalmente neste o
período de pandemia e o papel do psicólogo neste contexto. Relata, ainda, sobre a necessidade de materiais
acessíveis para as pessoas com deﬁciência com quadros de maior especiﬁcidade, de forma a facilitar seu
entendimento.
Para o ano de 2021, o Núcleo propõe:
- Continuidade da promoção de acessibilidade nas Lives e materiais;
- Manter o formato de promoção de acesso à informação para proﬁssionais e população, ainda que ﬁnalize a
quarentena, não limitando os eventos aos espaços do CRP;
- Participação dos colaboradores do Núcleo em ações de universidades, promovendo diálogo com os estudantes de
psicologia sobre a temática da deﬁciência; (Ligia possui contatos para iniciar este trabalho)
- Divulgar as reuniões do Núcleo;
- Será analisada ao longo do ano a possibilidade de realização de eventos, de acordo com o cenário epidemiológico.
ENCAMINHAMENTOS

Solicitar para o Núcleo de Pessoas em Situação de Rua uma cópia do material que realizaram com informações
sobre covid em linguagem mais simples, para conhecimento.
Questionar o CRP se os colaboradores do Núcleo podem se apresentar enquanto CRP para participação nas ações
das universidades.
Solicitar intérprete de Libras para a próxima reunião do Núcleo, de 25/02/2021, às 19h, pelo link:
https://meet.google.com/add-bxbr-cro
Solicitar para a comunicação um card de divulgação da próxima reunião do Núcleo, com a arte existente.
DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

25/02/2021
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