
 
 

 

Relatório de Gestão  

Exercício 2012 

 

Em 2012, continuamos nosso processo de construção de uma prática de gestão pautada na 

discussão coletiva. A exemplo do ano de 2011, em 2012 demos continuidade também ao processo 

de implementação das diretrizes propostas em campanha. Não obstante estarmos unidos pela 

bandeira da ética e do compromisso social, sentimos a necessidade de trabalharmos, no coletivo, 

certo modo democrático e auto-gestor de desenvolver nossas ações. 

 Tiramos em plenária que a cada ano a Diretoria deveria ser mudada, possibilitando a 

outros conselheiros experimentarem tal lugar. Assim, em setembro de 2012, alterações na 

Diretoria foram efetivadas. A Conselheira-Presidente, Lygia Santa Maria Ayres, foi substituída pela 

Conselheira Vivian de Almeida Fraga. A Conselheira Vice-Presidente, Carla Silva Barbosa, deu lugar 

ao Conselheiro Alexandre Ferreira do Nascimento que, por sua vez, cedeu o seu lugar como 

Conselheiro-Secretário para a Conselheira Ana Carla Souza Silveira da Silva. A Tesouraria 

continuou sendo regida, por indicação do plenário, pelo Conselheiro Alexandre Trzan Ávila. Tendo 

em vista o mesmo objetivo – oportunizar a vivência por outros espaços – as comissões 

permanentes e especiais também sofreram mudanças.  

 Cabe esclarecer que tais movimentações expressam uma forma de funcionamento e não 

estão atreladas a “incapacidades ou inoperâncias” dos membros do plenário.   

 O plenário do CRP-RJ fechou 2012 com 26 (vinte e seis) membros; por questões familiares, 

a Psicóloga Vanessa Siqueira Manhães precisou se desligar da gestão. 

 Dentre as atividades administrativas do Sistema Conselhos de Psicologia, o CRP-RJ 

deparou-se com documentos falsos apresentados para obtenção do título de psicólogo. Tais 

questões, já postadas em APAFs, nos levaram à certeza da necessidade de acionar as Instituições 

de Ensino Superior para juntos minimizarmos essa situação que pode colocar em risco a 

credibilidade pela profissão. Ficou acordado que os Centros Acadêmicos enviarão semestralmente 

ao CRP-RJ a relação de alunos que colaram grau como bacharéis em Psicologia. Já foram mantidos 

contatos com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, 

Universidade Estácio de Sá e a SEFLU, que se mostraram receptivas. As outras Universidades serão 

contatadas no decorrer do ano.  



 
 

 

 Como exposto em relatório anterior, constatamos, em 2011, certo desconhecimento e 

insatisfação dos funcionários frente à Política de Recursos Humanos da Autarquia. Assim, e 

acreditando que um clima organizacional transparente e satisfatório potencializaria o trabalho, 

demos continuidade, em 2012, ao trabalho realizado pela Assessoria de Recursos Humanos com a 

criação do Setor de Recursos Humanos e a admissão, por concurso, de uma psicóloga para o 

referido setor.  

Outra frente de ação do CRP-RJ aconteceu nas ditas “comunidades pacificadas” pelo 

estado do Rio de Janeiro. Encontros e seminários foram realizados com a categoria com a 

finalidade de problematizar praticas psi em territórios sob a intervenção do Estado. A presença 

dos psicólogos nessas iniciativas do Conselho foi significativa e potente. 

 O Conselho Regional do Rio de Janeiro manteve seus trabalhos junto aos psicólogos que 

atuam no Sistema Prisional reafirmando sua posição contra o exame criminológico. Varias ações 

foram desenvolvidas. 

 Aprofundamos nossas discussões sobre os discursos da dita proteção à população. 

Procuramos pensar junto à categoria profissional os efeitos que esses discursos/práticas vêm 

produzindo na população carioca: internações compulsórias, destituição do poder familiar, 

abrigamentos e medicalização foram algumas dessas linhas de atuação. Levando esses 

questionamentos, o CRP-RJ esteve presente em potentes eventos. 

 A parceria fortalecida e sedimentada com a Psicóloga, Pesquisadora e professora Esther 

Arantes, da Pontifícia Universidade Católica (PUC) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

(UERJ), propiciou a realização de vários encontros propostos pelo CRP-RJ em consonância com a 

categoria na UERJ.  

