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INTRODUÇÃO  

Ciente da sua função no trabalho de valorização profissional e no atendimen-
to das principais demandas das (os) psicólogas (os), o Conselho Regional de 
Psicologia da 21ª região participou de uma série de discussões durante o mês 
de  MAIO, abrangendo questões importantes, como a articulação em prol da 
instalação do curso de Psicologia no campus de Teresina da Universidade Fe-
deral do Piauí.

Nesse sentido, o CRP21 representado pela conselheira presidente Juliana Bar-
bosa Dias Maia (CRP21/00478) e pelo conselheiro tesoureiro Carlos Alberto 
Matos da Silva (CRP21/00016), reuniu-se com o Reitor da UFPI, Gildásio Gue-
des, para tratar sobre futuras parcerias com a implantação do curso.

No mês ainda ocorreu a retomada do Conselho Itinerante, desta vez as para-
das  foram em Campo Maior, Cocal da Estação e em Parnaíba. Entre os servi-
ços oferecidos às (aos) psicólogas (os) destacaram-se: inscrição, transferência, 
atualização, negociação, orientação e 2ª via.

Outro destaque foi a realização de sessão solene na Câmara Federal em ho-
menagem aos 60 anos da regulamentação da Psicologia no Brasil. A cerimônia 
celebrou as contribuições da Psicologia à sociedade brasileira ao longo das úl-
timas seis décadas. O CRP21 esteve presente na homenagem, sendo represen-
tado pela conselheira presidente Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478).

No informativo a seguir elencamos, sucintamente, as ações realizadas pelo 
CRP21 durante o mês de MAIO, reafirmando o nosso compromisso com a ca-
tegoria. Contem sempre conosco!
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GESTÃO  

CONSELHEIRAS (OS) EFETIVAS (OS)

• Juliana Barbosa Dias Maia  (CRP-21/00478)
Conselheira Presidente CRP21

• Joyce Mesquita Nogueira (CRP-21/01645)
Conselheira Vice-Presidente CRP21

• Carlos Alberto Matos da Silva (CRP-21/00016)
Conselheiro Tesoureiro CRP21

• Lilian Guimarães do Nascimento Leal (CRP-21/00362)
Conselheira Secretária e Presidente da Comissão de Ética (CE)

• Vanessa de Mello Fragiacomo Guzzi (CR21/01062)
Conselheira Presidente da CDH (Comissão de Direitos Humanos CRP21)

• Saul de Melo Ibiapina Neres (CRP-21/00629)
Conselheiro Presidente da COF (Comissão de Orientação e Fiscalização CRP21)

• Rodrigo Almeida Damasceno (CRP-21/02561)
Conselheiro Efetivo CRP21

• Rodrigo Lopes da Silveira (CRP-21/01145)
Conselheiro Efetivo CRP 21 

• Railan Bruno Pereira da Silva (CRP21/03477)
Conselheiro Efetivo CRP 21



4

ATENDIMENTOS DA COF  

ATIVIDADES

Orientações presenciais

Orientações via telefone

Orientações via Whatsapp

Vistoria de processos de inscrição  
e atualizações de Pessoa Jurídica

Vistoria de processos inscrição 
e atualizações  de Pessoa Física

Reuniões internas

Visita de fiscalização às Pessoas Jurídicas

Avaliação/Orientação de material 
a ser divulgado nas mídias do CRP21

Elaboração de documentos instrucionais, 
orientativos ou interinstitucionais

Notificação de profissionais

QUANTITATIVO

02
06
32
02
377
01
00
01
01
32 
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Implantação do curso de Psicologia 
na UFPI em Teresina é pauta de reunião  
No mês, o  Conselho Regional de Psicologia da 21ª região,  representado pela 
conselheira presidente Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478) e pelo con-
selheiro tesoureiro Carlos Alberto Matos da Silva (CRP21/00016), reuniu-se 
com o Reitor da Universidade Federal do Piauí (UFPI), Gildásio Guedes, para 
tratar sobre futuras parcerias com a implantação do curso de Psicologia no 
Campus de Teresina.

