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Participaram da reunião do FENPB as seguintes entidades: ABECIP, ABEP, ABOP, ABPD, ABPJ, 
ABPP, ABPSA, ABRAP, ABRAPEE, ABRAPESP, ABRAPSO, ANPEPP, ASBRo, CFP, CONEP, 
FENAPSI, IBAP, SBPH, SBPOT e SOBRAPA e contou com a presença da BVS. A reunião realizou-
se na sede do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo (CRP-06), no dia 12 de novembro de 
2009, com a seguinte pauta: 

 

1. Informes: 
1.1 III Congresso Latino-Americano de Psicologia – ULAPSI 2009 
1.2 ABPJ 
1.3 ABRAPSO 
1.4 ABPSA 
1.5 ABOP 
1.6 Saída do ponto de pauta enviado por e-mail: ABPD e ABPJ 
1.7 Eventos das entidades 

 
2. III Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão – Setembro / 2010 

3. BVS-PSI – Planejamento Estratégico 

4. Ato Médico 

5. Organização dos GTs do FENPB (Ensino Médio, Políticas Públicas e Formação em Psicologia 

e Residência Multiprofissional) 

6. CONAE - Conferência Nacional de Educação 

7. VII CNP 

8. PL 5440/09 – Deputado Mauro Nazif 

9. Prova de especialista em Psicologia Hospitalar 

10. Outros 

 
No dia 12 de novembro de 2009, às 09h30, iniciou-se a reunião sob a coordenação da Secretária 
Executiva do Fórum, Mônica Giacomini Guedes da Silva, abrindo para a apresentação de todos os 
representantes das entidades. Após esta, foi feito ao plenário informe sobre os pontos de pauta.  
 
A reunião iniciou-se pelo informe 1.1 sobre o III Congresso Latino-Americano de Psicologia, realizado 
no México, onde Ana Mercês Bahia Bock, presidente do Instituto Silvia Lane, assumiu a Secretaria 
Executiva da ULAPSI. Foi criada uma tesouraria que nesta gestão, ficará sob responsabilidade de 
Carolina Moll, Uruguai. Roberta Azzi foi indicada como nova representante das entidades do Brasil na 
ULAPSI. A participação geral do congresso foi menor do que esperado, devido à gripe suína, porém 
os países estavam representados. As 22 entidades brasileiras, sendo 14 do FENPB, tiveram 
representação. O próximo congresso da ULAPSI acontecerá em 2012 no Uruguai. Roberta Azzi e 
Mônica Giacomini deverão verificar uma forma de facilitar o pagamento das anuidades e filiação das 
entidades do FENPB. 
 
Em seguida, foram incluídos novos informes. Deu-se início ao informe 1.2 com apresentação de 
Roberto Moraes Cruz, presidente da ABPJ. O mesmo fez um históricos sobre a entidade e informou 
que nos últimos anos esta teve uma série de dificuldades. Em abril deste ano, foi realizada uma 
assembléia geral, onde foi eleita a nova diretoria. Estão agora normalizando a situação financeira da 
entidade. Já possuem um novo site: www.abpj.com.br. Foi solicitado apoio ao FENPB para a 
reconstrução e divulgação da entidade. Em 2011 deverão criar o I Congresso Brasileiro de Psicologia 
Jurídica. 
 
Mônica Giacomini, informou às entidades novas presentes, sobre o funcionamento do site do FENPB 
e solicitou as informações para serem incluídas no site na área de cada entidade. O webmaster do 
FENPB deverá cadastrar ABPJ, ABPSA e ABECIP. 
 
Seguindo com o informe 1.3, Jefferson Bernardes informou sobre a troca de diretoria da ABRAPSO e 
se despediu, informando que haverá troca de representação nas reuniões do FENPB. Vera Menegon, 
da nova diretoria, será a nova representante da ABRAPSO no FENPB. 
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O informe 1.4 foi dado por Hilda Rosa Capelão Avoglia, com informações sobre o Congresso Brasileiro 
de Psicologia da Saúde, que será realizado em 2010. Hilda Rosa Capelão Avoglia e Maria Geralda 
Viana Heleno serão as representantes da ABPSA no FENPB. A entidade irá atualizar seus dados no 
site do FENPB. 
 
