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Psicologia amplia diálogo com 
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Psicólogas e psicólogos que colaram grau nos úl-
timos vinte e quatro meses e que derem entrada 

em sua inscrição a partir de 2014 terão desconto de 
20% sobre a anuidade do exercício corrente, com 
pagamento em cota única. O feito fora aprovado na 
Assembleia Geral Orçamentária que aconteceu no 
último ano e vem ao encontro do posto na Resolu-
ção CFP n. 001/2012.

A anuidade, que hoje é de R$ 411,60 passará a 
ser de R$ 330,25 para os profissionais recém-for-
mados que pagarem até o dia 31 de maio de 2014.

DIA 30 VENCE A 4ª PARCELA DA ANUIDADE 2014

institucional

ACONTECEU

O Conselho Regional de Psicologia de Mato Gros-
so do Sul integra o Conselho Estadual dos Di-

reitos da Mulher de Mato Grosso do Sul (CEDM/
MS) com duas representantes: a psicóloga Keila de 
Oliveira Antonio (assessora técnica do CREPOP), 
especialista em Gênero e Políticas Públicas), como 

Conselheira Titular,  e a psicóloga Zaira de Andrade 
Lopes (Conselheira, doutora em Psicologia Social e 
professora da Universidade Federal de Mato Grosso 
do Sul - UFMS), como Conselheira Suplente. A posse 
do Conselho para o triênio 2013 a 2016 foi realizada 
no dia 20 de fevereiro de 2014.

A Comissão de Gênero e Diversidade Sexual do CRP 
14/MS reuniu-se no dia 21/2/2014 com represen-

tantes da Diretoria do CRP 14/MS, Movimento Social 
Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, Travestis 
e Transexuais (LGBT), Coordenação Municipal DST/
AIDS, Conselho Municipal da Saúde, Centrho, CEDS e 
Fórum LGBT para, segundo a Presidente da Comissão 
Psic. Cristiane Duarte, tratar sobre a implantação do 

Ambulatório do Processo Transexualizador no Sistema 
Único de Saúde (SUS). “Tiramos propostas de forma-
ção das(os) psicólogas(os) nesta temática, bem como 
ações políticas de sensibilização dos profissionais e 
acadêmicos para as demandas da população LGBT, 
dentre outras que serão sistematizadas em um docu-
mento do CRP 14/MS, para compor o Plano de Traba-
lho da Comissão de Gênero e Diversidade Sexual.”

Atenta às principais demandas que chegam ao 
Conselho, a Comissão de Orientação e Fiscaliza-

ção (COF) realizou, no dia 21 de março, a 1ª Roda de 
Conversa com profissionais de setores específicos, e o 
primeiro grupo convidado foi o que atua no Ministério 
Público do Estado de Mato Grosso do Sul. O evento 
contou com a participação de sete psicólogos (as) 
do referido órgão. Além das apresentações pessoais 

e do entendimento da atuação de cada instituição, os 
principais encaminhamentos da reunião foram a cons-
trução das referências técnicas de atuação no setor 
e a agenda para a realização de novos encontros. As 
ações serão alinhadas também com a Comissão de 
Psicologia Jurídica. Em breve, essa ação será expandi-
da para outros campos de atuação.

A Coordenadora da Comissão de Infância, Adoles-
cência e Juventude do CRP 14/MS Simone Grisolia 

participou como debatedora da palestra “Implemen-
tação do Sistema Nacional de Atendimento Socioedu-
cativo (SINASE): Avanços e Desafios”, que faz parte 
da programação preparatória do 4º Congresso Nacio-

nal dos Defensores Públicos da Infância e Juventude, 
que acontecerá em Campo Grande de 2 a 4 de abril. 
O Conselho foi convidado para atuar nesse relevante 
evento que destaca a aproximação da Psicologia com 
a Defensoria Pública na construção de novos avanços 
possíveis nas questões de Infância e Juventude.

Neste primeiro jornal de 

2014, resumimos algumas das principais 

ações do Conselho Regional de Psicolo-

gia de Mato Grosso do Sul. Neste segundo 

informativo desta nova Gestão buscamos 

em cada ação realizada imprimir a marca 

das metas a que nos propusemos. 