Quanto ao processo de mudança para a nova sede, apesar dos esforços internos dos 

funcionários do CRP, não conseguimos realizar o processo de licitação para a obra da nova sede.   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

COMISÕES PERMANENTES 

 
Comissão de Orientação e Ética – COE 
 

Em continuidade ao projeto político proposto nas XI e XII gestões plenárias, a Comissão de 

Orientação e Ética / COE do XIII Plenário procurou promover, durante o ano de 2012, debates em 

torno da afirmação do Código de Ética dos Psicólogos e demais resoluções, tendo como finalidade 

a promoção das ações de orientação aos profissionais psicólogos, estudantes e sociedade. 

Com a premissa acima, esta Comissão de Orientação e Ética entende que suas ações devam 

abranger campos para além da análise de denúncias e processos, incluindo, como um de seus 

objetivos, a criação de espaços de discussão junto à categoria e sociedade, ampliando, desta 

forma, a reflexão, pautada no Código de Ética, acerca das atividades profissionais, políticas e 

sociais da categoria, colocando em questão a “Ética e o Compromisso Social” que norteiam essa 

gestão. 

Em 2012, a Comissão realizou 14 (quatorze) julgamentos e 36 (trinta e seis) processos 

tiveram seus pareceres aprovados em plenária. Foram recebidas, no ano de 2012, 22 (vinte e 

duas) representações. Vale ressaltar ainda que 11 (onze) processos estão prontos para julgamento 

e 32 (trinta e duas) representações aguardam análise das comissões de instrução. Realizou-se 

ainda o “IV Fórum de Ética” durante a 6ª Mostra Regional de Práticas em Psicologia, bem como 

seminários e palestras realizadas em entidades formadoras por ocasião, primordialmente, da 

Semana da Psicologia. Vale ressaltar ainda que o livro “Ética e CRP-RJ” está sendo elaborado.  

 
Comissão de Orientação e Fiscalização – COF 

 

A Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) vem, desde o ano de 2011, repensando sua 

dinâmica de funcionamento. Tal comissão é o setor responsável pela orientação dos psicólogos no 

que pese às práticas psicológicas, às resoluções e legislação em geral, no acompanhamento dos 

concursos públicos na esfera estadual, pela inscrição e cadastro das pessoas jurídicas e pelos 

processos de fiscalização da categoria/instituições. Constitui-se como um importante braço de 

apoio para a COE e para todas as outras Comissões (permanentes ou não) do CRP 05. Fica ainda 

sob a responsabilidade da COF a fiscalização do exercício profissional, o que ocorre a partir de 



 
 

 

demandas as mais diversas, no mais das vezes, em parcerias com outras comissões do CRP-RJ; 

bem como parcerias interinstitucionais.  

No que diz respeito às atividades, a COF elaborou cinco notas para publicação com vistas 

tanto à orientação do profissional quanto ao repúdio a determinadas práticas realizadas pelas 

instituições principalmente no que tange às questões relacionadas ao serviço público. Além disso, 

a Comissão fez a análise de 32 (vinte e cinco) editais de concursos públicos cujos cargos 

destinavam à categoria e procedeu a visitas e inspeções, tanto às pessoas jurídicas que carecem 

de fiscalizações de rotina quanto a instituições cujas atividades-fim estão voltadas para a 

promoção dos Direitos Humanos, tais como abrigos especializados para crianças e adolescentes 

(internação compulsória) localizados no município do Rio de Janeiro. Vale ressaltar que tais visitas 

e inspeções foram realizadas em parcerias com instituições, tais como: 1) Comissão de Direitos 

Humanos e Defesa da Cidadania da ALERJ; 2) Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à 

Tortura; 3) Organização de Direitos Humanos Projeto Legal; 4) Grupo Tortura Nunca Mais; 5) 

Núcleo de Direitos Humanos Departamento de Direito (PUC-Rio); 6) Subsede CRP-RJ; 7) CRESS-RJ. 

    
Comissão de Análise e Controle Interno – CACI 

 
A CACI, no ano de 2012, tendo realizado avaliações por amostragem, considerou consistentes os 

processos licitatórios, de compras e de baixas patrimoniais, bem como os documentos 

comprobatórios de receitas e despesas. 

 
Comissão Regional de Direitos Humanos – CRDH 

 

Essa comissão vem tentando, desde o ano de 2010, vencer o grande desafio da 

transversalização de ações, tal como decidida em seu Planejamento Estratégico. Tal feito tem sido 

possível, posto que ações agregadas à comissão foram discutidas e encaminhadas, como por 

exemplo, a organização do Fórum de Saúde no Sistema Penitenciário e do Fórum do Núcleo Rio 

Sobre Medicalização da Educação e da Sociedade. As parcerias firmadas, ao longo do ano de 2012, 

com as comissões permanentes e especiais, bem como com setores envolvidos na organização de 

eventos viabilizaram tal transversalização. A CRDH participou de 31 (trinta e um) eventos internos, 

realizados pelo CRP-RJ. No que tange aos eventos externos, a CRDH representou o CRP-RJ em 46 



 
 

 

(quarenta e seis) eventos, divididos em reuniões, conferências, seminários, audiências públicas, 

fóruns e encontros. Vale ressaltar que a aposta na transversalização resultou na ampla articulação 

com diversos setores e movimentos sociais que lutam pelos Direitos Humanos.  

