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NÚCLEOS

Núcleo de Pessoas com deficiência

DATA DA REUNIÃO

10/10/2022
HORÁRIO DA REUNIÃO

19:00
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

20:30

LOCAL DA REUNIÃO

online

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Fernanda Costa Peixoto Primo 08/12328

PSICÓLOGAS(OS)

Nome Completo Nº do CRP

Mariana de Mello Gusso Espinola 08/15835

Melody Falco 08/12336

Larissa Schelbauer 08/19051

PAUTA

1. Organização do núcleo;
2. Acolhimento institucional;
3. GT Práticas anticapacitistas nas IES.

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

1. Foi passada a informação sobre a deliberação do plenário pela alteração do nome do núcleo para "Núcleo de
Psicologia Anticapacitista", e comentado sobre o futuro debate a ser realizado sobre a possibilidade do núcleo se
tornar uma comissão temática. Foi reforçado o convite para as participantes se tornarem colaboradoras com
portaria, com preenchimento do formulário enviado pela Vanelise. Quanto ao funcionamento do núcleo, foi
acordado por mantermos as reuniões em formato virtual para garantir a manutenção de sua abrangência estadual.
2. Foram discutidas questões relativas ao atual cenário de acolhimento institucional de adultos com deficiência, e a
cultura de institucionalização nas demais políticas e serviços direcionados a este público. Foi levantado que não há
cartilha específica com parâmetros de qualidade no funcionamento para acolhimento de adultos com deficiência.
Existe uma cartilha do Ministério Público com parâmetros de fiscalização institucional, de 2019. Foi mencionada a



importância dos serviços de Centro Dia e serviços de fortalecimento de vínculos, sobre o papel das escolas
especializadas na manutenção da cultura de institucionalização, sobre a estratégia de guarda subsidiada e o sobre
o movimento dos inadotáveis da OAB. Foi do entendimento das psicólogas presentes a necessidade de abordar a
temática de forma organizada, trazendo estas reflexões para a categoria, em formato de matéria na Revista
Contato. Foi criado um drive para compartilhamento de material entre as colaboradoras para embasar as reflexões
sobre o tema.
3. Foi retomada a iniciativa de criação do GT Práticas anticapacitistas nas IES, aprovado pelo XIV Plenário, que
ainda não passou por agenda de reuniões.

ENCAMINHAMENTOS

1. Questionar a possibilidade de manter a abrangência estadual que o núcleo organicamente assumiu.
2. Solicitar para Comissão de Comunicação a inclusão de matéria na Revista Contato sobre reflexões sobre inclusão
e a lógica de institucionalização de pessoas com deficiência, com a colaboração das psicólogas Melody Falco, que
atua em escola especializada em São José dos Pinhais, e Larissa Schelbauer, que atua em residência inclusiva em
Foz do Iguaçu.
3. Verificar com Comissão de Psicologia Escolar e da Educação a indicação para composição do GT e agenda para
realização da primeira reunião. Pelo núcleo, ficam indicadas Fernanda Primo e Mariana Gusso, com possibilidade de
participação de demais colaboradoras interessadas.

DATA DA PRÓXIMA REUNIÃO

07/11/2022

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Fernanda Costa Peixoto Primo 08/12328

E-MAIL

fernandaprimo@gmail.com
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