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PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2013-2016 
IV PLENÁRIO – CRP/16 

EIXO I 
Democratização do Sistema Conselhos e ampliação das formas de interação da categoria 

Eixo Deliberação O quê (Ação) Como (Projeto) 
Comissão 

Responsável 
Quando 
(Data) 

Avaliações 

1.1 - Controle Social 

1 1.1A 

Promover a participação de representantes de Psicologia nos 
diversos contextos de garantia de direitos, e espaços de 
controle social nas políticas públicas, potencializando a 
mobilização e a ampla comunicação entre conselhos, 
categoria e sociedade. 

Ação permanente a partir da 
indicação e abertura de seleção nas 
instâncias 

Diretoria 2013-2016 
Cumpriu 

2015-2016 

1 1.1B 
Ampliar a participação nas lutas orientadas pela defesa dos 
direitos humanos e contra as desigualdades sociais e 
econômicas 

Ação permanente Diretoria 2013-2016 
Cumpriu 

2015-2016 

1.2 - Gestão do Sistema / Acessibilidade 

1 1.2A 

Manter a realização de eventos, publicações, sites e outros 
meios de comunicação, recursos que permitam o acesso às 
informações, possibilitando a plena participação das pessoas 
com deficiência.  

a) Ação permanente com 
manutenção da fanpage, mailing e 
site.  
 
b) Remodelação do site em 
andamento 
 

Diretoria (a)/ 
Comissão de 

Comunicação (b) 

a) 2013-2016 
 
b) 2014 - 
permanente 

 
 

b) Realizado 
em 2015 

1.3 - Gestão do Sistema / Comunicação 

       

1 1.3A 

Criar novas estratégias de esclarecimento à população sobre 
os fazeres da (o) psicóloga (o) e da Psicologia, e divulgar para a 
sociedade, incluindo as demais categorias profissionais, os 
trabalhos, ações, pesquisas e frentes de atuação das (os) 
psicólogas (os) e do Sistema Conselhos, preferencialmente 
utilizando mídias públicas, além de realizar parceria com 
sindicatos, IES e outras entidades para organização de eventos 
para este fim. 

Publicizar os informes quinzenais, 
utilização de fanpage no Facebook 

Comissão de 
Comunicação 

Permanente 
Cumpriu 

2015-2016 



 
 
 

1 1.3B 

Prever investimento financeiro da conta divulgação para 
garantir a aquisição de tecnologias de comunicação 
(teleconferência e centrais telefônicas) em cada Conselho 
Regional. 

Garantir o recurso para confecção e 
manutenção do novo site 

Comissão de 
Comunicação 

2014 
Cumpriu em 

2015 

1 1.3C 

Ampliar e qualificar as formas de comunicação com a 
categoria, utilizando mídias diversas como redes sociais e 
interativas, de modo a intensificar a mobilização e a 
participação das (os) psicólogas (os) nos processos de 
organização, definição das diretrizes políticas e legislação para 
o projeto da profissão na sociedade, desenvolvendo 
estratégias que considerem os impactos possíveis das 
características da categoria nesse processo. 

Publicizar os informes quinzenais, 
utilização de fanpage no Facebook. 

Comissão de 
Comunicação 

Permanente 
Cumpre 

diariamente 

1 1.3D 

Criar e implantar uma política de comunicação no Sistema 
Conselhos, a partir das demandas de conhecimento da (o) 
psicóloga (o) considerando e ampliando os recursos 
tecnológicos disponíveis, garantindo os recursos financeiros a 
partir do Planejamento Estratégico. 

a) Abertura de licitação para o site. 
 
b) Viabilizar no site um veículo de 
comunicação de duas vias. Realizar 
reuniões abertas com a categoria 

Diretoria (a)/ 
Comissão de 

Comunicação (b) 

a) 2014-2016 
 
b) Ação 
permanente 
 

Cumpriu em 
2015 

1 1.3E 

Melhorar a divulgação e a natureza das informações 
transmitidas para a categoria e sociedade, com investimento 
na utilização dos avanços tecnológicos existentes para o 
estabelecimento de comunicação interativa, incluindo redes 
sociais, jornal virtual, indução de pautas e posicionamentos. 

Publicizar os informes quinzenais, 
utilização de fanpage no Facebook 
bem como outras redes sociais. 

Comissão de 
Comunicação 

Permanente 
Cumpriu em 

2015 

1 1.3G 

Tornar os sites do Sistema Conselhos de Psicologia mais 
didáticos e interativos, acessíveis, mediante ferramentas de 
busca mais eficazes, e com garantia de acessibilidade e 
atendimento virtual aos profissionais, regulamentado pelo 
Sistema Conselhos e incluindo atualizações constantes da 
agenda de atividades e eventos. 

Remodelação do site em 
andamento 

Comissão de 
Comunicação 

2014 / 2015 
Cumpriu em 

2015 

1 1.3H 

Ampliar canais de comunicação sobre as novas resoluções, 
implementando a elaboração de notas técnicas como subsídio 
para o exercício profissional nos diferentes âmbitos de 
atuação, a fim de qualificar as práticas profissionais. 

Remodelação do site em 
andamento 

Comissão de 
Comunicação 

2014 / 2015 
Cumpriu em 

2015 

1 1.3I 

Ampliar as estratégias de comunicação dos diversos campos e 
modos de atuação da (o) psicóloga (o), nos diferentes 
mecanismos de mídia na divulgação de suas campanhas, 
objetivando facilitar o acesso de seus discursos às diferentes 
classes sociais, valorizando e esclarecendo o trabalho dos 
profissionais da Psicologia.  

Remodelação do site em 
andamento 

Comissão de 
Comunicação 

2014 / 2015 
Cumpriu em 

2015 



 
 
 

1.4 - Gestão do Sistema / Eventos 

1 1.4A 

Ampliar debates online oferecidos pelo CFP sobre as 
diferentes áreas de atuação fomentando uma discussão crítica 
e teórica sobre os eixos norteadores do VIII CNP, e ampliar 
esse debate para o meio acadêmico. 

Ação do CFP, entretanto cabe ao 
CRP a ampla divulgação. 

Diretoria/ ASCOM 
AÇÃO DO CFP 

Ação 
permanente 
2013-2016 

----- 

1 1.4B 

O Sistema Conselhos continuará realizando seminários e 
encontros para a categoria de psicólogas (os) que privilegiem 
o debate de temas emergentes e polêmicos para melhor 
atuação profissional. 

Acompanhar os eventos pautados 
pelo CFP, Comissões e categoria. 
 
Encontro ED em Dez e Jan 2013-
2014 – AÇÃO REALIZADA 

Diretoria 
Ação 
permanente 
2013-2016 

Cumpriu 
2015-2016 

1 1.4C 

Resgatar o papel social do Congresso Norte Nordeste de 
Psicologia (Conpsi), fortalecendo o Sistema Conselhos na 
Comissão Gestora e sua articulação com as IES e promovendo 
encontro entre as (os) psicólogas (os) dos diferentes regionais, 
que possibilite a interlocução entre prática profissional e 
academia. 

Divulgação junto às IES. 
 
Ação prioritária do CFP 

Diretoria 
No ano que 
ocorrer. 

----- 

1 1.4D 

Promover e divulgar eventos (seminários, congressos, fóruns, 
etc.) em conjunto com as IES sobre a temática da avaliação 
psicológica, buscando ampliar as discussões sobre o problema 
ético e jurídico da publicização dos instrumentos psicológicos 
(testes) na internet. 

Nota pública sobre a inadequação 
da publicização dos testes 
psicológicos; Divulgação de eventos 
do CFP e CRs. 

Diretoria (a)/ ASCOM 
/ COF 

 

Ação 
permanente 
2013-2016. 

Cumpriu em 
2016 

1 1.4F 

Manter e ampliar ações em parceria com as Instituições de 
Ensino Superior que formem psicólogas (os) durante a 
realização de eventos preparatórios do Corep dos pré-
congressos, com a finalidade de aproximar e qualificar os 
debates sobre os rumos da profissão com estudantes, 
docentes e demais psicólogas(os). 

Divulgar os eventos e pré-
congressos do COREP. Convidar 
coordenadores de cursos para 
composição da Comissão 
organizadora do COREP 

Diretoria 2016 
Cumpriu em 

2016 

1 1.4G 
Fomentar debates na categoria sobre a questão de gênero e 
diversidade sexual, com vistas ao enfrentamento da violência 
e das desigualdades. 