Nas próximas páginas, você leitor e 

você leitora, irá perceber o quanto esses 

três primeiros meses do ano foram movi-

mentados na Psicologia com importantes 

realizações que beneficiam diretamente 

os profissionais e acadêmicos da psicolo-

gia. Assim, em cada notícia você verá esse 

cuidado com a profissão por meio da capa-

citação dos nossos profissionais.

Neste período inicial, conseguimos im-

plantar uma das nossas bandeiras que é a 

Interiorização. Com apoio dos nobres Con-

selheiros (as) e demais colegas que residem 

e trabalham fora da Capital, foi possível ex-

pandir as ações do Conselho aos demais 

profissionais que somam conosco na cons-

trução da Psicologia sul-mato-grossense. O 

empenho e o engajamento do interior nos 

motiva a seguir com esta proposta de alar-

gar as nossas fronteiras.

Tudo isso sem nos afastar das grandes 

discussões políticas que passam pela Capi-

tal, onde a Psicologia está cada vez mais 

atuante em entidades representativas e na 

participação das principais discussões da 

sociedade no âmbito social e judicial. 

Mas se a Psicologia de Mato Grosso do 

Sul tivesse que escolher apenas um moti-

vo de se orgulhar nesse primeiro trimestre, 

certamente seria a Capacitação de Psicólo-

gos (as) em LIBRAS. Um projeto inédito no 

Brasil que foi idealizado pelo CRP14/MS e 

que servirá de referências para outros Esta-

dos, destacando, sobretudo a bandeira da 

inclusão social, do direito ao sigilo e da ga-

rantia de atendimento psicoterápico. 

Diante de tantas notícias boas, só nos resta 

desejar boa leitura.

Queridos (as) colegas, 

psicólogos e psicólogas,

“O processo de empoderamento da mulher se faz a partir de novas re-
presentações do papel da mulher que começa desde a reconfiguração 
da família, passando pela escola, até nos contos infantis.”

“O território sul-mato-grossense serviu de refúgio 
para vários negros fugidos durante o período da es-
cravidão e referências a essa região estão presentes 
em canções folclóricas. A canção Paranauê, Para-
nauê, Paraná…, por exemplo, alude à liberdade que 
os escravos encontrariam para além do rio Paraná, 
no atual território de Mato Grosso do Sul. O Estado 
também possui uma das maiores quantidades de co-
munidades quilombolas do Brasil.”

“O (A) Psicólogo (a) deve acompanhar o movimento de transforma-
ção demandado  pela  sociedade. A ideia de inclusão implica o pro-
fissional a repensar sua atividade e efetivar mudanças que não sejam 
somente teóricas, mas, sobretudo, práticas e ideológicas.”

RElAção dEtAlhAdA dAs dEsPEsAs

RElAção dEtAlhAdA dAs RECEItAs

Prestação de Contas

VII PlENÁRIo do CRP14/Ms

Meses receitas Despesas

Janeiro 201.594,95  99.399,78 

Fevereiro  183.834,61  111.364,77 

Março  106.888,01  119.008,29 

Abril  113.076,45  111.675,00 

Maio  111.653,39  114.271,15 

Junho  163.076,36  108.924,09 

Julho  68.486,21  64.783,18 

Agosto  76.847,51  144.541,53 

Setembro  83.280,81  103.280,82 

Outubro  77.402,54  93.662,99 

Novembro  39.859,54  66.961,98 

Dezembro  80.417,97  98.394,59 

total  1.306.418,35  1.236.268,17 

ExECução oRçAMENtÁRIA REfERENtE Aos MEsEs dE JANEIRo A JuNho dE 2013

PsIColoGIA INtEGRA CoNsElho EstAduAl dos dIREItos 
dA MulhER 

CoMIssão dE GÊNERo E dIVERsIdAdE sExuAl REÚNE-sE PARA 
tRAtAR soBRE A IMPlANtAção do AMBulAtÓRIo dE PRoCEsso 
tRANsExuAlIZAdoR No sus

Cof REAlIZA 1ª RodA dE CoNVERsA CoM PsICÓloGos (As) do MPE/Ms

CRP 14/Ms PARtICIPA dE EVENto NACIoNAl soBRE INfÂNCIA E JuVENtudE 

dE CoNtRIBuIçÕEs: anuidades pessoas físicas e jurídicas e fundo de seção; dE sERVIços: Inscrições PF/PJ, emissão de carteiras, 2ª via; 
fINANCEIRAs: Juros e Multas, Atualização monetária, Rendimentos de aplicações financeiras; outRAs RECEItAs CoRRENtEs: Divida 
Ativa e Restituições do CFP; RECEItAs dE CAPItAl: venda de ativos.