Alexandre dos Santos, representante da ABOP, deu início ao informe 1.5 com as informações da nova 
diretoria eleita em outubro no congresso da entidade. A entidade retomará a participação no FENPB. 
O evento de posse acontecerá no Sedes Sapientiae, em São Paulo, no dia 23 de novembro. As 
inscrições são gratuitas e o convite foi aberto a todas as entidades. 
 
Mônica Giacomini, secretária executiva do FENPB, justificou a retirada do ponto de pauta ABPJ e 
ABPD, informando que seria discutida a ausência destas entidades nas reuniões do FENPB e formas 
de aproximação, entretanto, foi feito um contato anterior com as entidades e as mesmas confirmaram 
presença e puderam participar desta reunião. Pontuou que as entidades do FENPB contribuem para o 
fortalecimento do colegiado ampliando a credibilidade das ações em conjunto, e em contrapartida, o 
FENPB deve-se manter a preocupação de ajudar as entidades no fortalecimento e no crescimento das 
mesmas frente aos associados e aos trabalhos realizados pela entidade. Foi lembrado que as 
reuniões acontecem sempre às 5as. feiras das 9h às 17h no Conselho Regional de Psicologia de SP, 
que apóia o FENPB com o empréstimo de seu auditório. Mônica Giacomini reforçou a importância de 
manter a lista de e-mails, com os 02 representantes por entidades sempre atualizada, para garantir 
que as informações e discussões cheguem as todas. O novo e-mail do grupo já está funcionando - 
entidadesfenpb@grupos.com.br. Foi questionado o tamanho dos anexos que podem ser enviados pelo 
grupos.com.br e também informado que o mailing é vendido, que isso poderia encher a caixa de e-
mail de todos do grupo. Com isso, Dreyf de Assis Gonçalves, representante da ABEP, deverá verificar 
junto com Adolfo Benevenuto, webmaster do FENPB, outra possibilidade de grupo para o FENPB. 
 
A reunião seguiu com o ponto 4 e iniciou-se com a informação de que Mônica Giacomini enviou na 
lista o Manifesto do CFP sobre o Ato Médico, pedindo apoio as entidades. Após o envio, no entanto, o 
PL foi aprovado pela Câmara dos Deputados. Agora, o FENPB deverá se posicionar frente ao Senado 
se unindo com outras áreas. Humberto Verona, presidente do CFP, trouxe novos informes sobre o Ato 
Médico. Lembrou que o processo vem sendo discutido desde 2004. Naquele momento, foi possível 
frear este projeto de lei. Atualmente, foi aprovado pela Câmara dos Deputados um projeto, onde 
somente os médicos poderão prescrever, receitar e encaminhar procedimentos. Foi realizada uma 
reunião telefônica com a participação de 08 profissões da área não médica da saúde, cuja ata será 
encaminhada por Humberto Verona para a lista do FENPB. Ficou indicada a criação de um documento 
comum que servirá de base para Campanha contra o Ato Médico, que iniciará em 16/11/2009. Na 
ABRASCO, o Presidente da República, se pronunciou ao Ministro da Saúde, sobre preocupação com 
o projeto de lei do Ato Médico. Com isso, pensa-se em buscar um apoio da Presidência da República 
para barrar este projeto. Após a conquista de barrar o projeto junto ao Senado, que é o interesse da 
Psicologia, dever-se-á pensar o que será feito. Neste momento devem-se unir as forças com outras 
profissões para fortalecer esta campanha. Foi retomado o site “Não ao Ato Médico” que está sendo 
reconstruído e será lançado no dia 16/11/2009 – www.naoaoatomedico.org.br. Pelo site serão pedido 
apoios e lançadas campanhas. É uma forma de mobilização contra o Ato Médico. No site será 
retomado também o abaixo assinado contra o Ato Médico. Mônica Giacomini propõe que todas as 
entidades do FENPB assinem o documento junto com Conselho Federal de Psicologia. Todas as 
entidades estão a favor da campanha e assinam este documento que será criado pelo CFP e deverá 
ser encaminhado na lista do FENPB, para divulgação de todas as entidades em seus sites e 
mailings.eletrônicos  Roger Leal Soares, representante da FENAPSI informou sobre alguns 
documentos do CNS. Os mesmos deverão ser encaminhados para a lista do FENPB para 
conhecimento das entidades. Dreyf de Assis Gonçalves, representante da ABEP, alerta que deve-se 
organizar o trabalho para que os GTs, que são paralelos, se complementem no FENPB. A CONEP vai 
mobilizar estudantes, não só da psicologia mas sim da saúde pública, com manifestações contra o Ato 
Médico. Paula Macedo, representante da SBPH, ressalta que o andamento dos apoios e campanhas 
devem ser mais ágeis para tentarmos acompanhar o ritmo da medicina. O CFP deverá marcar uma 
audiência com gabinete do Presidente da Republica. Deverá ser criado um Comitê de Mobilização 
para acompanhamento do tema, criação do documento e participação na audiência: CFP – Humberto 
Verona, FENPB – Monica Giacominni, CONEP – José Anésio Fernandes, SOBRAPA – Delvo Ferra da 
Silva, SBPH – Paula Macedo, ABEP – Dreyf de Assis Gonçalves, FENAPSI – Fernanda Magano, 
ANPEPP – Neuza Guareschi, ABPSA – Maria Geralda Viana Heleno. Este comitê será coordenado 
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por Paula Macedo, Vice Presidente da SBPH. O CFP possui um banner eletrônico que deverá ser 
utilizado como manifesto oficial e imprimirá cartazes para ampliar a campanha “Não ao Ato Médico”. 
 