----- 

Comissão de Direitos 
Humanos e 

Comissão de 
Políticas Públicas 

----- 
Cumpriu 

2015-2016 

1.5 - Gestão do Sistema / Geral 

1 1.5C 

Estimular a criação no Sistema Conselhos de Psicologia de 
Comissão ou Grupos de Trabalho (GTs) sobre Psicologia no 
esporte para discutir as práticas e as dificuldades do cotidiano 
profissional e as violações de leis, da ética e dos direitos 
humanos nas competições e treinamentos desportivos e 

Fazer um convite aos psicólogos 
Paulo Castelar, Cristiani Mariani, 
Vitor Grandan, Vinícius Zocatelli e 
Daniela Lopes e verificar se há 
interesse em um GT. 

Diretoria Março 2014 
Não foi 

cumprido 



 
 
 

possíveis consequências na saúde. 

1 1.5D 
Incentivar maior articulação das Comissões de Ética, Direitos 
Humanos e Políticas Públicas em suas práticas. 

Ação permanente Diretoria 2014-2016 
Cumpriu em 

2015 

1 1.5E 

O Sistema Conselhos de Psicologia aprimorará e ampliará o 
compromisso ético político da Psicologia com a garantia de 
direitos a partir do conjunto de conquistas históricas para sua 
gestão, tais como:  
b) defesa e promoção dos Direitos Humanos como princípio de 
todas as ações do Sistema Conselhos;  
e) regionalização e capilarização da estrutura, com incentivo ao 
debate de projeto específico nos CRPs; 
 f) continuidade do Centro de Referências Técnicas em 
Psicologia e Políticas Públicas (Crepop) para fortalecimento da 
presença das (os) psicólogas (os) nas políticas públicas, com 
custos progressivamente repassados para os CRPs; 
h) garantia da laicidade na relação com o Estado e a categoria. 

a) AÇÃO DO CFP 
b) Ação permanente 
c) AÇÃO DO CFP 
d) AÇÃO DO CFP 
e) Regional pequeno, não cabe 
sub-sedes 
f) Ação permanente CRP 16 
g) AÇÃO DO CFP 
h) Ação permanente CRP 16 e CFP 

Diretoria/ 
AÇÃO DO CFP 

----- ----- 

1 1.5F 

Apoiar o Projeto de Lei da jornada máxima de 30 horas, 
aplicando-o em todo o Sistema Conselhos, entre os técnicos e 
fiscais dos Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs) e do 
Conselho Federal de Psicologia (CFP). 

Assim que a Lei for aprovada.  
 
Apoiar o sindicato de Psicologia e a 
Fenapsi para efetivação do PL. 

Diretoria Sem prazo 
Cumpriu 

2015-2016 

1 1.5H 

Estimular a participação de estudantes e entidades estudantis 
de Psicologia em fóruns e comissões do Sistema Conselhos de 
Psicologia. Fomentar nas comissões de Políticas Públicas dos 
Conselhos Regionais de Psicologia a pauta da Política Nacional 
da Assistência Social. 

Ação permanente.   
 
O mailing vai para os profissionais 
e na fanpage é aberta a todos, 
sejam profissionais, sejam 
estudantes. 

Diretoria 2014-2016 
Cumpriu 

2015-2016 

1 1.5I 
Promover campanhas de sensibilização e orientação dirigidas à 
população e a psicólogas (os), quanto às especificidades da 
Psicologia, como ciência e profissão. 

Ação permanente. 
Diretoria/ 

Comissão de 
Comunicação 

2014-2016 
Cumpriu 

2015-2016 

1 1.5J 
Intensificar as campanhas de atualização dos contatos e 
endereços das (os) psicólogas (os), considerando o exposto na 
legislação vigente. 

Ação permanente. 
Diretoria/ 

Comissão de 
Comunicação 

2014-2016 
Cumpriu 

2015-2016 

1 1.5K 
Aprimorar os dispositivos institucionais que promovam a 
aproximação e participação da categoria em relação ao Sistema 
Conselhos. 

Ação permanente.  
 
Email. Fanpage, etc. 

Diretoria 2014-2016 
Cumpriu 

2015-2016 

1 1.5M 
Tornar permanentes tanto as Comissões de Políticas Públicas e 
Comissões de Direitos Humanos, nos regimentos do Sistema 
Conselhos, quanto o Centro de Referências Técnicas em 

Ação já realizada. Diretoria 2014-2016 
Cumpriu 

2015-2016 



 
 
 

Psicologia e Políticas Públicas (Crepop), como órgão do Sistema 
Conselhos. 

1 1.5N 
Ampliar a orientação técnica/ética aos gestores públicos e 
privados sobre as atribuições profissionais nos serviços de 
Psicologia 

Ação permanente 
Diretoria/ 

COF 
2014-2016 

Cumpriu 
2015-2016 

1.6 - Gestão do Sistema / Gestão Financeira 

1 1.6A 

Propor parceria entre o Conselho e os gestores públicos 
(municipais, estaduais e federais) para que no ato da 
contratação e a cada início de ano seja recomendada a 
apresentação de documento comprobatório de inscrição e 
regularidade técnica do profissional contratado.  

Nota de esclarecimento e 
recomendatória a todas as 
instâncias municipais e estaduais. 

Diretoria/ 
COF 

Fevereiro 
2014 

Cumpriu em 
2015 para 

alguns órgãos 

1 1.6B 

Garantir o desconto na primeira anuidade de todos os 
graduados de Psicologia que fazem sua primeira inscrição nos 
CRPs, respeitando a autonomia de cada Regional na definição 
de seu percentual. 

Estudo de viabilidade financeira 
junto com o setor administrativo 
financeiro. 

Diretoria/ 
Gerência 

Administrativa 

A ser 
apresentado 
na plenária de 
abril 2014 

Não foi 
cumprido 

1.7 - Gestão do Sistema / Orientação e Fiscalização 

1 1.7A 

Favorecer e motivar o acesso da (o) profissional às orientações 
técnicas e éticas por meio de internet, correspondência, 
quando necessário, publicações, eventos locais e levantamento 
de demandas das áreas de atuação de modo continuado. 

CRP – Site contemplar dúvidas 
frequentes sobre o exercício 
profissional e representação 
(COF/COE), links importantes e 
com orientações, notas técnicas, 
etc. 
 
No caso de eventos locais a COF 
participará junto a organização. 

COF/ 
ASCOM 

Site: 
2014/2015 
Outros: 2014, 
2015, 2016 

Cumpriu 
2015-2016 

1 1.7D 

Modernizar e ampliar o papel das Comissões de Orientação e 
Fiscalização dos Conselhos Regionais de Psicologia (COFs) para 
as ações de orientação e fiscalização preventivas, considerando 
os diversos processos de trabalho das (os) psicólogas (os). 

AÇÃO DO CRP – Já realiza AÇÃO DO CRP 
Ação 
Permanente 

Cumpriu 
2015-2016 

1 1.7E 

Intensificar estratégias para fomentar a participação das (os) 
psicólogas (os) nos espaços coletivos organizados pelo Sistema 
Conselhos para construção de parâmetros éticos/legais e de 
qualidade do exercício profissional. 

AÇÃO DO CFP/CRP – Já realiza AÇÃO DO CFP/CRP 
Ação 
Permanente 
 

Cumpriu 
2015-2016 

1.8 - Gestão do Sistema / Regionalização e Interiorização do Sistema Conselhos 

1 1.8A Regulamentar a descentralização dos fiscais das COFs para a Ação permanente e usual do CRP Diretoria  2014-2016 Não se aplica 



 
 
 

atuação de orientação e fiscalização de questões éticas e 
técnicas da prática profissional da(o) psicóloga(o) no interior 
dos estados, subsedes e seções. 

16, não há necessidade de 
regulamentar 

1 1.8C 

Avançar no processo de interiorização da Psicologia no campo 
rural e na periferia dos grandes centros urbanos, tanto da 
profissão quanto da formação. (Veio de sindicatos, eixo III, 
conforme encaminhamento da plenária do CNP). 