 
Comissão Permanente de Licitação – CPL  

 

No ano de 2012, a Comissão elaborou a confecção dos editais abaixo discriminados 

realizando também seus respectivos certames: 1) Contratação de empresa para serviços de 

alimentação; 2) Execução de serviços de manutenção corretiva no sistema de ar condicionado da 

Nova Sede do Conselho; 3) Contratação do Serviço de Assessoria Jurídica; 4) Contratação de 

empresa para prestação de serviços de gerenciamento e controle de cartão para fornecimento de 

combustível (etanol e gasolina comum) que atenda a frota do Conselho Regional de Psicologia – 5ª 

Região. Em seguida, serão apresentados os processos que estão em andamento, a saber: 1) 

Prestação de serviços de recepcionistas e de telefonistas; 2) Prestação de serviços de vigilância 

armada.   

 
Comissão de Comunicação Social – CCS 

 
A Comissão de Comunicação Social do CRP-RJ era composta pelo Setor de Design (chamado 

de também de web), Setor de Eventos, Comissão Editorial e Assessoria de Comunicação. Durante 

o ano de 2012, a Comissão teve várias formações e sofreu algumas mudanças, sendo as mais 

significativas: 1) substituição do contrato terceirizado da empresa Diagrama pelo cargo de 

confiança de Assessor de Comunicação; 2) inclusão da diagramação do jornal nas atividades do 

setor de Design; 3) mudança da presidência da CCS em novembro; 4) saída do Setor de Eventos da 

CCS, este passando a fazer parte da COTEC; 5) saída do assessor de Comunicação em dezembro. 

Seguem as atividades da comissão no decorrer do ano de 2012, a saber: 1) Jornal do CRP-RJ – 

“Desenvolvimento às avessas”; 2)  Jornalzinho “Na cúpula dos Povos”; 3) Projeto Gráfico da 6ª 

Mostra Regional de Práticas em Psicologia, incluindo hotsite do evento e mail mkt do evento, bem 

como cartaz, banner, programa, marcador de livro da COE, carta de divulgação do evento e do 

Prêmio Margarete. Seguem ainda outras atividades relacionadas a outros eventos com divulgação 

na Mostra, a saber: filipetas de divulgação da Campanha Stop DSM, da campanha da 



 
 

 

Medicalização, da Campanha sobre o Fórum de Saúde no Sistema Penitenciário, do Grupo de 

Trabalho sobre Psicologias nas Emergências e Desastres, certificado de participação, de 

apresentação de trabalhos e de palestrante.  

Outras divulgações foram feitas, a saber: 1) Fórum de Saúde no Sistema Penitenciário: 03 

filipetas (divulgação para audiência pública e para o Seminário, além de uma carta aberta sobre o 

fórum); 2) Certificado para Congresso Luso-Brasileiro (sobre projeto gráfico fornecido pelo 

Congresso); 3) Cartaz e Mail mkt para o evento II Encontro de Assistentes Sociais e Psicólogos que 

atuam no campo jurídico; 4) 18 de Maio: Criação e Montagem de Livros “fake” para serem usados 

em manifestação sobre censura de um livro; 5) Folder STOP DSM, Folder Medicalização e Moção 

de Repúdio ao TDA, além de banner para apresentação em evento da Medicalização em SP; 6) 

Cartaz e filipeta para o evento VII Encontro Abrapso; 7) Envio de informativos. 

Foram realizados 39 (trinta e nove) eventos cujos temas discutidos estão em consonância 

com a filosofia de trabalho dessa gestão. Foram publicadas ainda cerca de 350 (trezentas e 

cinquenta) notícias, cujos conteúdos versam acerca de questões que estão em debate na mídia e 

na sociedade que se relacionam com a Psicologia e com a promoção dos Direitos Humanos.  