Na ocasião, a conselheira presidente Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478) 
em nome de todo o conselho e psicólogas (os) do Piauí, agradeceu e parabe-
nizou a UFPI pela implementação do curso Psicologia na capital. De acordo 
com a representante do CRP21, é um marco histórico para todo o Piauí. “Esse 
é sem dúvidas um momento impar na história da psicologia piauiense. Em um 
momento em que a sociedade encontra-se adoecida por vários problemas, 
devido à pandemia, tivemos a oportunidade de ter sido aprovado o curso de 
Psicologia no Campus de Teresina; vamos contribuir da melhor maneira possí-
vel com a Universidade Federal”, disse.

Por sua vez, o reitor Gildásio Guedes destacou que todos os procedimentos 
para a implementação do curso estão acontecendo dentro da normalidade e 
que, “será garantido todo apoio da administração para que o curso de psico-
logia da UFPI já nasça grande e seja um dos grandes cursos da nossa Univer-
sidade”, disse.
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Também estiveram presentes na reunião o Pró-Reitor de planejamento, Luís 
Carlos Sales; a Diretora do Centro de Ciências da Educação (CCE), Eliana Alen-
car; a Diretora de Governança, Cleânia Sales; a Pró-Reitora de Ensino de Gradu-
ação, Ana Beatriz Gomes; a Coordenadora do Curso de Psicologia, Ana Raquel 
de Oliveira e  o subcoordenador do curso, Cássio Soares. Na ocasião, ainda foi 
apresentada a ‘Cartilha de Orientações para atuação das (os) psicólogas (os) na 
Política de Assistência Social’, que foi lançada em abril pelo CRP21.

CRP21 participa da Mostra SUAS em Recife
O Conselho Regional de Psicologia da 21ª região participou da etapa Nordeste 
da II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no Sistema Único de Assistên-
cia Social (SUAS). “O fazer da Psicologia no contexto da pandemia” foi o tema 
da atividade, cujo evento aconteceu em Recife (PE).

O CRP 21 foi representado pela psicóloga coordenadora do GT Suas, Kelia Alice 
Rocha Costa (CRP21/00945), que na ocasião falou sobre a Cartilha de Orienta-
ção para atuação de psicólogas(os) na Política de Assistência Social”, material 
produzido por este regional

A Mostra foi organizada pela Comissão Nacional de Psicologia na Assistência 
Social do Conselho Federal de Psicologia (CONPAS/CFP) e teve o objetivo de 
abrir um espaço para reflexão e compartilhamento de experiências e práticas 
da Psicologia na Política Pública de Assistência Social, no contexto emergen-
cial imposto pela pandemia da Covid-19.

Conforme o Censo Suas de 2019, há cerca de 24,8 mil psicólogas(os) atuantes 
na Política de Assistência Social em todo o Brasil. A categoria está presente nas 
funções essenciais de gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e 
na composição obrigatória das equipes da Proteção Social Básica e Proteção 
Social Especial.
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Audiência discute a precariedade 
dos vínculos na administração pública
O Conselho Regional de Psicologia da 21ª região, através da conselheira presi-
dente Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478), participou de audiência pú-
blica sobre a precarização dos vínculos dos profissionais de saúde na adminis-
tração pública, sediada no auditório da Nova ESA (OAB-PI).

A audiência foi uma iniciativa da Comissão de Direito da Saúde, presidida pelo 
advogado Williams Cardec da Silva e o ponto principal foi entender quais são as 
demandas atuais, ouvir os profissionais que atuam na linha de frente da saúde, 
para se chegar a uma solução e traçar estratégias para que isso aconteça.

Na ocasião, a conselheira presidente Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478) 
pontuou a necessidade de ampliar a presença das (os) prossionais de Psicolo-
gia em todos os hospitais e unidades de saúde do Piauí, além da urgência na 
garantia do piso da categoria e da jornada de 30 horas.
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Estiveram presentes representantes de diversas entidades, compuseram a 
mesa de honra o Promotor de Justiça, Eny Marcos Pontes, titular da 29ª Pro-
motoria de Justiça; o vice-diretor de Justiça do Foro Federal, Sandro Helano 
Soares Santiago; o presidente do SIMEPI, Samuel Rego; o Procurador regional 
dos Direitos do Cidadão Israel Silva; além do Defensor Público, Igor Sampaio.