CoM PEssoAl E ENCARGos soCIAIs: salários, 
vantagens, férias, horas extras; ENCARGos PA-
tRoNAIs: FGTS, INSS, PIS/PASEP S/ Folha; BENE-
fÍCIo A PEssoAl: Vale Transporte, Programa de 
Alimentação ao Trabalhador PAT, Plano de Saúde; 
uso dE BENs E sERVIços: Material de consumo, 
Combustíveis, Outros Materiais de consumo, Ser-
viços Terceiros Pessoas Físicas, Diárias, Ajudas de 
Custo e Jetons, Passagens Aéreas, Hospedagem e 
Alimentação, Despesas com Locomoção; sERVI-
ços dE tERCEIRos - PEssoA JuRÍdICA: Serviços 
Advocatícios, Informática, Energia, Água, Correios, 
etc; tRIButÁRIAs E CoNtRIButIVAs: Impostos 
e Taxas, cota parte, cota revista, fundo de seção, 
tudo repassado ao CFP; dEMAIs dEsPEsAs CoR-
RENtEs: Despesas Miúdas de Pronto Pagamen-
to; sERVIços BANCÁRIos: Taxa sobre Serviços 
Bancários, Despesas com Cobranças; CRÉdIto 
dIsPoNÍVEl dEsPEsAs dE CAPItAl: obras/re-
formas, aquisição de ativos: máquinas, equipamen-
tos, veículos, etc; tRANsfERÊNCIA dE CAPItAl: 
Inadimplência.

RECÉM-FORMADO TEM 20% DE DESCONTO NA 
ANUIDADE

Em abril vence a quarta parcela da Anuidade 2014. 
Até o dia 30 é possível pagar sem juros e mul-

ta. Já para quem deseja fazer o pagamento em cota 
única, o prazo é até o dia 31 de maio. O valor é de R$ 
411,60 para pessoa física e de R$ 535,00 para pes-

soa jurídica. Caso você ainda não tenha recebido seu 
boleto, ou necessite de segunda via, favor solicitar 
na secretaria do Conselho: (67) 3382-4801 e secre-
taria@crpms.org.br. 
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Com uma programação que ultrapassa 300 ativi-
dades, o 6º Congresso Brasileiro de Psicologia 

Organizacional e do Trabalho (6º CBPOT) reúne os 
mais diversos temas e assuntos da área profissional 
e acadêmica em conferências, mesas-redondas, ex-
posições e minicursos, apresentados por grandes 
pesquisadores, professores e autoridades nos as-
suntos contemplados na programação.

O Congresso nasce da parceria da Sociedade 
Brasileira de Psicologia Organizacional e do Tra-
balho (SBPOT) com a Universidade Católica Dom 
Bosco (UCDB/MS), por meio de seus cursos de 
graduação em Psicologia, mestrado e doutorado 
em Psicologia da Saúde, e recebe o apoio insti-
tucional do Conselho Regional de Psicologia de 
Mato Grosso do Sul (CRP 14/MS), com grande atu-
ação da Comissão de Psicologia Organizacional e 
do Trabalho.

Pela primeira vez na história da SBPOT, o Con-
gresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e 
do Trabalho será realizado em Mato Grosso do Sul, 
na cidade de Bonito, de  8 a 11 de abril de 2014.

“O tema central do 6º CBPOT será Rompen-
do Fronteiras e representará uma oportunidade 
ímpar para que pesquisadores, professores, es-
tudantes de graduação e pós-graduação, profis-
sionais e mesmo empresários se debrucem sobre 
a realidade do trabalho, também na região das 

fronteiras. Por isso, o intercâmbio de experiências 
entre os pesquisadores brasileiros e dos demais 
países da América Latina será uma das priorida-
des”, explica a Presidente do 6º CBPOT Liliana An-

dolpho Magalhães Guimarães.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DO 6º CBPOT – As 
inscrições ainda estão abertas e podem ser feitas 
pelo site oficial do Congresso: www.cbpot.com.br.

