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Relatório de Atendimentos da Área Técnica
- 2015 A Área Técnica do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul é composta por
cinco psicólogos/as fiscais (Adriana Dal Orsoletta, Flávia Cardozo de Mattos, Letícia Giannechini,
Lúcia Cogo e Lucio Fernando Garcia), um assessor técnico de políticas públicas (André Sales) e
uma assistente administrativa (Célia Vitt), todos admitidos por meio de concurso público. Através
desta equipe, o CRPRS oferece atendimentos de orientação técnica à categoria.
Além das orientações técnicas prestadas via e-mail telefone e presencialmente na sede e
subsedes do CRP, esclarecimentos sobre ética e regulamentação da profissão também são realizados
em outras atividades rotineiras da Área Técnica do CRPRS. Levantamento de ações realizadas no
ano de 2015 apontou que foram feitas 29 fiscalizações, 24 participações em aulas a convite de
universidades e 13 plantões de orientação no interior. Os/As psicólogos/as fiscais ainda assessoram
as Comissões, Núcleos e Grupos de Trabalho do CRPRS, analisam todos os pedidos de
cancelamento de registro de Pessoas Físicas, pedidos de inscrição e cancelamento de Pessoas
Jurídicas e avaliam os protocolos de credenciamento de sites com oferta de atendimento psicológico
online. Também são ações da Área Técnica do CRP o acompanhamento de denúncias e a
convocação de psicólogos/as para esclarecimentos e ajustes de conduta, quando há necessidade.
No ano de 2015, foram prestadas 4423 orientações técnicas aos/às psicólogos/as através dos
atendimentos por e-mail, telefone e presenciais. De acordo com o relatório produzido pela Área
Técnica, os temas de orientação mais frequentes foram avaliação psicológica em diferentes
contextos de atuação profissional (11,80%), emissão, guarda e encaminhamento de documentos
(10,71%), título de especialista (8,26%), mercado de trabalho (5,55%) e psicoterapia (5,12%).
Dentre os/as psicólogos/as que buscaram orientação técnica junto ao CRPRS, 35,59% atuam
na área clínica, 7,53% na área da psicologia organizacional e do trabalho e 4,58% nas políticas
públicas.
Porto Alegre (29,81%), Caxias do Sul (2,75%) e Canoas (2,29%) figuraram como os
municípios com maior número de demandas de orientação à Área Técnica do CRPRS em 2015, em
escores brutos. No entanto, foram registradas orientações a psicólogos/as de mais de 190
municípios, não apenas do Rio Grande do Sul, mas também de outros estados do Brasil.
Além das orientações prestadas aos/às psicólogos/as (83,61%), também foram atendidos
pacientes/usuários de serviços de psicologia (3,61%), estudantes de graduação (2,44%),
profissionais de outras áreas de formação (1,94%) e empresas (0,46%), cumprindo o dever da
autarquia de esclarecer a sociedade sobre o exercício profissional da psicologia.
Compõem ainda importantes ações da Área Técnica do CRPRS os projetos do CREPOP
(Centro de Referência Técnica em Políticas Públicas). Ao longo de 2015, o trabalho do CREPOP
esteve centrado no acompanhamento das ações dos representantes em espaços de controle social e
no desenvolvimento do projeto regional Conversando sobre a Psicologia e o SUAS. Foram
recebidos e avaliados, em parceria com a Comissão de Políticas Públicas, 132 relatórios de
atividades desenvolvidas pelos representantes.
Foram realizados dois ciclos de encontros do Conversando sobre a Psicologia e o SUAS em
2015, do qual participaram 143 pessoas. O primeiro ciclo, que discutiu a judicialização da
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assistência social, aconteceu nas cidades de Pelotas (04/08), Alegrete (26/06), Uruguaiana (25/06),
Porto Alegre (19/06), Santa Maria (16/06), Caxias do Sul (11/06) e Itaqui (14/05). No segundo
ciclo, o objetivo foi apresentar à categoria a importância da articulação de trabalhadores como
forma de garantir as condições para implementação das políticas públicas, destacando as propostas
do Fórum Estadual dos Trabalhadores do SUAS (FETSUAS) e do Fórum Nacional dos
Trabalhadores do SUAS (FNTSUAS). As atividades do segundo ciclo aconteceram em Santa Maria
(15/12), Caxias do Sul (03/12), Erechim (30/11) e Porto Alegre (19/11).
O levantamento das orientações e fiscalizações realizadas pela Área Técnica do CRPRS é
fundamental para conhecer o perfil dos/as psicólogos/as do Rio Grande do Sul, compreender quais
são e como se desdobram as dificuldades e os desafios enfrentados por eles no exercício
profissional e elaborar, a partir disto, projetos que atendam aos anseios e às necessidades da
categoria.
SERVIÇO
Os atendimentos da Área Técnica do CRPRS ocorrem por e-mail (orientec@crprs.org.br),
telefone (51 3334-6799 ou 0800.001.0707) ou presencialmente (na sede do CRPRS, às segundas,
das 9h às 10h e das 14h às 17h; terças e quintas-feiras das 09h às 17h, e às quartas e sextas-feiras
das 09h às 12h, assim como em plantões de atendimento nas subsedes, conforme divulgação em
crprs.org.br).
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