Também compareceu no debate o conselheiro presidente do CREFITO 14, Ro-
drigo Amorim.

Na oportunidade, os representantes das instituições puderam relatar proble-
mas e dar sugestões, entre elas, a realização de concurso público.

Posse da Coordenadora Adjunta 
da Câmara de Mediação do CRP21
Aconteceu na primeira quinzena de maio a posse da Mediadora Sâmia Gra-
ciellen Dantas da Luz como Coordenadora Adjunta da Câmara de Mediação e 
Outros Meios de Solução Consensual de Conflitos

A Câmara de Mediação tem por objetivo atuar nos Processos Disciplinares no 
âmbito da Comissão de Ética, administrando conflitos e buscando soluções 
consensuais.



9

Conselho Itinerante 
é retomado em 
três municípios
O Conselho Regional de Psicologia 
da 21ª região retomou durante o 
mês de maio o ‘Conselho Itineran-
te’, desta vez as paradas foram em 
Campo Maior, Cocal da Estação e em 
Parnaíba.

Entre os serviços oferecidos às (aos) 
psicólogas (os) destacaram-se: ins-
crição, transferência, atualização, 
negociação, orientação e 2ª via.

CRP21 participa da 11ª edição do 
Seminário de Psicologia e Políticas Públicas
O Conselho Regional de Psicologia da 21ª região, representado pela conse-
lheira presidente Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478), participou da 11ª 
edição do Seminário de Psicologia e Políticas Públicas. O tema desta edição 
foi “Fragilidades e Incertezas do Acesso à Saúde Mental no Brasil”. O evento 
foi organizado pelo CRP 09 e aconteceu no auditório do Campus V da PUC 
Goiás, localizado no Jardim Goiás, em Goiânia.

A conselheira presidente do CRP 21, Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478), 
integrou a Mesa-redonda “Psicologia, Políticas Públicas e o Sistema Conse-
lhos“, que ainda contou com a presença dos psicólogos Cleibson André Nunes 
Torres (CRP 24/1066), Tássio de Oliveira Soares (CRP 23/660) e Washington 
Luan Gonçalves de Oliveira (CRP 03/18055).

Na ocasião, a conselheira presidente do CRP 21 também apresentou a Carti-
lha “Orientações para atuação das (os) psicólogas (os) na Assistência Social’, 
lançada recentemente pelo Conselho Regional de Psicologia da 21ª região.

O Seminário de Psicologia e Políticas Públicas é um dos principais eventos 
do calendário do CRP09 e chegou a sua 11ª edição oportunizando que psi-
cólogas e psicólogos compartilhem experiências e relatos sobre o período da 
pandemia.
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Para isso, a ampla programação, composta por conferências, palestras, me-
sas-redondas e oficinas, abordou a questão do acesso à saúde mental no Bra-
sil durante a pandemia e no cenário pós-pandêmico.

Evento ‘Luta Antimanicomial: 
da privação para a liberdade?’
Para fechar o mês alusivo a luta antimanicomial, o Conselho Regional de Psi-
cologia da 21ª região promoveu em conjunto com a faculdade Fatepi/Faespi, 
o evento ‘Luta antimanicomial: da privação para a liberdade?’.

A mesa redonda foi presencial e ocorreu no Executiva Eventos, próximo ao 
Hospital Areolino de Abreu.

Audiência pública em prol da luta 
contra a LGBTFobia
A Assembleia Legislativa do Piauí (Alepi) realizou uma sessão solene em lem-
brança ao Dia Internacional de Luta contra a LGBTfobia, que ocorreu no dia 17 
de maio. No evento, proposto pelo deputado Fábio Novo (PT), a Alepi home-
nageou personalidades que contribuem na conquista dos direitos da popula-
ção LGBTQIA+.
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O Conselho Regional de Psicologia da 21ª região esteve presente, sendo repre-
sentado pela conselheira presidente Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478), 
que foi uma das personalidades homenageadas e integrou a Mesa de Honra 
da solenidade; em seu discurso, a psicóloga lembrou da resolução 01/99 que 
estabelece as normas de atuação para as (os) psicólogas (os) em relação à 
questão da orientação sexual. De acordo com a resolução, não cabe as (aos) 
profissionais da Psicologia no Brasil o oferecimento de qualquer terapia de re-
versão sexual, uma vez que a homossexualidade não é uma patologia.