 
CREPOP e Comissão Regional de Políticas Públicas 

 
Para o ano de 2012 foi planejada a realização de 01 (um) ciclo de pesquisa cujo tema é 

“Atuação dos Psicólogos nas Políticas para População em Situação de Rua”. Vale ressaltar para a 

realização deste ciclo de pesquisa foram contatados via correio eletrônico e correspondência às 

Secretarias Municipais, os Conselhos Gestores bem como os serviços nas áreas da Saúde e 

Assistência Social nos seguintes municípios: Rio de Janeiro, Paracambi, Seropédica, Japeri, 

Queimados, Belford Roxo, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Duque de Caxias, Magé, Nova 

Iguaçu, Quissamã, São João da Barra, Macaé, Rio das Ostras e Itaperuna. Foram ainda contatadas 

Organizações Não-Governamentais do município do Rio de Janeiro e de Petrópolis e o Fórum de 

População Adulta em Situação de Rua do Rio de Janeiro. 

No que tange às consultas públicas, foram planejadas 15 (quinze). Contudo, a Coordenação 

Nacional só levou a público 06 (seis) consultas públicas. O CREPOP-RJ historicamente realiza 

grupos de debate e contribuição ao processo de tais consultas públicas. Sendo assim, realizamos 



 
 

 

06 (seis) grupos referentes às consultas públicas lançadas neste ano. Para a realização de tais 

consultas entramos em contato com gestores da Educação, Saúde, Assistência Social e 

Administração Penitenciária para a mobilização dos grupos. 

No Controle Social, O CRP05 está presente oficialmente em 13 (treze) conselhos municipais 

e 06 (seis) conselhos estaduais. Ainda dentro da estrutura do Controle Social sob a 

responsabilidade da CRPPP, apresentamos aqui alguns casos particulares: 1) assento no Conselho 

Municipal dos Direitos do Idoso de Nova Iguaçu; 2) Observadores do Conselho Estadual de 

Assistência Social; 3) participação na Coordenação Estadual do Programa de Proteção aos 

Defensores de Direitos Humanos; 4) participação no Fórum de População Adulta em Situação de 

Rua do Rio de Janeiro; 5) articulação em Angra dos Reis; 6) assento cativo no Comitê Estadual de 

Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro; 7) participação no Fórum Municipal do 

Conselho da Mulher de São João da Barra. 

Através da interface com o trabalho de outras comissões do CRP-RJ e a partir da articulação 

com outras entidades e organizações, a comissão participou de aproximadamente 100 (cem) 

atividades na qual os conselheiros, colaboradores e/ou o assessor de Políticas Públicas estiveram 

envolvidos. Vale ressaltar que os temas discutidos em tais atividades estão em consonância com 

as bandeiras de luta defendidas por essa gestão.  

 

COMISSÕES ESPECIAIS 

 
Comissão de Análise para Concessão de Titulo de Especialista 

 
De janeiro a julho de 2012, a CATE era composta por duas colaboradoras pareceristas e 

uma conselheira-presidente, com reuniões quinzenais em função da demanda de processos para 

serem analisados. Pela natureza do trabalho de análise e volume de processos, não se faziam 

necessárias reuniões semanais. 

 Em julho, uma das colaboradoras solicitou desligamento da Comissão por questões de 

trabalho e dificuldade em estar nas reuniões quinzenais da Comissão. As ausências geraram um 

pequeno atraso no término da análise e assinatura de documentos. Em função disto, deliberou-se 

na 503ª Reunião Plenária (11 de Agosto de 2012) a indicação de mais quatro colaboradoras para 



 
 

 

que, em caso de ausência, outra colaboradora parecerista pudesse comparecer à reunião para 

análise dos processos. 

 De agosto a dezembro, a comissão está composta por quatro colaboradoras pareceristas e 

uma Conselheira que atua como Presidente, com reuniões quinzenais. 

 Cabe ressaltar que a Comissão teve uma diminuição de seus trabalhos entre agosto e 

outubro em função de problemas de saúde da conselheira, reduzindo o quantitativo de reuniões e 

análises de processos. 

No ano de 2012, a comissão analisou 51 (cinquenta e um) processos para concessão de 

título, tendo 46 (quarenta e seis) títulos deferidos e 05 (cinco) títulos indeferidos.  

 

Comissão Gestora da Região Serrana 

 
Sob a gestão do XIII Plenário, que foi eleito em 27 de Agosto de 2010, o plenário decidiu 

formar uma nova Comissão para a Região Serrana. Foi marcada uma reunião com o intuito de 

convocar psicólogos da localidade que tivessem o interesse de alavancar o Projeto de 

Regionalização e Descentralização do CRP-RJ e continuar o trabalho de prática das diretrizes 

apontadas pelo novo Plenário: Ética e Compromisso Social. Nessa reunião ficou definido que a 

continuidade das ações seria através de um Grupo de Trabalho, composto inicialmente por 

psicólogos da região. Em outubro, o psicólogo Aécio Acioli Araújo Gama (CRP05/43959), de Nova 

Friburgo, disponibilizou-se para ser uma referência articuladora do Grupo em sua cidade.  