Ação permanente junto aos 
profissionais e CRP 16 

Diretoria  2014-2016 
Cumpriu 

2015-2016 

1.9 - Gestão do Sistema / Transparência 

1 1.9A 
Criar e/ou ampliar mecanismos de controle social sobre gastos 
do sistema. 
 

a) Colocar no site do CRP 16 um 
link para o Portal de Transferência, 
a partir da licitação do site. 
 
b) Remodelação do site em 
andamento 

Diretoria (a)/ 
Comissão de 

Comunicação (b)/ 
Contabilidade 

a) Março 
2014. 
 
b) 2014/2015 

a)   Cumpriu 
2015-2016 

b)   Cumpriu 
2015-2016 

1 1.9B 
Implementar processos de obtenção de documentos utilizando 
ferramentas online obedecendo à legislação vigente. 

a) Colocar no site do CRP 16 um 
link para emissão de documentos, 
a partir da licitação do site. 
 
b) Remodelação do site em 
andamento 

Diretoria (a)/ 
Comissão de 

Comunicação (b) 

a) Março 2014 
 
b) 2014/2015 

a) Não 
cumpriu por 

incompatibilid
ade de ligação 
do site com o 

banco de 
dados 

b)  Cumpriu 
em 2015 

1 1.9C 
Democratizar e ampliar o acesso ao apoio político e/ou 
financeiro aos movimentos sociais em prol da luta 
antimanicomial.  

a) Ação Permanente. 
 
b) Já contemplado em outras 
Comissões - DH e Saúde 

Diretoria (a)/  
Comissões - DH e 

Saúde (b) 
2014-2016 

Cumpriu 
2015-2016 

1 1.9F 

Criar mecanismos de monitoramento das ações dos gestores 
do Sistema Conselhos na implementação e no 
desenvolvimento das ações e propostas aprovadas no VIII CNP, 
com ampla divulgação dos resultados, considerando os 
princípios de transparência e publicidade. 

a) Colocando o PE no site e 
informando aos psicólogos (as) por 
e-mail. 
 
b) Já é realizado 

Diretoria (a)/ 
Comissão de 

Comunicação (b) 

 a) Abril de 
2014 
 
b) 2014/ 
2015/ 2016 

a) A cumprir 
em 2016 

b)  Cumpriu 
2015-2016 

1.10 - Mobilização da Categoria 

1 1.10D 

Criar mecanismos de monitoramento das ações dos gestores 
do Sistema Conselhos na implementação e no 
desenvolvimento das ações e propostas aprovadas no VIII CNP, 
com ampla divulgação dos resultados, considerando os 

a) REPETIDO 
 
b) Já é realizado 

Diretoria (a)/ Comissão 
de Comunicação (b) 

----- 
b)   Cumpriu 
2015-2016 



 
 
 

princípios de transparência e publicidade. 

1.11 - Projetos de lei 

1.12 - Relações institucionais / FENPB 

1.13 - Relações institucionais / Formação 

1 1.13B 

Que o Sistema Conselhos estreite suas relações com as IES e os 
movimentos estudantis para esclarecer as funções do 
conselho, publicizando a legislação profissional, bem como 
referências técnicas do sistema, a fim de mobilizar as(os) 
futuras(os) profissionais de Psicologia. 

Ação permanente. Escrever um 
ofício, todo início de semestre, 
para todos os coordenadores de 
IES colocando o CRP 16 à 
disposição para fazermos essa 
parceria. 

Diretoria 

Fevereiro e 
Agosto de 
2014, 2015 e 
2016 

Cumpriu 
2015-2016 

1 1.13C 

Promover e apoiar articulação efetiva entre a Abep e as 
agências formadoras, divulgando os avanços realizados pelo 
Sistema Conselhos, como, por exemplo, as referências técnicas 
da prática profissional.  

1º encontro realizado em 
novembro de 2013 com Abep. 
Haverá um próximo no primeiro 
semestre de 2014 

Diretoria 
1º semestre 
2014 

Não cumpriu 

1 1.13.G 

Articular, em parceria com a – Abep, mecanismos de 
interlocução entre os profissionais psicólogos que atuam nas 
políticas públicas, gestores, Sistema Conselhos e IES para que o 
campo das políticas públicas acolha projetos de estágios e 
outras atividades acadêmicas complementares. 

Juntar com o 1.6 na Nota podemos 
fomentar a abertura de campos de 
estágio. 

Diretoria Ver 1.6 Não cumpriu 

1 1.13.K 
Fomentar, entre as (os) psicólogas (os) e as instituições de 
formação, discussões sobre a atuação em equipes 
interdisciplinares e multiprofissionais. 

Fomentar discussão nas reuniões 

Comissão de Políticas 
Públicas e Comissão 
de Direitos Humanos 
e Comissão de Saúde 

e COF 

----- 
Cumpriu 

2015-2016 

1 1.13.N 

Defender o oferecimento, nos cursos de graduação em 
Psicologia, na formação ética, conteúdos relacionados ao 
funcionamento e à estrutura do Sistema Conselhos de 
Psicologia. 

Não temos gerência sobre isso. 
Verificar o que faremos no ponto 
1.13b 

Diretoria ----- Não se aplica 

1 1.13.O 
0 Sistema Conselhos deve apoiar e incentivar a educação 
continuada dos profissionais de Psicologia em suas dimensões 
éticas, técnicas e políticas 

Ação permanente por meio das 
comissões que incluem debates e 
reflexões diversas 

Diretoria 2013-2016 
Cumpriu 

2015-2016 

1.14 - Relações institucionais / Geral 

1 1.14.A 

Sistema Conselhos de Psicologia deverá manter e fortalecer 
sua interlocução e parcerias com movimentos sociais, 
movimentos estudantis, movimento sindical e demais atores 
sociais afinados com o projeto ético-político da Psicologia. 

Ação permanente Diretoria 2013-2016 
Cumpriu 

2015-2016 

1 1.14.B Manter a aproximação do Sistema Conselhos de Psicologia com Ação permanente Diretoria 2013-2016  



 
 
 

 
 

outros Conselhos profissionais afins para estabelecer um 
diálogo interdisciplinar nas demandas sociais para ampliar os 
espaços de diálogo entre as (os) psicólogas(os) e outras 
categorias profissionais, objetivando o melhoramento da 
atuação profissional, inserida no contexto social. 

Cumpriu 
2015-2016 

1 1.14.E 

O Sistema Conselhos promova ações de orientação e 
esclarecimento em relação a órgãos executivos, judiciários, 
legislativos e de controle social sobre as atribuições de 
profissionais de Psicologia no âmbito da política pública de 
Assistência Social. 

Carta aos gestores em todo início 
de ano 

Diretoria/ 
Comissão de 

Assistência Social e 
Comissão de Políticas 

Públicas 

Fevereiro 
2014, 2015 e 
2016 

Cumpriu 
2015-2016 

1 1.14.F 

Realizar a comunicação com os representantes de outros 
conselhos profissionais para que se possibilite uma 
aproximação entre as categorias e se fomente, assim, as 
discussões sobre as diversas possibilidades de atuação 
interdisciplinar. 

Ação permanente Diretoria 2013-2016 
Cumpriu 

2015-2016 

1 1.14.G 

Ampliar o diálogo e a gestão de ações com as instituições 
representativas da categoria, tais como sindicatos, associações, 
federações, como meio de garantir o exercício ético e técnico 
da profissão. 

Ação permanente Diretoria 2013-2016 
Cumpriu 

2015-2016 

1.15 - Relações institucionais / Sindicatos 

EIXO II 
Contribuições éticas, políticas e técnicas nos processos de trabalho 

Eixo Deliberação O quê (Ação) Como (Projeto) 
Comissão 

Responsável 
Quando (Data) Avaliação 

2.1 - Avaliação Psicológica  

2 2.1E 

Que o Sistema Conselhos revise as Resoluções nº 1/2002 e 
7/2003, visando a atualizar e qualificar o processo de avaliação 
psicológica, de acordo com as proposições do Ano Temático da 
Avaliação Psicológica. 

Fomentar a inclusão da Apaf. 
COF/ ASJUR 

Plenário 
Setembro/2014 

Cumpriu em 
2015 

2.2 – Crepop 

2 2.2.A 
Que o Sistema Conselhos garanta, fortaleça e amplie o Crepop 
como instância permanente de pesquisa e qualificação do 
exercício profissional. 

Ação permanente CREPOP 2013-2016 
Cumpriu 

2015-2016 



 
 
 

2 2.2C 

Ampliar a divulgação às (aos) profissionais de Psicologia e aos 
serviços em que atuam dos manuais, informações e resoluções 
do Sistema Conselhos e publicações do Crepop relacionados à 
atuação das (os) psicólogas (os) nas políticas públicas. 

Ação permanente. Eventos de 
entrega de referências 

CREPOP 2013-2016 
Cumpriu 

2015-2016 

2.3 - Criança e Adolescente 

2 2.3 

Que o Sistema Conselhos deve promover a discussão das 
questões éticas, técnicas e políticas com relação à intervenção 
da (o) psicóloga (o) na população em situação de rua com 
ênfase em crianças e adolescentes. 

Manter a discussão nas reuniões da 
Comissão de Assistência Social 
permanentemente. 

Comissão de 
Assistência Social  

2013-2016 
 Não foi 
cumprido 

2.4 - Direito da Mulher 

2 2.4A 
Dialogar com profissionais da Psicologia sobre o aborto e 
acompanhar e participar do debate sobre a situação legal e 
penal do aborto. 

Manter a discussão nas reuniões 
das Comissões de Direitos Humanos 
e Políticas Públicas; de Assistência 
Social; e de Saúde 
permanentemente. Roda de 
conversa. 