Em seu discurso, o proponente, Fábio Novo, destacou que conquistas que pa-
recem simples para muitas pessoas, foram garantidas para a população LGBT-
QIA+ apenas nos últimos três anos, como a derrubada da portaria do Ministé-
rio da Saúde que proibia a doação de sangue de homens gays.

11
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O parlamentar afirmou que muitos avanços foram garantidos pelo Supremo 
Tribunal Federal, mas que é necessário que esses direitos sejam fortalecidos 
por meio de legislações. Há uma dificuldade muito grande para isso porque 
as Casas Legislativas são muito conservadoras, segundo Fábio Novo, e relem-
brou a dificuldade que teve em aprovar, em 2013, uma emenda constitucional 
que incluia a proibição à discriminação por orientação sexual na legislação 
piauiense. Os deputados Flávio Nogueira Jr, Franzé Silva e Wilson Brandão 
estiveram presentes na solenidade.

Encontro das Comissões 
de Direitos Humanos
Para encerrar a semana de atividades do IX Seminário Nacional de Psicologia e 
Direitos Humanos: Radicalizar o Direito à Vida é Semear Futuros Possíveis, re-
presentantes das Comissões de Direitos Humanos do Conselho Federal (CFP) e 
dos Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs) estiveram reunidas(os) em Bra-
sília/DF. A atividade se deu no marco dos 25 anos da CDH/CFP e, ainda, dos 60 
anos da regulamentação da Psicologia no país. O CRP21 foi representado por 
Rafa Carvalho Pires da Silva (CRP21/03231).

O grupo avaliou positivamente o 
evento, considerando-o tocante, 
sensível e emocionante, destacando 
que a diversidade de linguagem – 
com falas acadêmicas, ativistas, ar-
tísticas e informais – contribuiu para 
a realização de um diálogo abran-
gente, plural e inclusivo. O coletivo 
também destacou que o seminário 
foi importante momento para mar-
car as ações em curso no âmbito das 
CDHs e dos Conselhos de Psicologia, 
demarcando que seus efeitos práti-
cos são efetivos para a garantia de 
direitos.

Uma avaliação também foi proposta 
no sentido de refletir de que maneira 
as atividades, campanhas e diálogos 
propostos por meio das Comissões 
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de Direitos Humanos podem atingir de forma mais ampla os diversos grupos 
sociais, sobretudo, aqueles que ainda apresentam comportamentos racista, 
homofóbico, violento ou potencialmente violador da dignidade humana.

CRP21 participa da homenagem aos 
60 anos da Psicologia na Câmara Federal
Os 60 anos da regulamentação da Psicologia no Brasil foram homenageados 
pela Câmara dos Deputados em sessão solene no Plenário Ulysses Guima-
rães da Câmara dos Deputados. A cerimônia celebrou as contribuições da 
Psicologia à sociedade brasileira ao longo das últimas seis décadas. O CRP21 
esteve presente na homenagem, sendo representado pela conselheira presi-
dente Juliana Barbosa Dias Maia (CRP21/00478).

A Psicologia chegou ao país no início do século XX. No entanto, foi regula-
mentada como profissão a partir da publicação da Lei nº 4.119, em 27 de 
agosto de 1962, pelo presidente João Goulart. Em 1971, por meio da Lei nº 
5.766, foram criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psico-
logia – que constituem o Sistema Conselhos de Psicologia.

Atualmente, são mais de 440 mil psicólogas e psicólogos em todo o territó-
rio nacional, o que faz do Brasil o país com o maior número de profissionais 
da Psicologia em todo o mundo. A atuação está nas clínicas, nas políticas 
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públicas da saúde, da assistência social, no sistema de justiça, na segurança 
pública, no trânsito, nos esportes e em todos os contextos de cuidado à saú-
de mental.
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