No que tange à representação regional, o CRP05 possui uma cadeira no Conselho 

Municipal de Saúde de Petrópolis – CONSAÚDE. O grupo considera fundamental a articulação 

com a representação no Controle Social para que haja, cada vez mais, a apropriação das questões 

de políticas públicas na região; pretende-se pleitear novas cadeiras de representação nos demais 

conselhos da região.  

O grupo realizou, durante o ano de 2012, os seguintes eventos, a saber: 1) CINEPSI – 

Drogas e Cidadania; 2) Roda de Conversa - O Psicólogo e o SUAS; 3) Roda de Conversa - 

Emergências e Desastres; 4) CINEPSI – 50 Anos da Psicologia no Brasil; 5) IV Semana Científica do 

Centro de Ciências e Saúde da UCP - Universidade Católica de Petrópolis.  



 
 

 

Vale ressaltar que na última entrega foi feita a divulgação e mobilização para o Pré-COREP, 

que está previsto para Fevereiro de 2013. 

 

Comissão Gestora do Norte e Noroeste Fluminense 

 
A Comissão Gestora do Norte e Noroeste Fluminense vem realizando desde 2012 o Projeto 

Psicocine, um dispositivo que utiliza como ferramenta a exibição de filmes que versam sobre as 

questões da vida cotidiana e da realidade brasileira no campo da atuação do psicólogo que 

culminava com debate acerca da exibição. Desde abril de 2011, após avaliação do dispositivo, 

passamos a chamá-lo de CINEDEBATE e assumiu característica itinerante. O objetivo dessa ação foi 

de ampliar e fortalecer as parcerias firmadas, por ocasião da realização do PSICOCINE, com 

instituições ligadas à Psicologia, o que vem promovendo a reflexão crítica sobre os diversos modos 

de produção de conhecimento entre psicólogos, estudantes e profissionais de áreas afins.  

No que tange ao Controle Social, a Comissão possui uma cadeira representativa, 

representando o CRP-RJ no Conselho Municipal de Assistência Social e tem se reunido 

sistematicamente com a Seccional do Norte Fluminense do CRESS. 

A Comissão Gestora participou ainda de eventos, representando o CRP-RJ, tais como: 1) 

Café com CREAS; 2) Fórum ABRH; 3) XII Fórum Municipal da Criança e do Adolescente; 4) VIII 

Fórum Municipal de Assistência Social; 5) Grupo Multiprofissional de Pesquisa sobre a Atuação 

dos Psicólogos que trabalham na Política Nacional para a População em Situação de Rua por 

ocasião do ciclo de pesquisa do CREPOP; 6) Apresentação do Projeto a ser desenvolvido pela 

Faculdade ISECENSA de Campos, denominado “Clínica Nômade: Voz da Rua”; 7) II Encontro de 

psicólogos e assistentes sociais do Campo Sociojurídico; 8) Evento realizado no auditório da 

EMERJ cuja discussão foi “A Escuta de Crianças no âmbito da Justiça”.  

A Comissão realizou os eventos intitulados “Rodas de Conversa” com temáticas 

relacionadas ao Trânsito, ao CRAS, à Educação, ao Idoso e à Avaliação Psicológica. Foram ainda 

realizadas oficinas, em parceria com a Seccional de Campos de Goytacazes do CRESS/RJ, com 

temas relacionados ao SUAS. 

Outra ação realizada no ano de 2012 pela Comissão Gestora foram as convocações de 

Orientação Presencial, bem como as visitas de Orientação e Fiscalização programadas, além de 



 
 

 

fiscalizações realizada em parceria com entidades tais como Comissão de Direitos Humanos e 

Defesa da Cidadania da ALERJ, Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura, 

Organização de Direitos Humanos Projeto Legal, Grupo Tortura Nunca Mais, Núcleo de Direitos 

Humanos Deprtamento de Direito (PUC-Rio), Subsedes CRP-RJ e CRESS-RJ. Vale ressaltar ainda a 

análise técnica de Editais de Concurso Público tais como Prefeitura Municipal de Macaé, 

Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ) e SEPLAG, bem como o mapeamento das 

Instituições Envolvidas nas Ações de Calamidade Pública na Região Norte e Noroeste Fluminense, 

ação esta solicitada pelo GT do CRP-RJ que trata da questão. Foram realizados contatos com a 

REDEC (Regional de Defesa Civil de Campos), a Defesa Civil, as Secretarias Municipais de Saúde e 

Assistência Social dos municípios de Campos dos Goytacazes, Cambuci, Cardoso Moreira, Italva, 

Itaperuna, Laje do Muriaé e Santo Antônio de Pádua. 