Comissão de P. 
Públicas 

Comissão de 
Direitos 

Humanos e 
Comissão de 

Saúde 
 

08/2015 

Foi cumprido 
parcialmente 
por meio da 
comissão de 

saúde 

2 2.4B 
Ampliar o debate sobre gênero entre a categoria e os serviços 
que atendem mulheres em situação de violência doméstica e 
familiar e os autores da violência. 

Manter a discussão nas reuniões 
das Comissões de Direitos Humanos 
e Políticas Públicas; de Assistência 
Social; e de Saúde 
permanentemente. 

Comissão de D. 
Humanos / 

Comissão de P. 
Públicas / 

Comissão de 
Assistência 

Social/Comissão 
de Saúde 

2013-2016 
Cumpriu 

2015-2016 

2 2.4C 

Potencializar o Seminário de Psicologia e Direitos Humanos, 
nos aspectos de divulgação, contatos com IES e Movimentos 
Sociais de Direitos Humanos, fomentando o debate sobre 
direitos sexuais reprodutivos da mulher. 

Ser um dos temas da II Mostra 
Regional de Práticas em Psicologia 

Comissão de D. 
Humanos /  

Comissão de P. 
Públicas  

 

08/2015 
Cumpriu 

2015 

2.5 - Direitos Humanos 

2 2.5B 
Promover e garantir a participação do Sistema Conselhos em 
ações contrárias às violações de Direitos Humanos (extermínio 

Manter a discussão nas reuniões da 
Comissão de Direitos Humanos e 

Comissão de 
Direitos Humanos 

2013-2016 
Cumpriu 

2015-2016 



 
 
 

de jovens negros, extermínio de povos indígenas, homofobia, 
tráfico humano, entre outros), orientando as (os) profissionais 
de Psicologia perante esta realidade. 

Políticas Públicas 
permanentemente. 

e Políticas 
Públicas 

2 2.5C 

Incentivar e ampliar discussões que postulem a concepção em 
Direitos Humanos e suas garantias, na formação e atuação do 
profissional, por meio de instrumentos como veículos 
midiáticos, audiências públicas, entidades formadoras e demais 
conselhos de classe. 

Manter a discussão nas reuniões 
das Comissões de Direitos 
Humanos e Políticas Públicas; de 
Assistência Social; e de Saúde 
permanentemente. 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas / 

 

----- 
Cumpriu 

2015-2016 

2.6 - Direitos Humanos: Processo Transexualizador 

2 2.6 

Promover diálogos entre diferentes categorias profissionais, em 
articulação com os movimentos LGBT, com a intenção de 
verificar demandas crescentes pertinentes à prática psicológica, 
destacando a discussão do processo transexualizador.  

1) Divulgação periódica das ações 
que já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas 
 
2) Evento em comemoração aos 15 
anos da resolução 001/99 –  2014 – 
Gravar  e armazenar na internet 
para futuro acesso d categoria 
 
Participação Tatiana Lionço – 
Brasília 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas e Sociais/ 

Comissão de 
Comunicação / 

Plenário 

1)Trimestralment
e, durante os 
anos de 2013-
2016. 
 
2) abril/2014 ??? 
(data de 
lançamento da 
resolução: 22 de 
março 1999). 

1) Cumpriu 
2015-2016 
2) Cumpriu 
2014-2016 

2.7 – Divulgação 

2 2.7A 

Manter publicações dos informativos do CFP e CRP´s e realizar 
eventos periódicos sobre temas de grande relevância para a 
categoria e de interesse social, tais como: povos indígenas, 
questões etnorraciais, quilombolas, internação compulsória, 
LGBTT, violência de gênero e pessoas que vivem com HIV/Aids e 
com hepatites virais. 

Já é realizado. Reuniões temáticas, 
informativos quinzenais e fanpage 
no Facebook. 

Comissão de 
Comunicação 

Permanente 
Cumpriu 

2015-2016 

2 2.7B 

Promover campanhas contra a banalização da Psicologia, para 
esclarecer as(os) psicólogas (os) e a sociedade sobre a 
responsabilidade desta (e) profissional, no que tange à 
fundamentação de suas práticas, respeitando os parâmetros 
éticos da profissão. 

Elaboração de carta, ofícios, notas 
técnicas, cartilhas online. 
Divulgações em geral por mailing.  

Comissão de 
Comunicação / 
Diretoria / COF 

 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

2 2.7C 
Publicizar materiais de apoio na sociedade, entre gestores e 
categoria sobre as áreas de atuação das (os) psicólogas (os) nas 
políticas públicas.  

Divulgação de material online e 
impresso pelo CREPOP nacional.  

CREPOP ------ 
Cumpriu 

2015-2016 



 
 
 

2.8 - Emergências e Desastres 

2 2.8A 

Que o Sistema Conselhos organize espaços sistemáticos de 
discussão interdisciplinar e desenvolva referências técnicas para 
a atuação da Psicologia nas emergências e desastres, em 
parceria com a Abrapede.  
 

Descrever ação realizada em 2013 
(dezembro). 
 

 Em andamento 
Cumpriu 

2015-2016 

2.9 – Formação 

2 2.9C 

Estimular a formação permanente das (os) psicólogas (os), com 
a ampliação das discussões e estudos a respeito da atuação 
dessa (e) profissional nas diversas áreas da política pública, 
criando estratégias de sensibilização e orientação para que 
tenham maior envolvimento nas atividades da categoria que 
envolvem questões éticas, políticas e técnicas oferecidas pelos 
Conselhos. 

Elaborar documentos escritos para 
envio por mailing/site 

COF / 
 Comissão de 

Direitos 
Humanos, 

Políticas Públicas, 
Assistência Social 

e Saúde.  

Permanente 
Cumpriu 

2015-2016 

2.10 – Justiça 

2 2.10A 

Ampliar debates a fim de incentivar, no âmbito da Justiça, 
outras formas de administração de conflitos, tais como 
conciliação e mediação, apresentando discussões sobre a 
judicialização da vida, a criminalização das condutas e as formas 
pelas quais a Psicologia pode contribuir nessa reflexão e na 
transformação dessa realidade. 

Buscar aproximação do CRP com a 
discussão já existente no Fórum de 
Psis e AS’s do poder judiciário 

Comissão de 
Direitos. 

Humanos e 
Políticas Públicas/ 

Comissão 
Assistência 
Social/GT 

Psicologia Jurídica 

2013-2016 
Cumpriu 

2015-2016 

2 2.10C 

Fazer gestões, em parceria com Fenapsi e sindicatos, perante o 
Sistema de Justiça (com Ministério Público, Defensoria e Poder 
Judiciário) e de Segurança, com o objetivo de ampliar o quadro 
de profissionais psicólogas (os), por meio de concurso público, a 
fim de suprir as necessidades próprias do sistema que acabam 
sendo deslocadas para outras áreas das políticas públicas, em 
especial no SUS e no Suas e medidas socioeducativas, 
esclarecendo da impossibilidade de as (os) profissionais 
psicólogas (os) fazerem o papel da (o) psicóloga (o) desse 
sistema. 

Convocar reunião com o MP-ES 
para ampliação do quadro de 
profissionais classificados no 
concurso 2013. Convidar SindPsi. 

Diretoria ----- Não cumpriu 

2 2.10F 
Que o Sistema Conselhos amplie o debate quanto à atuação da 
(o) psicóloga (o) no Sistema Prisional e de Segurança Pública. 

Manter a discussão nas reuniões da 
Comissão de Direitos Humanos e 
Políticas Públicas 
permanentemente. 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas 

2013-2016 Não cumpriu 



 
 
 

2.11 - Justiça: Crianças e Adolescentes 

2 2.11 
Manter a discussão sobre a atuação da (o) psicóloga (o) na 
escuta de crianças e adolescentes em situação de violação de 
direitos visando à garantia da Resolução CFP n.º 10/2010. 

Ser um dos temas da II Mostra 
Regional de Práticas em Psicologia 

Comissão de D. 
Humanos /  

Comissão de P. 
Públicas / 

Comissão de A. 
Social 

Plenário 

08/2015 
Cumpriu 
2015-2016 

2.12 - Medidas Socioeducativas 

2 2.12 
Proporcionar espaços de discussão e reflexão com distintos 
atores no âmbito nacional e regional sobre a atuação da (o) 
psicóloga (o) nas medidas socioeducativas. 

GT de Socioeducação 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas/ 

Comissão de 
Assistência Social 

Em andamento 
desde 11/2013 

Cumpriu 
2015-2016 

2.13 – Orientação 

2 2.13A 

Criar fóruns e debates para a produção de diretrizes de 
elaboração de documentos escritos compartilhados por equipes 
multiprofissionais, ampliando a discussão em parceria com 
outras categorias. 

Já realiza. Participação na 
elaboração e desenvolvimento de 
eventos, discussão do assunto com 
outras profissões. 

