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INFORMAÇÕES DO(A) COLABORADOR(A)

Nome Completo Nº do CRP

Jully Annye Gallo Lacerda 08/26058

DATA DA REUNIÃO

30/09/2022
HORÁRIO DA REUNIÃO

23:58
HORÁRIO DE TÉRMINO DA REUNIÃO

23:59

LOCAL DA REUNIÃO

Grupo do whatsapp da setorial, dos psicólogos da região, e e-mail

Presentes
COLABORADOR COM PORTARIA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Jully Annye Gallo Lacerda 08/26058 088-21

Carine Suder Fernandes 08/11346 087-22

Fabiane Kravutschke Bogdanovicz 08/19219 037-20

Laryssa Karas 08/27031 118-21

Felipe Bini 08/23242 269-21

Neuza de Jesus Santos Brachak 08/28636 026-19

PAUTA

Repasse das atividades realizadas de forma assíncrona

DESENVOLVIMENTO DA REUNIÃO

1 - 01/09/22 - Grupo da setorial - Resolução que cria o Sistema de Avaliação de Práticas Psicológicas Aluízio Lopes
de Brito - Jully repassou no grupo da setorial a resolução publicada referente ao Sistema de Avaliação de Práticas
Psicológicas, e questionou quais práticas seriam consideradas para esse sistema de avaliação. Carine respondeu
que entende como as ações profissionais da psicologia. Em verificação de postagem do Conselho Federal, foi
verificado que são ações realizadas por "grupos auto-organizados ou entidades vinculadas à Psicologia, desde que
com personalidade jurídica".
2 - 03/09/22 - Grupo da setorial - Deliberação referente à distribuição dos cartazes da campanha “você não está
sozinhe” nas instituições de ensino superior - Após uma conversa com Vanelise, Jully informou que os cartazes
podem ser afixados nas universidades públicas e particulares da região. Jully e Carine realizaram uma lista das
universidades. No entanto, seriam necessários 9, sendo que foram recebidos 4 cartazes no total. Vanelise informou
que não sobraram cartazes da campanha. Devido a isso, não foi decidido quais universidades receberiam os
cartazes.
3 - 03/09/22 - Grupo da setorial - Repasse de informações sobre a plenária - Jully realizou repasse sobre a pauta da
plenária de 03/09 solicitada pela setorial, informando que será definido um novo modelo de formulário para o envio
de atas de atividades assíncronas.