 

Comissão Gestora da Baixada Fluminense 

 
Em 2012, a Comissão Gestora passou a se reunir semanalmente para realizar e dar 

encaminhamentos às ações políticas na região, transversalizando com as ações políticas das 

comissões permanentes e especiais da sede do CRP-RJ, a saber: Comissão de Orientação e Ética 

(COE), Comissão de Orientação e Fiscalização (COF), Comissão Regional de Psicologia e Políticas 

Públicas - CRPPP (CREPOP), Comissão de Direitos Humanos (CDH) e Coordenadoria Técnica 

(COTEC), seguindo as deliberações do último Congresso Nacional de Psicologia – VII CNP. A 

Comissão Gestora participou de todas as reuniões Plenárias e reunião do Controle Social que 

acontece trimestralmente na sede do CRP-RJ para o entendimento e debate das ações políticas do 

CRP, Gestão Ética e Compromisso Social (2010-2013). Ainda participou de reuniões mensais com 

os representantes das subsedes na sede do Conselho no intuito de avançar nos trabalhos de 

regionalização das subsedes. 

Vale ressaltar a interação das atividades da Subsede Baixada com as atividades do Controle 

Social / CREPOP. O quanto uma atividade potencializa o trabalho da outra; fato que tem ocorrido 

com a participação de psicólogos da Baixada, representantes colaboradores do CRP-RJ, no 

Controle Social, participando como conselheiros no Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres 



 
 

 

de Nova Iguaçu-CMDM NI, no Conselho Municipal da Assistência Social de Nova Iguaçu – CMAS NI, 

e iniciação de participação no Conselho Municipal do Idoso - CMI NI. 

A Comissão Gestora solicitou a aprovação em Plenária de colaborador estudante para 

contribuir nos trabalhos das ações políticas, sendo aprovada a mesma. 

Atendendo à solicitação dos psicólogos da região da Baixada, foi aprovada em Plenária a 

contratação de uma psicóloga para trabalhar na Subsede Baixada Fluminense. A mesma já foi 

contratada. 

Em 2012, A Comissão Gestora da Baixada Fluminense realizou Rodas de Conversas e 

Encontros como: 1) A prática da Psicologia no atendimento às mulheres em situação de violência 

na Baixada Fluminense; 2) A pratica da Psicologia junto à Equipe Multidisciplinar na Saúde e 

Assistência Social da Baixada Fluminense; 3) Pesquisa sobre psicólogos/as que trabalham com 

população em situação de rua. 

A Comissão Gestora da Baixada realiza, desde 2010, o Projeto CINE-PSI, que fez ao longo de 

2012 várias exibições de filmes e documentários, dentre os quais podemos destacar: 1) Acorda 

Raimundo... Acorda!; 2) Mulheres Invisíveis; 3) Por quê?; 4) Sangue Latino; 5) Cortina de 

Fumaça;  6) O Homem Elefante; 7) Temple Grandin; 8) Olhares de Madre Cristina; 9) Patrik 1.5; 

10) A Dança da Vida; 11) Entre Muros e Favelas; 12) Feliz Natal. 

No que tange às atividades externas ao CRP-RJ, podemos destacar: 1) Comemoração do Dia 

Internacional da Mulher; 2) No território plantando sonhos: uma experiência de movimentação de 

uma Subsede do Conselho Regional de Psicologia - Rj, na Baixada Fluminense; 3) Participação da 

Subsede Baixada em Evento sobre Segurança Pública no Centro de Direitos Humanos da Diocese 

de Nova Iguaçu; 4) Participação no VI Seminário Interfaces da Psicologia da UFRuralRJ. 