COF /  
Comissão de 

Direitos Humanos 
e Políticas 
Públicas/ 

Comissão de 
Assistência Social 

Permanente 
Cumpriu 

2015-2016 

2 2.13B 

Monitorar o cumprimento das regulamentações existentes, nos 
órgãos públicos, relacionadas ao estabelecimento do número 
mínimo de profissionais, bem como incentivar o 
estabelecimento dessas regulamentações, considerando as 
questões éticas, políticas e técnicas da profissão e da categoria. 

Visitas de fiscalização permanente, 
elaboração de documentos para 
gestores, elaboração e execução de 
projetos específicos por área de 
atuação. 

COF Permanente 
Cumpriu 

2015-2016 

2 2.13C 

Que o Sistema Conselhos priorize a promoção do debate e das 
fiscalizações ao sistema penal, hospitais de custódia, 
comunidades terapêuticas, hospitais psiquiátricos e outras 
instituições afins, com base no exposto na Lei nº 10.216/01. 

Participar de debates e reuniões 
com gestores, fiscalizar denúncias. 

COF  
Comissão de 

Saúde / Comissão 
de Direitos 
Humanos / 

Comissão de 
Assistência Social 

e Comissão de 
Políticas Públicas 

Permanente 
Cumpriu 

2015-2016 



 
 
 

2 2.13E 

As COFs intensifiquem as fiscalizações aos serviços que tenham 
a presença de psicólogos e que são voltados às pessoas que 
fazem uso abusivo de drogas, exigindo a atuação profissional 
fundamentada e baseada em regulamentação técnica e do 
código de ética e nos princípios dos direitos humanos. 

Já é realizado COF  
Permanente, sob 
demanda 

Cumpriu 
2015-2016 

2 2.13F 

Garantir a manutenção da Resolução CFP nº 1/99 (estabelece 
normas de atuação para as (os) psicólogas (os) em relação à 
questão da orientação sexual), por ser uma referência para a 
profissão e para a sociedade. 

Participar de debates e eventos 
relacionados. 

COF /  
COE / Comissão 

de Direitos 
Humanos e 

Políticas Públicas/ 
Comissão de 

Assistência Social 

Permanente 
Cumpriu 

2015-2016 

2 2.13I 
Realizar eventos para aprofundar o conhecimento sobre a 
legislação profissional e o Código de Ética da Categoria com 
metodologia participativa. 

Participação em eventos e aulas 
nas IEs. 

COF Permanente 
Cumpriu 

2015-2016 

2 2.13J 

Ampliar o debate das resoluções do CFP que impactam mais 
diretamente nas práticas profissionais, com destaque para a 
temática étnico-racial, orientação sexual e avaliação psicológica 
em contextos institucionais. 

Elaboração e publicização de nota 
técnica 

COF /  
ASCOM 

A partir de 
agosto/2014 

Cumpriu 
2015-2016 

2 2.13K 

Dar maior visibilidade à Resolução CFP nº 18/02, no intuito de 
despertar nos profissionais da Psicologia o envolvimento 
político com a temática das relações étnico-raciais, com ênfase 
no racismo e em seus efeitos, e aprofundar e garantir 
visibilidade à atuação das (os) psicólogas (os) no tema por meio 
da ampla divulgação de seus trabalhos. 

Publicização da resolução.  

ASCOM/ 
Comissão de 

Direitos 
Humanos, 

Políticas Públicas, 
Assistência Social 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

2.14 - Orientação: Laicidade 

2 2.14B 
Reafirmar a laicidade da ciência psicológica, promovendo 
debates e eventos a este respeito.  

Rodas de conversa.  
Comissão de 

Direitos Humanos 
/ COF  

II Mostra de 
Práticas em 
Psicologia 

Cumpriu 
2015-2016 

2 2.14C 
Afirmar o caráter laico da Psicologia e do Estado nos espaços de 
prática da (o) profissional psicóloga (o), vinculando tal debate à 
questão ética e técnica profissional. 

Rodas de conversa.  
Comissão de 

Direitos Humanos 
/ COF 

II Mostra de 
Práticas em 
Psicologia 

Cumpriu 
2015-2016 

2 2.14D 
Que o Sistema Conselhos reafirme a defesa da laicidade do 
Estado e das políticas públicas. 

Sempre que houver demanda.  COF / Plenário 
Ação 

permanente. 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

2.15 - Orientação: Referências 

Todas as ações deste item são de responsabilidade do CREPOP nacional.  



 
 
 

 

2.16 - Psicologia Organizacional e do Trabalho 

2 2.16 

O Sistema Conselhos de Psicologia defenda as atribuições da(o) 
psicóloga(o) que atua nas áreas de Recursos Humanos (RH) e 
Gestão de Pessoas, principalmente na interface com o Conselho 
Federal de Administração. 

----- 
Comissão Org. e 

do Trabalho 
----- 

Cumpriu 
2015-2016 
por meio da 
COF 

2.17 - Políticas públicas: Rede de Atenção Psicossocial 

2 2.17A 

O Sistema Conselhos reafirmará os princípios da reforma 
psiquiátrica, antimanicomial, das redes de atenção psicossocial 
e da estratégia da redução de danos, fazendo gestão no Poder 
Público para efetiva implantação da rede substitutiva 
orientando a (o) psicóloga (o) para que, no enfrentamento das 
questões de álcool e outras drogas, paute suas intervenções 
pela Lei nº 10.216/2001. 

a) Divulgação periódica das ações 
que já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
b) Nota de repúdio  
 
c) Garantir participação de 
representante em movimentos 
sociais que visem a efetiva 
implantação da RAPS, como o 
Fórum Capixaba em Defesa da 
Saúde Pública e o Núcleo Estadual 
da Luta Antimanicomial 

a) Comissão de 
Comunicação e 

ASCOM 
 

b) Comissão de 
Saúde 

 
c) Plenario 

a) Ação 
permanente 
2013-2016 
 
b) Nota técnica 
para o dia 18 
Maio de 2014-
2016. 
 
c) Ação 
permanente 
2013-2016. 

a)  Cumpriu 
2015-2016  
b)  Cumpriu 
2015-2016  
c)  Cumpriu 
2015-2016  

2 2.17B 
Promover espaços de discussões sobre saúde mental, a partir da 
interculturalidade e diversidade das comunidades tradicionais. 

 
Roda de conversa. 

Comissão de 
Saúde  

 
 
Ação permanente 
2013-2016. 
 
 

Cumpriu em 
2015 
(Verificar 
com Cleilson) 

2 2.17C 

Dar visibilidade à implantação da política de saúde mental e 
contribuir com o fortalecimento da rede de atenção psicossocial 
como um todo em consonância com a Portaria MS nº 
3088/2011, contemplando as especificidades regionais. 

 Filme de média duração que 
tenham como objetivo intensificar 
a luta pelo fortalecimento e 
ampliação da RAPS além de 
desmitificar a ideia que se tem 
sobre a loucura 

Comissão de 
Saúde  

2014 (Tem que 
ser gratuito) 

Cumpriu 
2015-2016 

2.18 - Políticas Públicas – Trânsito 
Todas ações desse item são referentes ao CFP.  

 



 
 
 

 

2.19 - Psicologia Clínica / Psicoterapia 

2 2.19A 
Ampliar a discussão sobre teoria e prática em Psicologia Clínica, 
considerando as epistemologias não hegemônicas e as práticas 
emergentes. 

Abrir um espaço de discussão na 
comissão de saúde 

Comissão de 
Saúde 

Março de 2014 
Custo de 
representação 

Cumpriu em 
2015 

2.20 - Saúde Suplementar 
Todas as ações desse item são de responsabilidade do CFP.  
 

EIXO III 
Ampliação da participação da Psicologia e sociedade nas Políticas Públicas 

Eixo Deliberação O quê (Ação) Como (Projeto) Comissão 
Responsável 

Quando (Data) Quanto 

3.1 - Álcool e Drogas 

3 3.1A 

Ampliar a atuação nas frentes nacionais e estaduais sobre 
Drogas e Direitos Humanos, investindo esforços na construção 
de uma política coerente com os princípios do SUS (com ênfase 
na prevenção), da reforma psiquiátrica e da redução de danos; 
contribuindo para a superação da lógica do proibicionismo e da 
guerra às drogas. 

 
 

Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis 
 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas/ 

Comissão de 
Assistência Social 

/ Comissão de 
Saúde 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.1B 
Repudiar o financiamento público e a implantação de 
comunidades terapêuticas em todo o território nacional. 

Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis. 
 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas / 

Comissão de A. 
Social/ Comissão       

de Saúde  

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.1C 

Com base nos princípios de redução de danos, da humanização 
e da atenção integral à saúde, o Sistema Conselhos defenderá 
incondicionalmente a reforma psiquiátrica antimanicomial, 
fomentando a implementação e o fortalecimento das redes de 
atenção psicossocial, alertando a sociedade para o avanço das 
práticas violadoras dos direitos. 

 Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  
 
Garantir representação da 
categoria em eventos que façam 
tal defesa 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas / 

Comissão de 
Assistência Social 

/ Comissão de 

Ação permanente 
2013-2016. 
 
 

Cumpriu 
2015-2016 



 
 
 

Saúde  

3 3.1D 

Divulgar amplamente o posicionamento do Sistema Conselhos, 
o qual se opõe ao atual movimento de internação compulsória e 
comunidades terapêuticas, em favor do cuidado integral 
psicossocial e humanizado que preconiza a implementação da 
rede de atenção psicossocial (álcool e outras drogas, a exemplo 
de consultórios de rua e outras estratégias de redução de 
danos). 

a) Divulgação periódica das ações 
que já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas/ 

Comissão de 
Assistência Social 

/ Comissão de 
Saúde  

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.1E 

Que o Sistema Conselhos de Psicologia continue realizando 
ações pela defesa e implementação de uma política de álcool e 
outras drogas que respeite os Direitos Humanos, orientada 
pelos princípios da Reforma Psiquiátrica e da Redução de 
Danos, objetivando a responsabilidade pública no cuidado com 
os usuários e suas famílias e criando espaços de diálogos que 
possibilitem a ruptura com o preconceito, com a exclusão e com 
as práticas de internação forçada (involuntárias, compulsórias e 
demais formas contrárias à vontade do sujeito) e favoreçam a 
elaboração de práticas norteadas pelo respeito à cidadania. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas / 

Comissão de 
Assistência Social 

/ Comissão de 
Saúde  

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.1F 

Promover discussões sobre políticas de prevenção ao uso de 
substâncias psicoativas e estratégias que garantam e ampliem a 
presença da(o) psicóloga(o) nas equipes multidisciplinares nos 
programas de governo de atenção a esta temática. 

 
Rodas de conversa. 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas/ 

Comissão de 
Assistência Social 

/ Comissão de 
Saúde  

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.1H 

Ampliação da atuação e mobilização do Sistema Conselhos 
perante a política nacional de drogas, devido às inúmeras 
violações dos Direitos Humanos que estão sendo realizadas sob 
a justificativa da segurança e da saúde pública. 

 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis.  
 
 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas/ 

Comissão de 
Assistência Social 

/ Comissão de 
Saúde 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3.2 - Ato Médico 

3 3.2 
Reforçar o diálogo da categoria para o fortalecimento da equipe 
multiprofissional como uma das estratégias contra o Ato Médico. 

Acompanhar as discussões 
Comissão de 

Saúde 
Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 



 
 
 

3.3 - Controle Social 

3 3.3B 
Que o Sistema Conselhos estabeleça relações com movimentos 
sociais para articular ações de Direitos Humanos, vinculando-se às 
políticas públicas setoriais e intersetoriais. 

Ação permanente Diretoria 
Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.3C 

Que o Sistema Conselhos possa articular com poder público, 
Conselhos de Direitos, Frente Nacional contra a Privatização do SUS e 
movimentos sociais, combatendo todas as formas de terceirização e 
privatização da saúde pública. 

Ação permanente. Garantindo a 
participação da Comissão de Saúde 
no Fórum Estadual De Saúde 
Pública. 

Diretoria/ 
Comissão de 

Saúde 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.3D 

O Sistema Conselhos deve contribuir no processo de continuidade 
das conferências e órgãos de controle social, no sentido de buscar 
estratégias que auxiliem no processo de implementação e 
monitoramento das deliberações resultantes dessas conferências. 

Ação permanente. Fomos 
convidados para organização da 
Conferência Estadual de 
Emergências e Desastres da Defesa 
Civil. 

Diretoria 
Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.3E 
Que o Sistema Conselhos incentive e propicie espaços de discussão 
contínuos e sistematizados para os representantes dos CRPs nos 
Conselhos de Direitos. 

Ação permanente. Diretoria 
Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.3F 
Fortalecimento da aproximação do Sistema Conselhos das instâncias 
de controle social (nas três esferas de governo) para formulação de 
políticas públicas. 

Ação permanente. Diretoria 
Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3.4 - Direitos Humanos 

3 3.4A 

Reforçar publicamente o posicionamento ético-político da categoria 
em relação aos Direitos Humanos, à diversidade e à laicidade da 
profissão e fomentar espaços de diálogo e enfrentamento a fim de 
mobilizar profissionais da Psicologia de todas as áreas de atuação 
para a garantia e a promoção dos Direitos Humanos. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas.  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  

 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas e Sociais 

----- 
Cumpriu 

2015-2016 

3 3.4B 

O Sistema Conselhos fortalecerá, em parceria com os movimentos 
populares e sociais, a participação da Psicologia na luta pelos Direitos 
Humanos dos diversos segmentos sociais, em especial assentados, 
indígenas, quilombolas, grupos étnico-raciais e demais populações 
tradicionais, bem como aquelas em luta por território, população 
LGBT, idosos, afetados por desastres, população em privação de 
liberdade e usuário da rede psicossocial, por meio de políticas 

Ser um dos temas da II Mostra 
Regional de Práticas em Psicologia 

Comissão de 
Direitos 

Humanos/ 
Plenário 

08/2015 

Cumpriu 
parcialmente 
em 2015, mas 

a II mostra 
não foi 

realizada 



 
 
 

públicas que defendam a diversidade e a equidade. Desta forma, 
apoiando políticas de ações afirmativas na garantia de direitos e 
cidadania, respeitando seus modos tradicionais de organização e de 
luta, no combate ao racismo, à discriminação e a toda e qualquer 
forma de violação de direitos, atento às normas legais. 

3 3.4D 
Exercer posicionamento claramente contrário às políticas 
governamentais que rompem com a garantia de direitos. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas e 

Sociais/Comissão 
de Assistência 

Social 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.4E 

Reforçar e ampliar no Sistema Conselhos espaços de discussão nos 
diversos campos de atuação das (os) psicólogas (os) nas políticas 
públicas sobre a temática dos Direitos Humanos, que envolvem o 
respeito à diversidade humana. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  
 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas e Sociais 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.4F 
Promover e apoiar ações nas instâncias educacionais do setor público 
e privado na discussão ao enfrentamento a todas as formas de 
violência, em especial a violência sexual e vulnerabilidade social. 

O CRP16 ficará à disposição dos 
eventos regionais para apoiar estes 
eventos. 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Comissão de 
Políticas Públicas/ 

Plenário 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.4G 
Discutir o exercício da (o) profissional psicóloga (o) que atua no 
atendimento a indivíduos autores de violências. 

Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  

 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas e 

Sociais/Comissão 
de Assistência 

Social 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.4H 

Que o Sistema Conselhos de Psicologia fomente espaços de discussão 
da atuação das (os) psicólogas (os) no Suas, afirmando a perspectiva 
interdisciplinar e intersetorial e a autonomia em relação ao 
Judiciário. 

Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  

 

Comissão de 
Direitos 

Humanos/ 
Comissão de 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu em 
2015, evento 

PAIF 



 
 
 

Assistência Social 

3 3.4J 

Em articulação com entidades e movimentos sociais voltados para a 
promoção de Direitos Humanos, que o Sistema Conselhos amplie o 
debate sobre a valorização do respeito às diversidades, tais como: 
gênero, etnia, geração, classe, orientação sexual e direitos 
reprodutivos e sexuais, para a continuada construção de políticas 
respaldadas nas orientações dos Direitos Humanos. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  

 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas e Sociais 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3.5 - Formação/Psicologia no Ensino Médio 
Todas as ações desse item são responsabilidade do CFP. 

 

3.6 – LGBT 

3 3.6C 

Fortalecer discussões e ações que priorizem o direito à livre 
orientação sexual e enfrentamento da homofobia, dando visibilidade 
à Resolução CFP nº1/99, esclarecendo sua importância para toda a 
sociedade e apoiando ações do movimento social LGBTT para a 
defesa de direitos incluindo a união e o casamento civil, assim como 
adoção de crianças e adolescentes por casais do mesmo sexo. 

Ação permanente 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas –  

 
Cumpriu 

2015-2016 

3.7 - Medicalização/Psicologia nas Escolas 

3 3.7A 
Fortalecer as discussões e promover campanhas na sociedade, no 
combate à patologização e à medicalização da vida e da educação, 
em parceria com outras entidades afins. 

Abrir um espaço de discussão na 
comissão de saúde 

Comissão de 
Saúde 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.7B 
Fomentar diálogos interdisciplinares a respeito da patologização e 
medicalização no âmbito das instituições privativas de liberdade. 