Por meio do Grupo de Trabalho de Interiori-
zação, o Conselho Regional de Psicologia de Mato 
Grosso do Sul tem buscado ativar ações em cida-
des do interior do Estado a fim de promover mais a 

participação dos (as) psicólogos (as) que vivem e 
atuam profissionalmente fora da Capital. Com o su-
porte das comissões e dos conselheiros que vivem 
nessas cidades, foi possível realizar uma série de 

eventos que contribuíram para capacitação, conhe-
cimento, atualização e orientação desses profissio-
nais, incluindo, também, a comunidade acadêmica. 
Confira algumas dessas ações realizadas.

CONSELHO AMPLIA AÇÕES 
REALIZADAS NO INTERIOR DO ESTADO

MS SEDIA CONGRESSO BRASILEIRO DE 
PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO 
TRABALHO

PSICÓLOGOS (AS) RECEBEM CARTEIRA DE 
IDENTIDADE PROFISSIONAL

CINECLUBE REUNIU 250 PESSOAS NA UNIGRAN

CRP 14/MS PARTICIPOU DE EVENTO SOBRE 
PSICOLOGIA NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

COF APRESENTA SISTEMA CONSELHOS PARA PROFISSIONAIS E ACADÊMICOS

COF REALIZA ENTREGA DE CARTEIRAS 
PROFISSIONAIS E VISITAS TÉCNICAS 

CINECLUBE DEBATEU DIVERSIDADE SEXUAL

Nos dias 12 e 24 de fevereiro de 2014, a Con-
selheira Mônica Dantas realizou a entrega de 

Carteiras de Identidade Profissional (CIP). No mo-
mento, foram feitos esclarecimentos sobre o Siste-
ma Conselhos de Psicologia e orientações básicas 

sobre o registro e atuação profissional, incluindo 
os aspectos éticos e técnicos da profissão. O even-
to integra as ações previstas no Plano de Trabalho 
Anual do CRP 14/MS.

O Cineclube Itinerante do CRP 14/MS do mês de 
fevereiro foi realizado em Dourados e contou 

com cerca de 250 pessoas no auditório da Unigran. 
Dentre os presentes estavam profissionais de Dou-
rados e região, tais como dos municípios de Ponta 
Porã, Douradina e Fátima do Sul, além de profissio-
nais de outras áreas, alunos do ensino médio, acadê-
micos de Psicologia da UNIGRAN e da Universidade 
Federal da Grande Dourados (UFGD), bem como 
acadêmicos de outros cursos e indígenas interessa-
dos em discutir as questões éticas.

A responsável pela edição, a Conselheira Rose-
meire Martins, explicou que o evento se desenvolveu 
em três momentos: a apresentação do Grupo de Tra-
balho de Interiorização e do Conselho/gestão, polí-
tica, ações; a exibição do filme Homens em Fúria e 
o debate realizado com psicólogos (as) convidados.

Segundo a avaliação dos presentes, o evento 
foi muito profícuo, desde a proximidade do Con-
selho com o interior, escolha do filme até como a 
temática foi abordada pela mesa debatedora.

À convite da organização do 1º Encontro: Fa-
zendo Psicologia na Assistência Social, a psi-

cóloga e conselheira do CRP 14/MS Sueli Viçoso 
participou do evento representando o Conselho. 
Sueli, que também atua no Centro de Referências 
Técnicas e Pesquisas em Psicologia (CREPOP) 

e na Associação Brasileira de Psicologia Social 
(ABRAPSO), destacou a iniciativa dos profissionais 
e acadêmicos de Dourados. “Foi muito bom ver os 
(as) psicólogos (a), sobretudo os acadêmicos, se 
organizando no debate sobre a Psicologia Social.”

A Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) e 
o Grupo de Trabalho de Interiorização do CRP 

14/MS realizaram, no dia 25 de março, em Doura-
dos, a palestra “Integração com Futuras(os) Profis-
sionais” para coordenadores, professores e acadê-

micos do último semestre dos Cursos de Psicologia 
das instituições de ensino superior de Dourados. A 
proposta discutiu o papel e atuação dos Conselhos 
Regionais e Federal de Psicologia, integrando os 
profissionais e futuros profissionais. 

Na ocasião, as Conselheiras Rosemeire Martins 
e Jaciane Vieira e a Agente de Orientação e Fisca-
lização Patrícia Silveira também realizaram entre-
ga de Carteiras Profissionais (CIP) a profissionais 
da região sul do Estado.

A Comissão de Orientação e Fiscalização (COF), 
em parceria com o Grupo de Trabalho de Inte-

riorização, esteve em Três Lagoas no dia 13 de feve-
reiro realizando ações previstas no Plano de Traba-
lho Anual do CRP 14/MS.