Dando continuidade à reunião, foi iniciado o ponto 3 com apresentação da Maria Imaculada Cardoso, 
membro da coordenação da BVS-PSI. No congresso da ULAPSI, ocorrido em setembro de 2009, foi 
agendada uma reunião de trabalho que será realizada durante o III Congresso Brasileiro Psicologia: 
Ciência e Profissão. Para a realização dessa reunião será necessário solicitar espaço. A BVS-PSI 
deverá solicitar também espaço para stand, cursos e outras reuniões que poderão ser incluídas na 
programação. Imaculada informa que a USP não poderá mais contar com funcionários terceirizados e 
disponibilizou para a BVS-PSI 02 funcionários que deverão ser concursados: 01 bibliotecário e 01 
assistente. A BVS-PSI deverá passar por esta regularização para evitar possíveis processos de 
sindicância, tanto a Imaculada Cardoso como funcionária da USP e a entidade que está contratando o 
funcionário. O André Serradas, que vem trabalhando desde a criação da BVS-PSI em 2000, prestou o 
concurso da USP e aguarda o resultado. A USP não quer abrir mão da coordenação da BVS porém 
precisa desta regularização. A ABPD e a ANPEPP todo ano colaboram com a BVS-PSI de maneira 
informal. Essas colaborações das entidades deverão ser formais. As entidades do FENPB deverão 
apoiar diretamente a BVS-PSI com serviços, uma vez que não poderão apoiar com dinheiro ou 
funcionários. Hoje, a ABRAPEE é responsável pela contratação da funcionária Geórgia e a ABEP pela 
contratação do André Serradas. Estas entidades deverão verificar as contratações para encaminhar as 
demissões até janeiro de 2010. O CFP, que hoje apóia com a contratação de 01 funcionário, deverá 
verificar a possibilidade de apoiar com serviços. Nesta possibilidade, a primeira solicitação seria para 
Serviços de Marcação. Humberto Verona, presidente do CPF, informa que deverá ser refeito o 
convênio entre USP e CFP para verificar a possibilidade desse apoio. Deverá ser agendado o 
planejamento estratégico da BVS-PSI, em fevereiro de 2010, antes da próxima reunião do FENPB. A 
data deverá ser consultada na lista do FENPB e deverá participar do planejamento as seguintes 
entidades: CFP, ANPEPP, ABEP, ABRAPEE, ABPD, SBPOT, ABRAP, ASBRO (a confirmar) e IBAP 
(a confirmar). Mônica Giacomini deverá organizar e participar do planejamento estratégico. SBPOT 
deverá indicar alguém que pode auxiliar na elaboração do planejamento estratégico. Deverá ser 
convidada Roberta Azzi como representante atual da entidades brasileiras na ULAPSI e Maria Cristina 
Joly como representante anterior da entidades brasileiras na ULAPSI. Para encerrar, Maria Imaculada 
Cardoso, informou que a BVS-PSI tem sido modelo para as outras áreas (Odontologia, Veterinária, 
Geo-ciências, entre outras) e que nos CRPs estão sendo montadas estações BVS-PSI para ampliar o 
acesso aos psicólogos. Informou também, que a BVS-PSI tem uma parceria com o Ministério da 
Saúde. 
 