Abrir um espaço de discussão na 
comissão de saúde 

Comissão de 
Saúde 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3.8 - Mobilidade Urbana 

3 3.8B 

Que o Sistema Conselhos de Psicologia fomente uma discussão com a 
categoria sobre a atuação das (os) psicólogas (os) na temática 
mobilidade urbana, promovendo audiências públicas e outras ações 
na sociedade e nos poderes instituídos, elaborando nota técnica 
sobre avaliação psicológica no trânsito e fazendo articulação na 
Fenapsi para inclusão na tabela de honorários do serviço de processo 
de avaliação psicológica para fins de CNH e os respectivos valores. 

Ação realizada em consulta pública 
do CREPOP em 12/2013 

Comissão de 
Políticas Públicas 

e Sociais 
Já realizada 

O CFP não 
cumpriu a 
publicação 
desta 
referência 

3.9 - Novas Áreas de Atuação 



 
 
 

3 3.9B 

O Sistema Conselhos acompanhará as políticas públicas em 
desenvolvimento e as novas áreas da Psicologia como: emergências e 
desastres, esporte, diversidades epistemológicas não hegemônicas, 
práticas integrativas e complementares, assim como o diálogo com 
os saberes tradicionais, buscando parcerias com as entidades 
representativas de cada setor, promovendo discussões e criando 
referências sobre como a Psicologia deve se inserir nesses campos. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  
 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas 

2013-2016 
Cumpriu 

2015-2016  

3.10 - Organização e Conscientização da Categoria 

3 3.10B 

O Sistema Conselhos ampliará e aprimorará ações na perspectiva do 
fortalecimento, da capilaridade e do respeito aos espaços da 
democracia participativa e do controle social, entre todos os atores e 
contextos sociais, em consonância com as diretrizes ético-políticas da 
categoria, tendo como propósito reafirmar a promoção e a 
efetivação dos Direitos Humanos e a superação das diversas formas 
de violação de direitos e exclusão social, contribuindo paralelamente 
na formulação de programas, projetos e ações de formação e 
qualificação continuados em cidadania participativa, direitos 
humanos e políticas públicas, numa visão sistêmica e intersetorial. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas. 
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  
 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas e 

Sociais/Comissão 
de 

Saúde/Comissão 
de Assistência 

Social 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.10C 

Em articulação com outras categorias profissionais e movimentos 
sociais, estimular a participação social das(os) psicólogas(os) nos 
espaços de mobilização, articulação e controle social (conselhos de 
direitos, comitês e movimentos sociais), com objetivo de efetivar as 
políticas públicas. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas.  

 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas/ 

Comissão de 
Saúde/ Comissão 

de AS 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.10D 
Que o Sistema Conselhos fomente a participação dos CRPs nos 
espaços de controle social, prioritariamente nos âmbitos estadual, 
municipal e distrital. 

Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  
 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3.11 - Política Pública – Psicologia Ambiental 
As ações desse item são de responsabilidade do CFP.  
 

3.12 - Política Pública – Psicologia e Esporte 
3 3.12A Que o Sistema Conselhos de Psicologia fomente a discussão sobre a  Comissão de ----- Não cumpriu 



 
 
 

atuação da (o) psicóloga (o) nas políticas públicas voltadas para o 
esporte, garantindo a articulação intersetorial nas três esferas de 
governo, com especial atenção à garantia dos direitos de crianças e 
adolescentes nos clubes esportivos, centros de treinamentos e 
demais áreas esportivas. 

Políticas Públicas 
e Sociais 

3 3.12B 

Que o Sistema Conselhos construa e proponha aos órgãos 
competentes a inserção da(o) psicóloga(o) do esporte nas políticas 
públicas para esporte, saúde e qualidade de vida, proporcionando 
visibilidade da importância da (o) psicóloga (o) neste contexto. 

 
Comissão de 

Políticas Públicas 
e Sociais 

----- Não cumpriu 

3.13 - Políticas Públicas 

3 3.13A 

Aproximar o Sistema Conselhos dos coletivos, dos órgãos executores 
de políticas públicas e das (os) psicólogas (os) que atuam nessas 
instituições, visando a: ampliar a inserção das (os) psicólogas (os) em 
instituições e serviços de elaboração e execução de políticas públicas; 
estabelecer orientações e diretrizes para o exercício profissional e a 
continuidade dos serviços, promover a articulação entre esses 
psicólogos e o compartilhamento de métodos e técnicas para uma 
atuação qualificada. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas.  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  
 

Comissão de 
Políticas Públicas 

e Sociais/  
Comissão de 

Direitos Humanos 
Comissão de 

Saúde/ Comissão 
de AS 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.13B 

O Sistema Conselhos de Psicologia fará gestões nas três esferas de 
governo (federal, estadual e municipal) aos movimentos sociais e 
populares, aos órgãos de controle social, a outras categorias 
profissionais e entidades da sociedade civil e da Psicologia (FENPB) 
para ampliar a participação da Psicologia na elaboração, manutenção 
e execução de todas as políticas públicas sociais, contribuindo com 
conhecimentos técnicos e compromisso ético-político em uma 
perspectiva humanizada para o benefício da sociedade e para 
universalização do acesso aos serviços de Psicologia pela população, 
em especial daqueles excluídos historicamente. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas. 
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  
 

Comissão de 
Políticas Públicas 

e Sociais/ 
Comissão Direitos 

Humanos e 
Comissão de AS 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016, 

como CEPET, 
SEDH 

3 3.13C 
Ampliar o diálogo com o Sistema de garantia de direitos acerca das 
competências e atribuições da (o) psicóloga (o) dentro da política de 
assistência social. 

Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  
 

Comissão de P. 
Públicas e 

Assistência Social 
 

----- 
Cumpriu 

2015-2016 

3 3.13D 
O Sistema Conselhos de Psicologia promoverá discussões em prol do 
reconhecimento das violências institucionais e de Estado, pleiteando 
ampliação da prestação de serviços pela rede pública. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 

Comissão de 
Políticas Públicas 

e Sociais, 
Comissão de 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 por 
meio do GT de 

inclusão 



 
 
 

entrevistas. 
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  
 

Direitos Humanos 
e Comissão de 

Saúde 

3 3.13E 

Ampliar o debate com as IES, na perspectiva de construção teórica e 
prática, para orientar a categoria a respeito das diversidades a fim de 
possibilitar a participação efetiva das(os) psicólogas(os) nas políticas 
públicas nas diversas áreas e esferas de governo. 

Se disponibilizar para Apoiar 
eventos acadêmicos na área. 

Comissão de 
Políticas Públicas 

e Sociais/ 
Comissão de 

Direitos 
Humanos/COF 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.13I 

O Sistema Conselhos continuará a colaborar, participar e 
acompanhar as ações e reuniões dos Fóruns de Trabalhadores das 
Políticas Públicas (SUS, Suas.), objetivando contribuir com os 
processos éticos, técnicos e políticos da gestão do trabalho. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  
 

Comissão de 
Políticas Públicas 

e Sociais/ 
Comissão de 

Direitos 
Humanos/ 

Comissão de 
Saúde/ Comissão 

de AS 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
parcialmente 

2015-2016 
com a 

participação 
no Fórum 

Capixaba em 
Defesa da 

Saúde Pública 

3 3.13K 

Que o Sistema Conselhos de Psicologia mantenha o tom crítico, 
tomando as medidas legais cabíveis a fim de interromper os 
processos de terceirização de serviço e de sucateamento da rede de 
saúde mental e demais setores públicos, fomentando e tornando 
visível a articulação com práticas intersetoriais. 

Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  
 

Comissão de 
Políticas Públicas 

e Sociais / 
Plenário 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.13M 

Sensibilizar a gestão pública federal, estadual, distrital e municipal 
sobre as atribuições e o papel das (os) psicólogas (os) no serviço 
público e sobre a necessidade de promover capacitações dos 
profissionais de Psicologia para atuar nos programas de políticas 
públicas. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  
 

Comissão de 
Políticas Públicas 

e Sociais/ 
Comissão de 

Direitos 
Humanos/ 

Comissão de 
Saúde/ Comissão 

de AS 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.13O Manter a defesa do SUS e do Suas, posicionando-se contra a Divulgação periódica das ações que Comissão de Ação permanente Cumpriu 



 
 
 

precarização e terceirização dos serviços públicos e a contratação de 
Organizações Sociais de Saúde (OSS) e ONGs. 

já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  

Políticas Públicas 
e Sociais/ 

Comissão de AS/ 
Comissão de 

Saúde 

2013-2016. 2015-2016 

3 3.13P 

Que o Sistema Conselhos promova o debate sobre o princípio da 
integralidade como orientador do trabalho da (o) psicóloga (o) nos 
diferentes campos de atuação pública, visando a fomentar o trabalho 
em equipe e sua a corresponsabilização. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  
 

Comissão de 
Políticas Públicas 

e Sociais/ 
Comissão de 

Direitos 
Humanos/ 

Comissão de 
Saúde/ Comissão 

de AS 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.13R 

O Sistema Conselhos reafirmará sua atuação nos vários âmbitos pela 
implementação de políticas públicas universais, equânimes, 
comprometidas com a defesa da vida, o respeito à diversidade, aos 
Direitos Humanos, com ênfase na articulação intersetorial, 
aprofundando o debate sobre diversidade epistemológica, saberes 
tradicionais, novas tecnologias, práticas integrativas e 
complementares e humanização, que contribuam para a superação 
dos processos de medicalização, 
patologização e judicialização da sociedade, bem como da violação 
de direitos, preconceito, discriminação, tortura, tráfico de pessoas, 
criminalização do aborto e das drogas. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  
 

Comissão de 
Políticas Públicas 

e Sociais/ 
Comissão de 

Direitos Humanos 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3.14 - Políticas Públicas – Comunicação 

3 3.14A 
Promover a inserção qualificada da Psicologia nos meios de 
comunicação, pautando temas e questões afins à profissão, em 
consonância com os princípios da democratização da comunicação. 

Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  

 

Comissão de 
Comunicação 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3.15 - Políticas Públicas – Criança e Adolescente 

3 3.15A 
Incentivar a discussão das medidas socioeducativas como política 
pública, com maior visibilidade aos temas da justiça juvenil perante a 
sociedade e o Estado, fomentando a ampliação da socioeducação em 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 

Comissão de 
Políticas Públicas 

e Sociais/ 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 por 
meio do GT de 



 
 
 

meio aberto. mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  
 

Comissão de 
Direitos Humanos 
/Comissão de AS 

Medidas 
Socioeducativ

as 

3 3.15D 

Ampliar a discussão e manter o posicionamento contrário à redução 
da idade penal, a partir de referenciais políticos e técnico-científicos, 
cobrando a integral aplicabilidade do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e Sistema do Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (Sinase). 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  

Comissão de 
Políticas Públicas 
e Sociais/GT de 

Psicologia Jurídica 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3.16 - Políticas Públicas – Educação 

3 3.16A 
Difundir, promover e fortalecer as discussões acerca da atuação 
das(os) psicólogas(os) nas políticas públicas de Educação. 

Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis 

Comissão 
Políticas Públicas 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu em 
2015 em 

debates na 
assembleia 
legislativa 

3.17 - Políticas Públicas – Gênero 

3 3.17 

Que o Sistema Conselhos estimule a inserção e permanência da 
discussão de gênero e diversidade sexual no âmbito da categoria, 
incentivando a participação da Psicologia nas discussões sobre mídia, 
violência simbólica, saúde mental e empoderamento das mulheres, 
inserindo o Sistema em conjunto com outras entidades e 
movimentos sociais no desenvolvimento de ações de viabilização das 
mulheres, de prevenção e erradicação, enfrentamento ao tráfico de 
pessoas e às diversas formas de violência e de violações de direitos. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  
 

Comissão de 
Políticas Públicas 

e Sociais/ 
Comissão de AS/ 

Comissão de 
Direitos Humanos 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3.18 - Políticas Públicas – Idoso 

3 3.18 
Que o Sistema Conselhos, juntamente com a FENPB, desenvolva 
ações que melhorem e qualifiquem o debate e as ações no campo do 
envelhecimento, contribuindo para a efetivação do Plano Nacional de 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 

Comissão de 
Políticas Públicas 

e Sociais/ 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 



 
 
 

Política para Idoso nas ações de enfrentamento e erradicação das 
situações de violência e violações de direitos contra a pessoa idosa 
nos diversos setores. 

mailing. 
 
Estruturar a discussão dentro das 
reuniões de 2014 da Comissão 

Comissão de AS 

3.19 - Políticas Públicas – Saúde 

3 3.19F 

Fomentar as discussões relacionadas às políticas públicas referentes 
aos encaminhamentos e atendimentos psicológicos e de saúde 
mental, nos setores públicos, privado e planos de saúde, com a 
discussão e encaminhamentos para minimizar os impactos do ato 
médico percebido nas práticas profissionais. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas.  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis.  

Comissão de P. 
Públicas e Sociais 

/ Comissão de 
Saúde 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3.20 - Políticas Públicas – Saúde da Mulher 

3 3.20 

Estabelecer e fomentar a participação do Sistema Conselhos na 
interlocução com os demais órgãos que compõem os comitês que 
debatem a vigilância do óbito materno-infantil nas esferas municipal, 
estadual e nacional. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  

Comissão de P. 
Públicas e Sociais 

/ Comissão de 
Saúde / 

Comissão de 
Direitos Humanos  

Ação permanente 
2013-2016. 

Não cumpriu 

3.21 - Políticas Públicas – Segurança 

3 3.21 
Ampliar a discussão no Sistema Conselhos sobre as políticas de 
segurança pública, fomentando a inserção da (o) psicóloga (o) nesse 
contexto. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas. 
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis. 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas 
Públicas 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3.22 - Saúde Mental 

3 3.22A 
Ampliar a discussão sobre a Política Nacional de Saúde Mental 
entre as(os) psicólogas (os) que atuam no serviço público, por meio 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 

Comissão de 
Saúde 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 



 
 
 

da promoção de ações que visem à educação permanente e 
continuada. 

online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas. 
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis. 

3 3.22B 

Trabalhar pela ampliação e fortalecimento da rede de atenção 
integral aos usuários de drogas e do cuidado em liberdade e medidas 
de prevenção e promoção da saúde e da cidadania, em consonância 
com a efetiva implementação da política nacional de saúde mental. 

Divulgação periódica das ações que 
já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  

Comissão de 
Direitos Humanos 

/ Comissão de 
Saúde  

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.22C 
Lutar pela garantia de direito de acesso e acolhimento/internação 
dos usuários da saúde mental em hospitais gerais, conforme previsto 
nas Portarias nº 148/2012 e 1.615/2012. 

a) Divulgação periódica das ações 
que já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas.  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis. 

Comissão de 
Direitos Humanos 

/ Comissão de 
Saúde 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.22E 

Ampliar a fiscalização e contribuição às políticas públicas de saúde 
mental nos municípios e estados, apoiando e incentivando a rede 
psicossocial de acordo com o que preconiza a Política Nacional de 
Saúde Mental. 

a) Divulgação periódica das ações 
que já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 
mailing, e aumento no número de 
entrevistas.  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis. 
 

Comissão de 
Direitos Humanos 

/ Comissão de 
Saúde / COF 

 

----- 
Cumpriu 

2015-2016 

3 3.22G 
Dar continuidade à discussão sobre as temáticas de saúde mental e 
SUS. 

a) Divulgação periódica das ações 
que já ocorrem por meio do jornal 
online, no site/blog do CRP e 

Comissão de 
Direitos Humanos 

e Políticas. 
----- 

Cumpriu 
2015-2016 



 
 
 

 

mailing, e aumento no número de 
entrevistas  
 
Manter a discussão nas reuniões 
das referidas comissões 
responsáveis  

Públicas e Sociais 
/ Comissão de 

Saúde  

3.23 – Sindicato / Relações Sindicais / Relações de Trabalho 

3 3.23A 

Fomentar e fortalecer a articulação entre gestores públicos, Sistema 
Conselhos de Psicologia e sindicatos sobre os critérios necessários 
para os concursos públicos, visando ao estímulo à valorização do 
profissional de Psicologia e adequação dos editais e das provas. 

Manter as discussões pertinentes.  Diretoria 
Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.23B 

Reconhecendo as interfaces e as interferências entre as condições e 
relações de trabalho e o exercício ético da profissão, o Sistema 
Conselhos deve manter o diálogo permanente com o movimento 
sindical e suas entidades representativas construindo e apoiando 
propostas que contribuam para a qualificação deste exercício 
profissional. 

Manter as discussões pertinentes. Diretoria 
Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3 3.23C 

O Sistema Conselhos estabelecerá diálogos e formará parcerias com 
movimentos e instituições que atuem, de forma crítica, contra as 
terceirizações e privatizações das políticas de Estado, apoiando os 
movimentos pela democratização da Comunicação, pelo 
desenvolvimento sustentável, contra a 
criminalização da pobreza e pela defesa dos sistemas de seguridade 
social (SUS, Suas e Previdência Social). 

Manter as discussões pertinentes. Diretoria 
Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 

3.24 - Sistema Prisional 

3 3.24C 

Intensificar o diálogo entre o Sistema Judiciário e o Sistema 
Conselhos, com a finalidade de garantir a autonomia da atuação de 
psicólogas(os) no sistema prisional, reafirmando a Resolução CFP nº 
12/2011. 

Manter as discussões pertinentes.  

Comissão de P. 
Públicas e Sociais/ 

Comissão de 
Direitos Humanos  

 

Ação permanente 
2013-2016. 

Cumpriu 
2015-2016 


