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EDITORIAL

Revisão curricular
teve encontro em Floripa

Editorial

No dia 14 de abril, em Florianópolis (SC), ocorreu
o Encontro Regional Sul do Ano da Formação em
3VLFRORJLDGHƍQLGRSHOD$VVRFLD§£R%UDVLOHLUDGH(QVLQR
em Psicologia (Abep), Conselho Federal de Psicologia
(CFP) e Federação Nacional de Psicólogos (Fenapsi).
Cerca de 10 representantes do CRPRS participaram da
reunião, que escolheu os delegados que irão ao
(QFRQWUR1DFLRQDOPDUFDGRSDUDPDLRHP%UDVOLD

O ano de 2018 está cheio de atividades importantes para o
mundo da Psicologia. Já estão acontecendo os debates do
Ano da Formação em Psicologia, e em abril Florianópolis vai
sediar o encontro regional que escolherá os delegados da
região Sul para a etapa nacional que levará as proposições
para mudanças curriculares da Formação em Psicologia.

Foram três encontros preparatórios à reunião regional
no Rio Grande do Sul, realizados na sede, em Porto
Alegre, e nas subsedes Centro-Oeste (Santa Maria) e
6HUUD &D[LDVGR6XO 1RVHQFRQWURVIRUDPGHƍQLGDV
propostas do Estado para serem levadas a Florianópolis
ŪQRYHGHƍQLGDVHP3RUWR$OHJUHVHWHHP&D[LDVGR6XO
e cinco em Santa Maria. O objetivo do Ano da Formação
em Psicologia é debater a revisão das diretrizes
curriculares nacionais para os cursos de graduação.
O Encontro Nacional
das Diretrizes
Curriculares para os
Cursos de Graduação
em Psicologia está
marcado para
ocorrer no dia 5 de
PDLRHP%UDVOLD

A presidente do Conselho Regional de Psicologia
do Rio Grande do Sul, psicóloga Silvana de Oliveira,
em cumprimento ao estabelecido no Código de
Processamento Disciplinar vem, por meio deste
instrumento, aplicar a penalidade de CENSURA PÚBLICA
à psicóloga Carla Silveira de Quadros, CRPRS/11.783 por
LQIUD§£R©WLFDDRVDUWLJRVzDOQHDVůHŰůIŰůJŰHůKŰGR
&³GLJRGHWLFD3URƍVVLRQDOGR3VLF³ORJR
Porto Alegre, 5 de março de 2018.
A presidente do Conselho Regional de Psicologia
do Rio Grande do Sul, psicóloga Silvana de Oliveira,
em cumprimento ao estabelecido no Código de
Processamento Disciplinar vem, por meio deste
instrumento, aplicar a penalidade de CENSURA PÚBLICA
ao psicólogo Alexandre Pifer, CRPRS/21.909 por infração
©WLFDDRVDUWLJRVzDOQHDVůHŰHůLŰDOQHDVůEŰ
ůFŰůGŰHůKŰGR&³GLJRGHWLFD3URƍVVLRQDOGR3VLF³ORJR
HDUWLJRVzzHzGD5HVROX§£R&)3Qz
Porto Alegre, 21 de março de 2018.

No Estado, as três reuniões preparatórias ocorridas em
Porto Alegre, Caxias do Sul e Santa Maria resultaram em
21 propostas com participação expressiva da categoria nos
GHEDWHVŪVLQDOGHTXHDPRELOL]D§£R©SRVVYHOHPWRUQR
GHTXHVWµHVFUXFLDLVSDUDRIXWXURGDSURƍVV£R
Em abril também entra em vigor a lei da escuta protegida,
que é tema da reportagem de capa desta edição. A lei, que
teve uma intensa participação das entidades de classe com
debates polêmicos no seu aperfeiçoamento, amplia o sistema
GHOHJLWLPD§£RHFXLGDGRFRPYWLPDVHWHVWHPXQKDVGH
abuso sexual que pretende, também, resultar em provas mais
HƍFLHQWHVSDUDDUHVSRQVDELOL]D§£RFULPLQDOGRVDJUHVVRUHV
O processo de avanço em questões fundamentais da
cidadania tem conquistas e recuos, e março vai carregar
para sempre a mácula do assassinato da vereadora Marielle
Franco, que morreu lutando pelos direitos humanos.
Em agosto, colado às comemorações do Dia da/o Psicóloga/o,
teremos a primeira edição do Encontro Gaúcho da Psicologia.
Serão três dias de conferências, mesas de orientação,
apresentação de trabalhos e programação cultural onde o
WHPD©DQRVVDDWLYLGDGHSURƍVVLRQDO2HQFRQWURVHU¡QRV
dias 16, 17 e 18 de agosto, na Assembleia Legislativa.
8PJUXSRGHWUDEDOKRFRQVWLWXGRH[FOXVLYDPHQWHSDUDHVVH
ƍPHVW¡HPSHQKDGRHPRUJDQL]DUXPDDPSODSURJUDPD§£R
GHDWLYLGDGHVVHPSUHFRPRLQWXLWRGHUHƎHWLUHIHVWHMDU
nossos encontros e reencontros. Em breve todas as atividades
HVWDU£RGLVSRQYHLVQRVFDQDLVGHFRPXQLFD§£RGR&5356
&RPFHUWH]DVHU¡PDLVXPDDWLYLGDGHDVHULQFOXGDQR
FDOHQG¡ULRRƍFLDOGR&RQVHOKR2PDLVLPSRUWDQWHSRU©P©TXH
se transforme numa experiência acolhida e encampada por toda
a categoria – só assim consideraremos nossa missão cumprida.
%RDOHLWXUD

Silvana de Oliveira
Presidente do CRPRS