A Conselheira Mônica Dantas e a Agente de 
Orientação e Fiscalização Patrícia Silveira fizeram 
visitas a alguns campos de atuação com o intuito 
de garantir o cumprimento da legislação que regu-
lamenta a profissão e realizaram cerimônia oficial 
de entrega de Carteira de Identidade Profissional.

No evento, foram feitos esclarecimentos sobre 
o Sistema Conselhos de Psicologia e orientações 
básicas sobre o registro e atuação profissional, in-
cluindo os aspectos éticos e técnicos da profissão. 
As ações no interior têm o objetivo principal de 
promover a aproximação do profissional com o 
CRP 14/MS, bem como possibilitar a troca de ex-
periências entre os participantes.

A Sexualidade e a Diversidade Sexual foi o tema 
escolhido para a edição de novembro do Pro-

jeto Cineclube Itinerante. Após a apresentação do 
filme C.R.A.Z.Y., a discussão permeou o tema “O 
Eu Que Não Reconheço Em Mim”, sob o olhar da 
psicanálise, fomentado por psicólogos (as) convi-
dados.

“Compartilhamos a importância de espaços 
como estes, que favorecem os debates, socializa-
ção das experiências, diálogos com a categoria e 
profissões afins; sobre as relações entre a Psicologia 
e a Diversidade Sexual, desde as formas de enfren-

tamento à homofobia, à promoção dos direitos das 
pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgêneros, 
Travestis e Transexuais (LGBTTs) até o fortalecimen-
to para aperfeiçoarmos as práticas psicológicas, 
que visam à inclusão e ao respeito às diversidades”, 
afirma Conselheira Mônica Dantas, responsável pela 
edição.

O Cineclube foi realizado em parceria com a As-
sociação de Psicólogos (as) da Região do Bolsão/
MS (APRB/MS) e apoio da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul - Campus de Paranaíba (UFMS/
CPAR). 

PARANAÍBA

bonito

DOURADOS

TRÊS LAGOAS

interiorização
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O então vereador e atual Secretário Municipal de 
Desenvolvimento Econômico Edil Albuquerque 

enviou à presidente do CRP14/MS Moção Pública de 
Congratulação pela iniciativa. No documento, Edil 
parabeniza o Conselho por capacitar psicólogos (as) 
em LIBRAS no intuito de oferecer atendimento psi-
coterápico e dignidade a essa população.

A Moção veio em seguida da Aula Inaugural re-
alizada no dia 26 de fevereiro, que contou com 83 
presentes, entre futuros alunos, autoridades e demais 
pessoas interessadas no tema, mostrando o grande 
envolvimento da sociedade nesse Projeto. 

Representando a Secretária de Estado de Edu-
cação Profa. Maria Nilene Badeca da Costa, Flávia 
Ortiz fez a abertura do evento parabenizando a ini-
ciativa do CRP 14/MS em promover algo que “vem 
ao encontro das necessidades e anseios de toda uma 
comunidade, contribuindo para que no futuro, os 
surdos tenham comunicação em qualquer lugar da 
sociedade”.

Prestigiaram a Aula Inaugural o Deputado Esta-
dual Pedro Kemp, Lindomar Pacheco, representante 
do Ministério Público de Mato Grosso do Sul, a psi-
cóloga Simone Silveira Cougo, representando o Sin-
dicato dos (as) Psicólogos (as) de Mato Grosso do 
Sul, a psicóloga Ângela Maria Viana, representante 
do curso de Psicologia da Universidade Anhanguera-
-UNIDERP, André Aguirre do Amaral, do Laboratório 
de Educação Especial da Divisão de Acessibilidade e 
Ações Afirmativas da Universidade Federal de Mato 
Grosso do Sul (DIAF/UFMS).

Representando o 7º Plenário do Conselho Regio-
nal de Psicologia de Mato Grosso do Sul, o Conselhei-
ro Fernando Faleiros destacou os Direitos Humanos 
presentes nesse Projeto que visa a “garantir que a 
população surda do nosso Estado tenha acesso aos 
serviços prestados por nossa categoria, especial-
mente no atendimento público dos Centros de Aten-

ção Psicossocial (CAPS), Centro de Referências em 
Assistência Social (CRAS) e Centros de Referência 
Especializada em Assistência Social (CREAS), nos 
quais a demanda por atendimento personalizado 
vem sendo manifestada pelos próprios usuários dos 
serviços”.