4 - 04/09/22 - Grupo dos psicólogos da região - Divulgação do infográfico do Conselho Federal sobre o Projeto de Lei
das 30h para a psicologia - Fabiane divulgou no grupo de psicólogos da região o infográfico realizado pelo Conselho
Federal de Psicologia referente ao trâmite da lei de 30h para psicólogos.
5 - 05/09/22 - Grupo da setorial - Discussão sobre uma matéria falando sobre psicogenealogia - Jully enviou uma
matéria do site O Globo sobre psicogenealogia familiar, realizando comentários sobre a semelhança com a
Constelação Familiar. A matéria também foi comentada por Carine, Fabiane e Felipe.
6 - 05/09/22 - Grupo da setorial - Discussão sobre a precarização do trabalho em planos de saúde, e o
posicionamento do Conselho - Carine enviou uma divulgação sobre seleção de psicólogos para um plano de saúde.
Carine e Laryssa realizaram uma discussão sobre a precariedade do atendimento psicológico realizado por planos
de saúde. Neuza falou que o Conselho de Psicologia deveria se posicionar sobre, e Fabiane informou que em 2015
existiu um grupo de estudos dentro do CRP PR, que escreveu notas a respeito, que poderiam ser resgatadas.
7 - 06/09/22 - Grupo dos psicólogos da região - Divulgação sobre o fechamento da sede de Curitiba do Conselho, e
consequentemente não haverá atendimento, nos dias 07/09, 08/09 e 10/09, devido ao feriado nacional, feriado
municipal e recesso - Fabiane informou aos psicólogos da região sobre o recesso e feriados que influenciam no
regime de atendimento da Sede de Curitiba do Conselho Regional.
8 - 09/09/22 - Orientação particular - Orientação referente à revista CadernoS de PsicologiaS - Fabiane realizou
orientação a um(a/e) psicólogo(a/e) sobre a revista CadernoS de PsicologiaS.
9 - 10/09/22 - Grupo dos psicólogos da região - Divulgação do post do Conselho Regional de Psicologia sobre o Dia
Mundial da Prevenção ao Suicídio - Carine enviou ao grupo de psicólogos da região a imagem de divulgação sobre o
Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio realizada pelo Conselho de Psicologia.
10 - 12/09/22 - Orientação particular - Orientação a uma psicóloga sobre os contatos do financeiro do Conselho -
Jully realizou orientação a uma psicóloga da região por meio de mensagens particulares, referente aos contatos do
financeiro do Conselho Regional.
11 - 12/09/22 a 13/09/22 - Grupo da setorial - Discussão sobre o portal da transparência e as atas das plenárias -
Jully verificou que havia um atraso na postagem de atas das plenárias. Solicitou informações para Vanelise, e foi
informada que as atas são colocadas no Drive da plenária seguinte, e que a partir de agora serão enviadas também
para os e-mails das setoriais.
12 - 13/09/22 a 19/09/22 - Grupo da setorial - Compartilhamento da ata referente às atividades assíncronas de
agosto/22 - Jully enviou para o grupo da setorial a ata referente às atividades assíncronas do mês de agosto de
2022. Fabiane realizou comentários, que foram adicionados à ata de agosto/2022.
13 - 14/09/22 - Grupo da setorial - Reunião assíncrona/deliberação: Definição da data da próxima reunião online da
setorial - Carine relembrou que não havia sido definida a data da reunião de setorial no mês de setembro de 2022.
Fabiane, Laryssa, Jully e Felipe pontuaram suas disponibilidades, e a data foi definida para 26/09 às 20h.
14 - 15/09/22 - Grupo dos psicólogos da região - Divulgação do evento do Conselho “Roda de Conversa -
Orientações para o início de carreira” - Jully realizou a divulgação da arte do evento do Conselho Regional "Roda de
Conversa - Orientações para o início de carreira"
15 - 15/09/22 - Orientação particular - Orientação realizada para uma psicóloga, referente à solicitação de certidão
de inteiro teor - Jully orientou uma psicóloga da região sobre como obter a certidão de inteiro teor.
16 - 15/09/22 - Orientação particular - Orientação realizada referente ao tema de cyberbullying - Fabiane realizou
orientação para um(a/e) psicólogo(a/e) referente ao tema de cyberbullying.
17 - 19/09/22 - Orientação particular - Orientação para uma pessoa(não-psicólogo) sobre como obter contato com a
Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP PR. - Jully realizou orientação para uma pessoa(não-psicólogo) que
solicitou informações sobre como obter contato com a COF. Foi enviado o e-mail da COF e o link para agendamento
de vídeo chamada.
18 - 19/09/22 - Grupo da setorial - Divulgação sobre a data da posse da nova gestão - Fabiane informou que a
posse da nova gestão será realizada no dia 23/09, e que não haverá transmissão online.
19 - 22/09/22 - Grupo da setorial - Discussão sobre o site do Conselho Regional estar fora do ar - Após um
comentário no grupo do Plenário, Jully, Carine e Fabiane comentaram sobre o site do Conselho estar fora do ar, e
sobre quanto tempo ficou fora do ar.
20 - 23/09/22 - Grupo da setorial - Repasse sobre uma informação recebida acerca do CAPS Regional - Jully
repassou uma informação recebida sobre a implantação do CAPS Regional na cidade de Guarapuava,
aparentemente com o objetivo de substituir os CAPS municipais já existentes. Jully, Laryssa, Carine e Fabiane



