
Monitoramento 



Eixos Estratégicos do 
Planejamento Estratégico de 2012 

• 01 - Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 

• 02 - Construção de Referências e Estratégias 

de Qualificação para o exercício profissional 

• 03 - Diálogo com o estado e a sociedade 

2 



EIXO 01 

Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 



 Elaborar a proposta do texto de Resolução do CRP-02 sobre a política 

institucional de comunicação interna e externa, a ser discutida e deliberada 

em Plenária, com base na qual deverá ser elaborado, até julho de 2012, o 

Plano de Comunicação 2012 do Conselho.  

 A política de comunicação corresponde à criação, desenvolvimento e qualificação de 
estratégias de: 

1.  Fortalecimento da missão, das políticas do sistema conselhos e das 
definições, deliberações e diretrizes do CRP-02; 

2. Realização e acompanhamento das propostas de produção de conhecimento 
e produtos institucionais. 

  

  Responsáveis: Maria Aparecida Craveiro e Glaudston Cordeiro 

Eixo 01 – Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 – Ação 01 

Andamento/Resultados 
 
 

4 



Comunicação Externa 

a) Fortalecer os canais de comunicação entre Conselho, 
profissionais e acadêmicos de Psicologia, socializando 
informações sobre políticas do Sistema Conselhos, por 
meio de site, jornal, material gráfico, bem como 
tecnologias de comunicação em geral. 

 Publicações: 

 Produção e Publicação do Manual de Orientação – 1º semestre 

 Publicação do Seminário de Diversidade Sexual - Distribuição em CD 

para a categoria. 
 

Eixo 01 – Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 – Ação 01 
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 Aperfeiçoamento e desenvolvimento de mídias de comunicação (site – 

facebook – twitter – newsletter, dentre outras) – 1º semestre. 

 50 anos de psicologia no Brasil: Pernambuco tem história – dois 

outdoors. 

 Colaboração com a produção de publicações produzidas pela 

categoria a partir de análise de uma comissão editorial 

(interna e externa). 

Orçado:  
R$ 18.000,00 

Realizado 

Eixo 01 – Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 – Ação 01 
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Comunicação Interna 
 

b) Qualificar os funcionários visando a melhoria dos serviços 
 prestados pelo CRP à categoria e à sociedade. 

 
Garantir a participação dos funcionários, que estão diretamente 
envolvidos no atendimento à categoria/sociedade, nos cursos de 
excelência no atendimento. 

  
Prazo: 1º semestre 

 
 
 
 
 

Orçado:  
R$ 1.500,00 
Realizado 

Eixo 01 – Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 – Ação 01 
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c) Promover a melhoria da relação funcionários e conselheiros: 

 c.1- Responder conjuntamente as demandas da Pesquisa de Clima 

 Organizacional 
Garantir  o trabalho de consultoria para direcionamento da 
pesquisa de clima. 

 c.2 - Realizar seminário interno de integração entre  funcionários e 
 conselheiros. 

Viabilizar um profissional de RH juntamente com a consultoria 
para realização do evento, considerando os apontamentos da 
pesquisa de clima – Oficinas de Cultura de Paz em parceria com o 
MOVPAZ Recife e a UNIPAZ.  

 c.3 - Capacitar funcionários referente às temáticas vocalização e 
 empoderamento – Parceria com o Centro das Mulheres do Cabo e/ou 
 SOS Corpo. 
Prazo: 2º semestre  

Orçado:  
R$ 3.000,00 
Realizado 

Eixo 01 – Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 – Ação 01 

8 



d) Ampliar o diálogo com as IES e as Instâncias de organização 
dos estudantes de Psicologia:                                                        
 d.1. Fortalecimento com as IES, através da parceria 
 Institucional. 
 d.2. Promoção de espaços para aproximações com os 
 serviços-escola, coordenações de graduação, pós-
 graduação, pesquisa e extensão. 