A Aula Inaugural foi ministrada pela psicóloga 
convidada Luciana Lopes Coelho, com o tema “Impor-
tância da LIBRAS para a atuação da/o Psicóloga/o”.

Em sua fala, Luciana levou os presentes a uma 

viagem pela história da pesquisa sobre os surdos, 
citando as limitações e os avanços enfrentados por 
essa população.

“Eu tive contato com um mundo novo. Foi uma 
aula de humanidade, de inclusão e uma excelente 
oportunidade de melhorar os  conhecimentos sobre 
essa comunidade e saber o quanto eu posso apren-
der sobre eles e com eles”, destacou a acadêmica 
de psicologia da UCDB Luísa Fernandes, durante o 
evento.Cerca de 40 psicólogos (as) de Mato Grosso do 

Sul estão sendo formados em Língua Brasileira 
de Sinais (LIBRAS), projeto este inédito no Brasil, que 
já é referência nacional em inclusão social. As aulas 
da primeira turma tiveram início em março e terão a 
duração três anos. O curso é totalmente gratuito e 
garantirá ao participante fluência, domínio e gradu-
ação em LIBRAS. 

O objetivo do curso é promover a inclusão da 
Psicologia no universo dos surdos. A iniciativa do 
Conselho Regional de Psicologia de Mato Grosso do 
Sul (CRP 14/MS), em parceria com a Secretaria de Es-
tado de Educação (SED/MS), por intermédio do Cen-
tro de Apoio ao Surdo (CAS), significa muito para a 
pessoa surda, e mais ainda para os (as) psicólogos 
(as) do Estado. “Isto muito nos  honra  pois  estare-
mos contribuindo para o acesso da pessoa surda aos 
serviços da Psicologia, possibilitando à pessoa surda 
o sentido de cidadania pela simples garantia do seu 
direito em poder buscar os serviços da Psicologia 

com um profissional que se comunica em sua língua, 
sem precisar do profissional intérprete”, explica a 
presidente do CRP 14/MS Norma Celiane Cosmo.

Essa ação é inédita no âmbito do Sistema Con-
selhos de Psicologia, e o  CRP 14/MS conseguiu efe-
tivamente viabilizar essa parceria, concretizando a 
criação do curso de LIBRAS no corrente ano. 

O projeto vem atender as recorrentes solicita-
ções à Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) 
dos profissionais por orientações sobre como reali-
zar o atendimento às pessoas surdas em contextos 
de práticas psicoterápicas, em consultórios ou aco-
lhimento nos serviços de Psicologia no âmbito das 
políticas públicas. Psicólogos (as) que atuam nas 
empresas e no comércio também buscavam frequen-
tes orientações e isto fez o Conselho refletir sobre a 
necessidade de se viabilizar uma resposta para essa 
demanda.

“O (A) Psicólogo (a) deve acompanhar o movi-
mento de transformação demandado pela sociedade. 

A ideia de inclusão implica o profissional a repensar 
sua atividade e efetivar mudanças que não sejam so-
mente teóricas, mas, sobretudo, práticas e ideológi-
cas. Dentre os princípios fundamentais que constam 
no Código de Ética profissional do (a) psicólogo (a), 
ele deve trabalhar de modo a promover a saúde e a 
qualidade de vida das pessoas e das coletividades e 
contribuir para a eliminação de quaisquer formas de 
violação de seus direitos. O processo de preparação 
profissional se dá no chão do trabalho e no dia a dia”, 
destaca Norma. 

Não é possível propor e fazer inclusão sem refle-
tir sobre os processos psicossociais da exclusão em 
curso na sociedade marcadamente excludente. As-
sim, essa parceria, além de resguardar o cumprimen-
to do artigo 9º do Código de Ética Profissional, que 
trata do sigilo no atendimento psicoterápico, possi-
bilitará ao profissional da Psicologia atuar de forma 
responsável, humanizada e adequada para essa co-
munidade.

CRP 14/MS É O PRIMEIRO NO BRASIL A 
FORMAR PSICÓLOGOS (AS) EM LIBRAS

capa

representantes da secretária estadual de educação (seD/Ms), do centro de apoio ao surdo (cas) e do conselho regional de psicologia (crp14/Ms), responsáveis pelo projeto.

aula inaugural contou com mais de 80 presentes e se destacou no cenário político.