comentaram sobre os efeitos da falta de financiamento para a saúde e assistência social, e o sucateamento de
serviços públicos.
21 - 24/09/22 - Grupo da setorial - Repasse sobre uma informação recebida acerca de uma reportagem realizada
sobre denúncias de pacientes que sofreram violência sexual de um psicólogo da região - Jully enviou uma
informação sobre uma reportagem que foi veiculada em 25/09/22, referente a denúncias realizadas por pacientes
de um psicólogo da região que está sendo acusado de violenta-las sexualmente. Foi realizada uma discussão sobre
o caso e as repercussões, por Jully, Carine, Fabiane e Neuza.
22 - 24/09/22 - Grupo da setorial - Repasse de informações da plenária referentes à gestão das setoriais - Fabiane
repassou informações da plenária da nova gestão, referentes à possíveis mudanças na gestão das setoriais, devido
à promoção de Vanelise.
23 - 25/09/22 - Grupo da setorial - Repasse de informações sobre a reportagem veiculada sobre as denúncias de
violência sexual realizadas por um psicólogo da região - Jully realizou um repasse sobre o que foi apresentado na
reportagem veiculada(vide pauta 21), e solicitou a imagem da diferença entre denúncia e queixa no CRP, para ser
enviada ao grupo de psicólogos da região.
24 - 25/09/22 - Grupo dos psicólogos da região - Orientação referente à diferença entre queixa e denúncia - Devido
à reportagem mencionada na pauta 21, o grupo de psicólogos da região comentou sobre a reportagem, e surgiram
dúvidas sobre como pode ser feita a denúncia, se existem restrições sobre denúncias realizadas por psicólogos
sobre outros psicólogos.
25 - 26/09/22 - E-mail da setorial - Envio de e-mail para a orientadora fiscal Michele, solicitando esclarecimento de
dúvidas em relação à denúncia - Foi enviado um e-mail para a orientadora fiscal Michele, solicitando
esclarecimentos referentes à pauta 24.
26 - 26/09/22 - Grupo da setorial - Definição de pauta para a reunião mensal. Realização de reunião por vídeo
chamada no Google Meet - Foi definida a pauta da reunião da setorial, e foi realizada a reunião pelo site Google
Meet, estando presentes Jully, Carine, Fabiane, Neuza, Felipe e Laryssa. Laryssa foi definida como a escrevente da
ata.
27 - 27/09/22 - Grupo da setorial - Informe sobre a expiração das portarias dos representantes das setoriais -
Fabiane informou sobre a expiração das portarias dos representantes da setorial, e também informou que foi
enviado o link do formulário para que todos que possuem interesse em continuar na setorial, o preencham. Carine
adicionou a informação de que o formulário estará aberto até dia 10/10. Laryssa informou que não poderá
continuar na setorial no próximo ano.
28 - 27/09/22 - Grupo dos psicólogos da região - Repasse de informação sobre como os psicólogos podem participar
do grupo do whatsapp da região - Uma psicóloga solicitou para que uma colega fosse adicionada ao grupo dos
psicólogos da região, Carine informou o link aberto para que qualquer psicólogo possa entrar no grupo.
29 - 28/09/22 - Grupo da setorial - Sugestão para que seja realizada uma pausa nas atividades não-obrigatórias da
setorial, devido às demandas individuais dos representantes - Jully enviou uma mensagem para o grupo da setorial
sugerindo que seja realizada uma pausa nas atividades não-obrigatórias da setorial até o mês de dezembro, como
a realização de reuniões síncronas mensais, eventos, e outras atividades, devido à sobrecarga de atividades
individuais de todos os representantes. Felipe, Fabiane, Carine e Laryssa concordaram com a sugestão.
30 - 30/09/22 - Grupo da setorial - Informe sobre o GT do Conselho Federal em relação ao não aconselhamento do
uso de Constelação Familiar - Fabiane repassou informações sobre a existência de um Grupo de Trabalho no
Conselho Federal orientando para a não utilização da Constelação Familiar por psicólogos.

ENCAMINHAMENTOS

29 - Será mantido o envio das atas de atividades assíncronas, a participação nas plenárias(por meio de rodízio), e
as orientações aos psicólogos da região. Os repasses das informações da plenária serão realizados por meio de
mensagem escrita ou de áudio no grupo da setorial.

COLABORADOR(A) RESPONSÁVEL POR REDIGIR A ATA

Nome Completo Nº do CRP Nº da Portaria

Jully Annye Gallo Lacerda 08/26058 088-21



E-MAIL

centrooeste@crppr.org.br

mailto:centrooeste@crppr.org.br

