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INFORMAÇÕES DO(A) COLABORADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

Carine Suder Fernandes 11346

DATA DA REUNIÃO

15/08/2022
HORÁRIO DA REUNIÃO

20:00
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

22:30

LOCAL DA REUNIÃO

Reunião remota, pela plataforma Google Meet

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Jully Annye Gallo Lacerda 26058 088-21

Neuza de Jesus Santos Brachak 28636 026-19

Fabiane Kravutschke Bogdanovicz 19219 037-20

Felipe Bini 23242 269-21

Carine Suder Fernandes 11346 087-22

PAUTA

1) Informes:
- Repasse da Plenária 891, realizada em 30 de julho.
- Repasse Assembleia orçamentária realizada em 30 de julho.
- Ações resultantes das reuniões assíncronas
- Eleições CRP
- Renovação e revogação das portarias de colaboradores

2) Deliberações necessárias:
- Desafios éticos referentes à atuação de profissionais graduados em psicologia sem vínculo com CRP.
- Avaliação do evento "Vou me formar, e agora?"
- Eleição ou definição de quem irá na plenária a ser realizada no dia 03 de setembro.
- Definição da data em que será realizada e quem irá secretariar a próxima reunião.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

1) Os informes referentes à Plenária 891 foram realizados por Carine. Aqueles referentes às eleições foram
realizados por Fabiane. Os demais foram realizados por Jully. A seguir, pontos abordados nas reuniões e atividades
assíncronas desta comissão setorial:
- Repasse de decisões entre a reunião de julho e agosto;
- Informações sobre a portaria da graduação EAD (foi revogada);



- Informação sobre o evento “vou me formar, e agora?” não contabilizar como solenidade de entrega da CIP, por
ser complementar;
- Assembleia Orçamentária - e-mail recebido informando sobre a assembleia, com informações incorretas. O
conselho foi avisado;
- Definição do que seria falado no evento “vou me formar, e agora?”, auxílio das faculdades na divulgação do
evento;
- Atas do ano de 2021 - 3 a 6 atas enviadas; Criação de estratégias para que sejam enviadas atas todos os meses;
- Mudança do local do evento “vou me formar, e agora?”, falta de acessibilidade, solicitação sobre reclamação;
- Divulgação do valor da anuidade para 2023, pouca participação na assembleia orçamentária;
- Definição de quem vai para a plenária de 20 agosto.

2) Carine apresentou a pauta referente aos desafios éticos, afirmando preocupação tanto com as pessoas que
utilizam os serviços de profissionais graduados em psicologia sem registro ativo no CRP, quanto com estes
mesmos, em especial quando eles/elas se apresentam como psicólogas/psicólogos. Jully apresentou os dados do
evento e informou o envio do relatório ao CRP, bem como ganhos e desafios. Entre os desafios, a mudança
repentina de local de realização, sob a demanda da própria Secretaria Municipal de Cultura, que havia emprestado
o Teatro Municipal para este fim, que acarretaram em dificuldades significativas concernentes à acessibilidade.
Fabiane informou sobre as dificuldades apresentadas por profissionais em atualizar seus dados cadastrais, a fim de
viabilizar a participação nas eleições e a atividade intensiva da gestão estadual em encontrar soluções. No que diz
respeito às definições referentes à próxima reunião, Jully lembrou da proximidade das eleições para o Sistema
Conselhos e as incertezas à respeito de reuniões e plenárias da próxima gestão. Também informou que as portarias
podem ser renovadas ou revogadas após a eleição. Jully contou que precisará se afastar temporariamente da
setorial, por conta de demandas de estudo e trabalho, e espera retornar até dezembro, caso as portarias sejam
renovadas.

ENCAMINHAMENTOS

- Endossado a função da Comissão Setorial em orientar a categoria na região a respeito dos cuidados éticos e
implicações normativas e legais a respeito do exercício ilegal da profissão, bem como outras questões relacionadas
às condutas profissionais. Responsáveis: todas, todos e todes integrantes da setorial.
- Informar a categoria na região sobre o novo valor da anuidade. Responsável: Jully, assim que a informação oficial
for veiculada.
- Levar as reuniões assíncronas como pauta para próxima reunião plenária. Responsável: Carine apresentará a
sugestão de pauta.
- Entrega das revistas nas Universidades. Responsáveis: Jully e Felipe
- Elaboração de relatório do evento "Vou me formar, e agora?. Responsável: Jully e Carine, já realizado e enviado.
- Registrar notificação junto à ouvidoria municipal a respeito da mudança repentina de local do Evento.
Responsável: Carine.
- Nota acerca da acessibilidade, sem personalizar. Responsável: Carine escreverá o esboço e a nota será finalizada
coletivamente.
- Manter o ritmo de divulgação das eleições. Responsáveis: todas, todos e todes integrantes da setorial.
- Jully se fará presente para representar a setorial na plenária do dia 03/09.
- Aguardar resultado das eleições, para então definir a data da próxima reunião no grupo do WhatsApp

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA
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