DEPOIMENTO
O curso de capacitação, realmente, é um passo muito importante que o CRP14/MS está dando. O 

processo de aprendizagens como em qualquer outra língua não é fácil, precisa de muita prática que vai 
além das aulas. Falo isto pois minhas experiências com a LIBRAS vem de alguns anos atrás quando ini-
ciei o curso em outro lugar. Outro ponto importante são as aulas ministradas por uma professora surda, 
digo isto também, por experiência anterior, faz uma grande diferença, estar contato direto com o cam-
po prático da língua. Como minha formação se direciona para o âmbito acadêmico, espero que possa 
usar a LIBRAS em algum momento, até mesmo para que cada vez a Psicologia se torne mais acessível, 
visto a imensa procura da comunidade surda por essa especialidade, e futuramente no consultório. 

Camila Fernandes Marques
Representante dos discentes do curso.

PROJETO RECEBEU MOÇÃO DE 
CONGRATULAÇÃO



8

Jo
r

n
al

  
C

R
P
14

Agenda

2º ENCoNtRo NACIoNAl dE 
PsICÓloGAs(os) NEGRAs(os) E 
PEsquIsAdoRAs(Es) dAs RElAçÕEs 
RACIAIs E suBJEtIVIdAdEs
quando: 01 a 03 de Maio
onde: Recife, PE
Informações: www.anpsinep.cfp.org.br  

2º ColÓquIo INtERNACIoNAl: VIdA, 
PENsAMENto E oBRA dos PRINCIPAIs 
REPREsENtANtEs Russos
quando: de 05 a 06 de Maio 
onde: Universidade Federal de Uberlândia
Informações: www.gepedi.faced.ufu.br 

4º CoNGREsso BRAsIlEIRo dE sAÚdE MENtAl
quando: 04 a 07 de Setembro
onde: Manaus, AM
Informações: www.congresso2014.abrasme.org.br

9º ENCoNtRo BRAsIlEIRo soBRE o 
PENsAMENto dE d. W. WINNICott. 
PRIVAção E dElINquÊNCIA: os CAMINhos 
E dEsCAMINhos dA EsPERANçA                                      
quando: 09 a 11 de Outubro
onde: Campo Grande, MS
Informações: www.encontrobrasilwinnicott.com 

IV CoNGREsso CIÊNCIA E PRofIssão
quando: 19 a 23 de Novembro
onde: São Paulo, SP
Informações: www.cienciaeprofissao.com.br

Com o objetivo de promover a qualificação do 
Plenário do CRP 14/MS  para e nas discussões 

dos vários e  diversos assuntos que perpassam  o Sis-
tema Conselhos de  Psicologia, a gestão do Conselho 
Regional de Psicologia de Mato Grosso do Sul (CRP 
14/MS) tem promovido ações para a  formação temá-
tica envolvendo todas as Comissões do 7º Plenário.

A proposta é que as formações sejam realizadas 

todos os meses, em seguida da plenária. Em fevereiro, 
a formação foi em Ética, Orientação e Fiscalização, 
e foi ministrada pela ex-presidente da Comissão de 
Ética do CRP 14/MS Andrea Brunetto, pela atual pre-
sidente da Comissão de Ética Giovana Freire e pelo 
presidente da Comissão de Orientação e Fiscalização 
Fernando Faleiros. 

Participaram 21 profissionais entre Conselheiros e 
funcionários do CRP 14/MS, além de professores da 
UCDB, da UNIGRAN Dourados e da UNIGRAN Ca-
pital, que também receberam formação na área de 
Orientação e Fiscalização.

“Destacamos, nessa iniciativa, nosso compromis-
so pedagógico em garantir uma formação continua-
da  dos nossos conselheiros e das nossas conselhei-
ras, com o objetivo de termos um Conselho cada vez 
mais instrumentado”, destacou a presidente do CRP 
14/MS Norma Cosmo.

FORMAÇÃO DE CONSELHEIROS É DESTAQUE NA 
GESTÃO DO 7º PLENÁRIO

adriano lemes alves peixoto
E n t r e v i s t a

Especialista fala sobre os desafios do psicólogo (a) que atua na POT.