Periodicidade: 02 Encontros por Semestre 
1º : Semestre 
01 Encontro em Recife e Região Metropolitana 
01 Encontro Zona da Mata, Agreste e Sertão 
01 Encontrão com todas as IES 
2º Semestre 
01 Encontro em Recife e Região Metropolitana 
01 Encontro Zona da Mata, Agreste e Sertão 

01 Encontrão das IES    

Eixo 01 – Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 – Ação 01 
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 d.3. Realizar, em parceria com as IES, dois encontros 
 anuais com os estudantes, enfocando a dinâmica de 
 funcionamento e as ações implementadas pelo Sistema 
 Conselhos. 
 Prazo: 1º e 2º semestres 
 
 d.4. Garantir o mínimo de 10% de participação para os 
 estudantes nos eventos realizados pelo CRP, excetuando-
 se aqueles que objetivam a construção de referências  para 
 prática profissional. 
 Prazo: 1º semestre 

Orçado:  
R$ 2.500,00 
Realizado 

Eixo 01 – Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 – Ação 01 
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Assegurar a implantação da BVS-PSI do CRP-02, 

viabilizando-a em parceria com o CFP. 

Prazo: 2º semestre 

Orçado:  
R$ 5.000,00 

Eixo 01 – Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 – Ação 02 
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EIXO 02 

Construção de Referências e Estratégias de 
Qualificação para o Exercício Profissional  



Construção de referências e estratégias para a atuação da psicologia 
no contexto de álcool e outras drogas: 
 

 a) realizar um seminário em cada subsede visando qualificação 
profissional 

 Público alvo: Psicólogas/os: 80 
 Prazo: 1º semestre 
 

 b) realizar Terças PSI, rodas de diálogos, oficinas; 
 Público alvo: Psicólogas/os: 40 
 Prazo: 1º e 2º semestres 

  

         c) apoiar a discussão sobre a descriminalização das drogas em PE. 
 Disponibilizar espaço físico do CRP-02,  e garantir representação 
nos eventos 

02 – Construção de Referências e estratégias de qualificação para o 
exercício profissional – Ação 01 
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 d) Promover debates intersetoriais sobre as práticas desenvolvidas no 
CAPSi, 

 promover dois encontros – 2º semestre 
 

         e) dar continuidade às inspeções regionais em comunidades 
 terapêuticas. 
 
          f) Promover concurso de artigos AD para publicação de um caderno de 
 texto, fazendo lançamento na Livraria Cultura com palestra. 
 
          g) Promover mini cursos sobre AD, de 20 horas (com cobrança de taxa 
 de investimento). 

Orçado 
R$ 20.000,00 

Realização 

02 – Construção de Referências e estratégias de qualificação para o 
exercício profissional – Ação 01 
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Promover um fórum de debate para discutir a temática da 

Psicoterapia: 

 Realização de eventos sobre psicoterapia em parceria 

com as IES. 

 Promover roda de diálogos trabalhando a temática da 

psicoterapia nas IES 

 Prazo: 2º semestre 

 Responsável: Comissão de  Saúde  

Orçado 
R$ 1.000,00 
Realização 

02 – Construção de Referências e estratégias de qualificação para o 
exercício profissional – Ação 02 
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Promover atividades do ano da Avaliação Psicológica: 

a) Realização do segundo Seminário de Avaliação Psicológica; 

 Público alvo: Profissionais de Psicologia 

 Prazo: 1º semestre 

b) Curso avançado sobre Avaliação Psicológica: elaboração de laudo e 

parecer (com cobrança de taxa de investimento). 

 Prazo: 1º semestre 

 Responsável: COF /NUTEP 

Orçado 
R$ 18.000,00 

Realização 

02 – Construção de Referências e estratégias de qualificação para o 
exercício profissional – Ação 03 
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Construir referências e estratégias de qualificação para 

atuação do psicólogo no campo da saúde: 

 a) Estabelecer aproximação com profissionais das 

residências multi profissionais e PET Saúde/Saúde mental, com 

vistas a conhecer a prática desses profissionais; 

 b) Realizar evento sobre o modelo antimanicomial na 

saúde suplementar em parceria com a FENAPSI. 

Prazo: 2º semestre 

Orçado 
R$ 3.000,00 
Realização 

02 – Construção de referências e estratégias de qualificação para o 
exercício profissional – Ação 04 
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Construir referências para a prática profissional elegendo Direitos Humanos como 
marco dessa gestão: 
 
 a) Realizar o V Seminário de Psicologia e Direitos Humanos . 

 Público alvo: profissionais  e estudantes de psicologia e sociedade 
 Prazo: 1º semestre 
 Responsável: GT 

  
b) Promover debates com a categoria a respeito da Psicologia Jurídica: priorizando o 
debate sobre depoimento sem dano (resolução 10/2011) e o debate sobre o sistema 
prisional (Resolução 12/2011) – Será contemplado no V Seminário de Direitos Humanos 
 
c) Promover roda de diálogos com os profissionais da área organizacional e do 
trabalho, visando aproximação com o Conselho. 