Dando início ao ponto 08, Roger Leal Soares, representante da FENAPSI, informou que foi feita uma 
audiência com o deputado Mauro Nazif, autor do Projeto de Lei 5440/09. Este Projeto de Lei tem um 
substitutivo que regulamenta que o sindicato defina o salário base e jornada de trabalho dos 
psicólogos. A posição da FENAPSI sobre o piso salarial alto é o receio da precarização das 
contratações, ou seja, ser contratado com outra descrição/função por conta do piso exigido para a 
categoria. Por outro lado, o valor muito baixo, desvaloriza o profissional. A FENAPSI busca um valor 
dentro do mercado. DIESE prevê um salário mínimo em torno de R$ 2.200,00. O Sindicato dos 
Psicólogos do Rio Grande do Sul fez uma pesquisa durante o ano para a criação de piso salarial 
estadual em torno de R$ 3.100,00 para jornada de 30 horas semanais. Humberto Verona, presidente 
do CFP, informa que o CFP tem acompanhado a discussão no congresso da FENAPSI e que apóia a 
proposta de 30 horas semanais, já que essa proposta vem das áreas da saúde. E, ainda, informa que 
o piso salarial deve ser estadual. Propõe o apoio ao arquivamento dos 03 projetos de lei anteriores e 
sugere a criação de um novo projeto de lei. Roger Leal Soares, deverá enviar o PL 5440/09 para a 
lista do FENPB, para que as entidades façam a discussão do piso dentro de suas áreas específicas. O 
ponto deverá ser incluído na próxima reunião. 
 
A pauta foi reorganizada, com os pontos 7 e 9 indicados para a próxima reunião. A reunião encerrou 
às 12h30 para o almoço. 
 