A convite da Comissão de Psicologia Organizacio-
nal e do Trabalho do CRP14/MS, o doutor em psi-

cologia Adriano Lemes Alves Peixoto esteve em Cam-
po Grande ministrando o workshop “Ética e atuação 
do(a) psicólogo(a) organizacional e do trabalho na 
gestão e nas organizações de trabalho”. No evento, 
que foi preparatório para o 6º CBPOT, Adriano falou 
com exclusividade para o Jornal do CRP14 sobre al-
guns desafios do psicólogo (a) que atua na Psicologia 
Organizacional e do Trabalho. Confira: 
Jcrp14: o que a sua experiência no mercado e sua 
pesquisa científica revelam sobre o papel do gestor 
empresarial em relação ao profissional de pOt?
Adriano: O empregador, de um modo geral, não sabe 
o que o (a) psicólogo (a) organizacional faz. Ele não 
entende a extensão do conhecimento e não sabe 
como aplicar o conhecimento do psicólogo (a) na or-
ganização.
Então, na perspectiva do empregador, ele subutiliza a 
capacidade de ação, de intervenção e de transforma-
ção do (a) psicólogo (a) no contexto de trabalho. Isso 
para mim é muito claro. A maioria dos empregadores 
não entende que o (a) psicólogo (a) tem e pode de-
senvolver um papel estratégico na organização. 

Jcrp14: já em relação ao papel do (a) psicólogo (a) 
que atua em pOt? 
Adriano: O (A) psicólogo (a) tem um desafio que é o 
de entender a natureza da organização, sobre os desa-
fios que a organização tem. Algo que não se aprende 
na graduação, por exemplo, como é trabalhar em uma 
fábrica com mais de dois mil colaboradores. Então, 
entender a organização e os impactos na sociedade 
é algo que exige uma formação e capacitação especí-
ficas desse profissional. A graduação não é suficiente 

para preparar um (a) psicólogo (a) organizacional e do 
trabalho.
Jcrp14: então, como superar e transformar tanto o 
desafio do gestor quanto do (a) psicólogo (a)?
Adriano: Só é possível transformar o papel do (a) psi-
cólogo (a) na organização na medida em que esse 
profissional souber mostrar o que ele sabe fazer e 
como pode atuar. Se o (a) psicólogo (a) sentar e es-
perar que o gestor da empresa tome consciência dis-
so, não vai acontecer nunca. É o que a realidade tem 
mostrado. O (A) psicólogo (a) é que tem que ser o 
agente de transformação, com uma postura proativa 
em relação ao seu papel na organização. 

AdRIANo 
lEMEs AlVEs 
PEIxoto

Dr. Adriano de Lemos Alves Peixoto, graduação 
em Administração pela Universidade Salvador 
(1989), em Psicologia pela Universidade Fede-
ral da Bahia (1999), mestre em Administração 
pela Universidade Federal da Bahia (2003) e 
doutorado em Psicologia - University of She-
ffield (2008). Gestor de empresas por mais de 
20 anos. Tem experiência na área de Psicologia 
Organizacional e do Trabalho, com ênfase em 
Fatores Humanos no Trabalho, atuando prin-
cipalmente nos seguintes temas: práticas de 
gestão de pessoas, gestão do trabalho, gestão 
no setor hoteleiro e gestão universitária.

“Assim como mudamos, não somos mais os 
mesmos de ontem, também os livros que nos 
interessam não são mais os mesmos. Muda-
mos de estilo, teoria, preferências literárias. 
Mudamos de profissão, nos desapegamos de 
muitas coisas na vida”. A mensagem da psi-
cóloga e psicanalista Andrea Brunetto tra-
duz a essência do Bazar Literário.
O evento que será realizado por ela em par-
ceria com o Conselho Regional de Psicologia 
de Mato Grosso do Sul (CRP14/MS), vem com 
a proposta de ampliar o conceito, agregan-
do outras categorias literárias e envolven-
do toda a sociedade. “Nosso objetivo não 
é restringir a troca de livros de Psicologia, 
mas todo e qualquer livro será bem vindo. 
O evento é em nome do conhecimento, da 
oportunidade de trocar experiências lite-
rárias”, explica a presidente do CRP14/MS, 
Norma Cosmo.
quando: Dia 18 de maio de 2014 - 09h30
onde: Praça Itanhangá (Campo Grande)
Informações: www.crpms.org.br

perfil

BAZAR LITERÁRIO SERÁ 
REALIZADO EM MAIO 