 

Comissão de Recursos Humanos 

  No período de janeiro a agosto, tal comissão atuou junto à Assessoria de RH na 

constituição das suas demandas. A partir de setembro, criou-se o setor de Recursos Humanos, 

como resultado dos estudos desenvolvidos, e a Comissão passa a trabalhar com um caráter de elo 

entre o Setor de RH e o Plenário. Seguem as atividades realizadas pelo setor no ano de 2012, a 

saber: 1) Levantamento das atribuições de cada cargo e dos indicadores de desempenho 

funcional, definindo funções e atividades desempenhadas, a formação, os conhecimentos e a 



 
 

 

experiência necessária para o exercício profissional a fim de subsidiar as ações de 

desenvolvimento; 2) Estudo de demandas para facilitar o trabalho do CRP-RJ, com a elaboração do 

Plano de Ação pela CRH com base nos apontamentos destacados: 2.1. e-mail para todos os 

funcionários; 2.2. Ferramenta de comunicação instantânea; 2.3. Reorganização dos setores; 2.4. 

espaço de voz para os funcionários; 2.5. Criação do Setor de Licitações; 2.6. Reestruturação da 

COTEC; 2.7. Criação da Comissão de Licitação Permanente; 2.8. Participação das reuniões de 

Diretoria e CRH; 2.9. “O Conselheiro e o Fazer Coletivo”; 2.10. Construção das propostas de 

alterações do PCCS no que tange às regras para promoção e progressão de carreira; 2.11. 

Participação na Coordenação dos Monitores da 6ª Mostra; 2.12. Participação no Acordo Coletivo; 

2.13. Pesquisa salarial junto a conselhos profissionais do estado do Rio de Janeiro. 2.14. 

Apresentação do relatório para o Plenário e para a Diretoria, que culmina na criação do Setor de 

RH, com função de Psicólogo. Esta psicóloga passa a integrar o setor a partir de setembro.  

 Seguem ainda as principais atividades realizadas por esta profissional, a saber: 1) 

Participação nas reuniões de Diretoria quando há pauta referente aos funcionários; 2) Participação 

nas reuniões da CRH; 3) Participação nas Plenárias quanto há pauta referente aos funcionários; 4) 

Elaboração de nova ferramenta de avaliação de desempenho aderente às demandas da 

organização; 5) Apresentação/discussão com os funcionários de uma nova tabela de 

progressões/promoções; 6) Discussão com os gestores de metas setoriais por objetivos; 7) 

Participação nos desligamentos e contratações do quadro funcional; 8) Definição do quantitativo 

de promoções/progressões a serem concedidas em 2013; 9) Análise da viabilidade de aumento do 

quadro funcional: novos Psicólogos para a COF e Assessores para a CCS; 10) Processo de 

Recrutamento e Seleção de novos Assessores de Comunicação; 11) Ambientação dos novos 

funcionários; 12) Elaboração de Pesquisa de Clima Organizacional; 13) Atualização do 

organograma institucional. O Setor de Recursos Humanos representou o CRP05 nos seguintes 

eventos: 1) V CBPOT, Congresso Brasileiro de Psicologia do Trabalho e Organizacional; 2) Encontro 

de Gestão Pública na COPPE, Ideias e Mudanças; 3) VIII Seminário Interno de Psicologia do 

Trabalho e Organizacional. 

 

 

 



 
 

 

Coordenadoria Técnica 

 A COTEC, no ano de 2012, sofre alteração de seu quadro funcional e teve de ser reformulada.  

Ficou à frente da organização do “V Prêmio Margarete Paiva”, intitulado "Experiências em 

Psicologia e Políticas Públicas”, e da 6ª Mostra de Práticas em Psicologia, com a participação de 

cerca de 1000 (mil pessoas) pessoas, entre palestrantes, psicólogos e estudantes de Psicologia e 

outros. Além disso, a COTEC manteve-se no acompanhamento de Projetos de Lei e outras 

Proposições, suporte técnico às demais comissões internas, e acompanhamento das ações contra 

o Ato Médico, mobilização da categoria, reunião com parlamentares e demais conselhos 

profissionais. 

 

O CRP-RJ EM NÚMEROS... 

 Em dezembro de 2012, contamos com um quadro funcional de 57 (cinquenta e sete) 

funcionários para atender à demanda dos (as) psicólogos (as) inscritos (as). O universo de inscritos 

é de 42.831 (quarenta e dois mil, oitocentos e trinta e um), sendo 31.791 (trinta e um mil) ativos e 

11.040 (onze mil e quarenta) cancelados. Nesse ano, registramos 1772 novas inscrições, assim 

distribuídas: 996 (hum mil cento e dezesseis e seis) novos inscritos provisórios, 575 (quinhentos e 

vinte) novos inscritos definitivos, 136 (noventa e três) transferências e 65 (sessenta e duas) 

inscrições secundárias. 