 
A reunião reiniciou às 14h10 com o 1.4 sobre os eventos das entidades: IV Conferência Nacional de 
Assistência Social - 30/11 à 03/12 Monica Giacomini justiica sua impossibilidade de comparecimento e 
indica a FENAPSI para representar o FENPB, já que a entidade participa da organização do evento; 
ABECIP – 02 de abril de 2010; ABPD – Novembro de 2009; ABRAPESP – Novembro de 2009; ABPP 
– Maceió – Setembro de 2010; e ABPSA – Uberlândia – 27 e 28 de agosto de 2010.  
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Dando continuidade à pauta, foi iniciado o ponto 2, com Maria da Graça Gonçalves, conselheira do 
CFP e coordenadora do III CBP, que lembrou do acordo entre as entidades de não propor seus 
congressos no ano de CBP. Maria da Graça Gonçalves informou que já estão abertas as inscrições de 
participação e de trabalhos para o III Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e Profissão. Informou 
também que foi feita a 1ª grande divulgação com cartazes e marcadores de livros. A secretaria 
executiva do III CBP está se reunindo e dessas reuniões vem surgindo algumas tarefas para as 
entidades do FENPB, já que a organização do congresso é do FENPB. As tarefas indicadas para as 
entidades até o momento são: 
1 – Indicações de Pareceristas: Os pareceristas não terão isenção da taxa de inscrição. Deverão ser 
indicados após confirmação de interesse com nome e e-mail. A comissão científica deverá enviar uma 
carta convite aos indicados. Deverão ser indicados no mínimo 05 nomes por entidade, não sendo 
estipulado um numero máximo de indicações; 
2 – Lista de associados: as entidades deverão mandar a lista de sócios adimplentes para 
disponibilizarmos o desconto para os filiados às entidades. A lista deverá conter Nome Completo + 
CFP e deverá ser em arquivo Excel. O e-mail para envio da lista de associadas é: 
secretaria@cienciaeprofissao.com.br; 
3 – Propostas de atividades: as entidades deverão providenciar nomes de convidados (conferencistas) 
para início da organização das propostas das entidades. As propostas das atividades indicadas pelas 
entidades não serão encaminhadas para avaliação de pareceristas e deverão ser enviados para a 
secretaria@cienciaeprofissao.com.br até o dia 15/03/2010. Cada entidade deverá indicar: Mini-Cursos 
– 08, Mesa Redonda - Quantas Desejar, Simpósio - Quantas Desejar, Simpósio Ciência e Profissão – 
05, Conferências – 03, Conversando sobre... – 12 e Como eu faço... – 12. A secretaria deverá 
encaminhar formulários de inscrição de trabalhos. Os estudantes poderão propor atividades com 
estudantes em mesa, mas deve-se levar em consideração que estas atividades não poderão ser 
encaminhadas para as agências de fomento; 
4 – Organização do Simpósio Ciência e Profissão: Ficaram definidos os 03 grupos para a organização 
destes simpósios: Novas Demandas Sociais: CONEP, ANPEPP, ABPP, SOBRAPA, CFP e ABEP, 
Processos Sociais Institucionalizados: IBAP, SBPOT, SBPH, ABRAP, ABRAPEE, ABPD, ABPJ e 
ASBRo, e Políticas Públicas: ABEP, FENAPSI, ABRAPSO, ABRANEP, CFP, ABRAPEE e 
ABRAPESP; Será encaminhado para a lista do FENPB, por Monica Giacomini, a divisão dos grupos e 
agendamento de reunião telefônica pelo CFP. Os Simpósios deverão estar prontos até o dia 
03/02/2010. 
5 – As entidades deverão começar a pensar em nomes para a conferência de abertura. Dependendo 
dos nomes indicados, o convite tem que ser feito com muita antecedência. 
6 – Os convidados deverão pagar a sua taxa de inscrição ou a entidade deverá se responsabilizar por 
este pagamento. O congresso não tem verba disponível para pagamento das taxas de inscrições e 
passagens. O congresso deverá analisar a possibilidade de pagamento caso não tenha apoio das 
agências de fomento para este financiamento. Os convidados poderão buscar apoio nas suas 
universidades ou apoio nas agências de fomento de seu estado. Os nomes apresentados deverão ser 
indicados com mini-currículos para elaboração do pedido de agência de fomento. 
 
Seguindo a nova organização da pauta, deu-se início ao ponto 05 com Mônica Giacomini que informou 
que o GT de Residência Multi-profissional está quase completo e deverá iniciar suas atividades com: 
ABEP, CFP, ANPEPP, SOBRAPA, ABRANEP, ABPSA e SBPH. O GT de Ensino Médio não informou 
novas notícias neste período. Mas sabe-se que as atividades propostas estão caminhando. Na 
próxima reunião. Beatriz Belluzzo, deverá dar novos informes. A ABPP e ABPD solicitaram inclusão no 
GT de Políticas Públicas e Formação. O ponto sobre os GTs é ponto fixo na pauta da reunião do 
FENPB. Para a próxima reunião, cada GT deverá trazer: Qual a produção e atividades que estão 
sendo desenvolvidas. 
 
O ponto 6 foi iniciado com Beatriz Belluzzo, presidente da ABRAPEE, que informou sobre a 
participação da Psicologia na Conferência Nacional de Educação. Foi destacada a importância de ter 
a representação da Psicologia nas diferentes etapas da Conferência Nacional de Educação. Essa 
participação vem acontecendo. Neste momento, o FENPB deverá produzir um documento para a 
Conferencia Nacional de Educação que deverá ser elaborado por Beatriz Belluzzo, presidente da 
ABRAPEE e Rosangela Francischini, presidente da ABPD. Após a elaboração do documento, o 
mesmo deverá ser encaminhado para a lista do FENPB, para que todas as entidades possam 
complementar e assim, apoiar o documento. 
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A reunião foi encerrada às 16h10 por Mônica Giacomini que agradeceu a presença das entidades e 
relembrou que as próximas reuniões acontecerão nos dias 11 de março de 2010 e 13 de maio de 2010 
às 09h no auditório do CRP SP.  