 

PLANOS DE TRABALHO 

Os Planos de Trabalho para 2012 foram elaborados com base no Planejamento Estratégico, 

contendo os projetos/metas, conforme demonstrado na tabela a seguir:  

 

AÇÕES POLÍTICAS 

PLANOS DE TRABALHO ORÇADO 

03 COMISSÕES 301.537,00 

03.01 CATE 0,00 

03.01.011 Pesq/Analise proc Tit de Espec. 0,00 

03.02 CDH 12.591,00 

03.02.011 CDH-3: Participação Copa e Olimpíadas 300,00 

03.02.012 CDH-4: Fórum de Saúde do Estado do RJ 1.480,00 

03.02.013 CDH-5: Fórum Est s/ População de rua 0,00 



 
 

 

03.02.014 CDH-6: Fórum de Trabalhadores do SUAS 0,00 

03.02.015 CDH-7: Fórum de Saúde no Sistema Penitenciário 0,00 

03.02.016 CDH-8: Fórum s/ Medicalização da Edu e da Soc e núcleo RJ 6.760,00 

03.02.017 CDH-9: Atividade 18 de maio (luta antiman) 3.200,00 

03.02.018 CDH-10: Pesquisas COE/COF/COTEC/CRDH/CRPP 851,00 

03.03 COE 1.030,00 

03.03.011 Instruções de Representações e Proc Éticos  1.030,00 

03.04 COF 0,00 

03.04.011 COF- 2 Criação de rotinas ADM de Fiscalizações 0,00 

03.04.012 COF- 3 Presença de Conselheiros nas Fiscaliz. 0,00 

03.04.013 COF- 4 Encntro de Dev c/ os Psi das Instit.  0,00 

03.04.014 COF- 5 Pesquisa Intervenção s/ rede de Saúde da Baixada 0,00 

03.05 COTEC 117.164,00 

03.05.011 COTEC-1: Assessoria Parlamentar 0,00 

03.05.012 COTEC-2: Fomento de Audiências Públicas 2.180,00 

03.05.013 COTEC-3: Eventos Regionalizados 35.340,00 

03.05.014 COTEC-4: Mostra de Práticas em Psicologia 61.332,00 

03.05.015 COTEC-5: Pesquisa e Atividades Internas 0,00 

03.05.016 COTEC-6: V Prêmio Margarete  17.712,00 

03.05.017 COTEC-7: Políticas em debate Saúde Suplementar 600,00 

03.06 COMISSÃO GESTORA DO Norte Fluminense 0,00 

03.06.11 CGNF-1: Capacitação dos Psi at. Na rede de Ass socila 0,00 

03.06.12 CGNF-2: Cine Debate Itinerante 0,00 

03.06.13 CGNF-3: Partic nas reuniões na COF (sede) 0,00 

03.06.14 CGNF-4: Remapeamento da rede Pública 0,00 

03.06.15 CGNF-5: Rodas de Conversas 0,00 

03.06.16 CGNF-6: Reuniões Semanais  0,00 

03.07 COMISSÃO GESTORA DE N IGUAÇU 4.640,00 

03.07.011 CGNI-1: Tecendo Redes na Baixada 600,00 

03.07.012 CGNI-2: Cine Psi Baixada 2.120,00 

03.07.013 CGNI-3: Rodas e Encontros 1.920,00 

03.07.014 CGNI-4: Espaço de Leitura PSI/Biblio 0,00 

03.08 COMUNICAÇÃO SOCIAL 95.300,00 

03.08.011 ComS-1: Divulgação da Assembleia Orçamentária 500,00 

03.08.012 ComS-2 Atualização do site do CRP 0,00 

03.08.013 ComS-3 Aprimoramento do site do CRP 0,00 

03.08.014 ComS-4: Divulgação das ações do CRP 0,00 

03.08.015 ComS-5: Mapear eventos e debates públicos 0,00 

03.08.016 ComS-7: Mat Institucional asd em Plenário 19.800,00 

03.08.017 ComS-8 Manutenção do Informativo Semanal 0,00 

03.08.018 ComS-9: Manutenção do Jornal do CRP 0,00 

03.08.019 ComS-10: Public e reedição de livros do CRP 75.000,00 



 
 

 

03.09 CREPOP 25.812,00 

03.09.011 CRPP-1: Ampliação da Repr. Conselhos de Direitos 20.200,00 

03.09.012 CRPP-2: Crepop 5.612,00 

03.10 DIRETORIA 45.000,00 

03.10.011 Participação em Eventos Estratégicos 25.000,00 

03.10.012 Apoio a Eventos na área de Psicologia 10.000,00 

03.10.013 Políticas Unificadas do Sistema Conselhos 10.000,00 

03.11 (Assessoria de comunicações e jornal do CRP) 270.000,00 

03.11.011 Assessoria de Comunicações 170.000,00 

03.11.012 Jornal 100.000,00 

  
 
 

 

VIVIAN DE ALMEIDA FRAGA 
CRP05/30376 
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