 Promover uma Terça-Psi – 40 pessoas 
 Prazo: 1º semestre 

  
d) Realizar Debate sobre gênero com a perspectiva de Direitos Humanos e feminismo. 

 Prazo: 2º semestre 

02 – Construção de Referências e estratégias de qualificação para o exercício 
profissional – Ação 05 
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e) Discussão sobre o tema  Direitos Sexuais e Reprodutivos, incluindo a 

discussão do aborto considerando a laicidade.   
 Prazo: 1º semestre 

  
f) Participar da construção do II PSINEP (CRPs 02, 03, 06, CFP, AMMA).  

 Prazo: 2º semestre 
 
g) Construções de referências e estratégias para a prática da psicologia no 
contexto da mobilidade humana – trânsito. 

Prazo: 2º semestre 
 Terça-Psi de 40 pessoas 
 Responsável: CPP / CREPOP 

02 – Construção de Referências e estratégias de qualificação 
para o exercício profissional – Ação 05 
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Orçado 
R$ 55.000,00 

Realização 

02 – Construção de Referências e estratégias de qualificação para o exercício 
profissional – Ação 05 
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Instituir uma agenda intersetorial SUS e SUAS do CRP/02 visando criar 

estratégias de convergências dessas práticas, com o objetivo de 

fortalecimento da atuação no cotidiano: 

 a) Estabelecer debates entre representações de psicólogas e psicólogos do 

 SUS e SUAS e coordenadores das comissões de políticas públicas e saúde, 

 com o intuito de fortalecer esse diálogo; 
 

 b) Promover debate sobre as políticas públicas nas questões relacionadas 

 ao envelhecimento. 

  Prazo: 2º semestre 

 Responsável: Comissão Saúde / CPP 

Orçado 
R$ 4.000,00 
Realização 

02 – Construção de Referências e estratégias de qualificação para o 
exercício profissional – Ação 06 
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Fortalecer parcerias com entidades de educação e formação: 

 a) Incentivar a criação no núcleo da ABEP-PE, 

 b) Promover Seminário sobre a temática da 

 medicalização e da patologização na infância e na 

 adolescência 

  Prazo: 2º semestre 

 Responsável: Comissão de Educação 

Orçado 
R$ 6.000,00 

02 – Construção de Referências e estratégias de qualificação para o 
exercício profissional – Ação 07 
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EIXO 03 

Diálogo com o estado e a sociedade 



Criação de espaços sistemáticos que garantam transversalidade e intersetorialidade 

dos direitos humanos nas diversas ações desenvolvidas pelo CRP02, na perspectiva 

de afinar discursos e práticas para qualificar o diálogo com o estado e a sociedade; 

 a) reuniões bimestrais dos representantes das comissões, grupos de 

trabalho e colaboradores;  

 b) debates internos sobre princípios, gerações e implementação dos 
DHESCAS.  

Garantir a presença de um debatedor (Recife) para disseminar a 
temática DHESCAS com os Conselheiros, Colaboradores e funcionárias 
do NUTEP/CREPOP 
 
 Prazo: 1º e 2º semestres 
 Responsável: Comissão de Direitos Humanos 

Orçado 
R$ 1.500,00 

realizado 

03 – Diálogo com o Estado e a Sociedade – Ação 01 

Conselheiros, Colaboradores e funcionárias do NUTEP/CREPOP) 
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 fortalecer o debate sobre os DH através da divulgação e 

discussão dos resultados da pesquisa; 

 a) convidar profissionais do campo dos DH, especialmente os 

conselheiros e psicólogos colaboradores que participaram da pesquisa, para 

que possam realizar uma análise qualitativa, produzindo textos a partir dos 

dados obtidos 

  b) promoção de rodas de diálogos nas IES em parceria com a ABEP 

para devolução da pesquisa. 

 Prazo: 2º semestre 

Responsável: Comissão Direitos Humanos Orçado 
R$ 1.500,00 
Realizado 

03 – Diálogo com o Estado e a Sociedade – Ação 02 
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 Articulação com os gestores públicos na perspectiva de propor e qualificar 

políticas para situações de emergências e desastres:  

 a) realização de rodas de diálogos com representantes CODECI/PE, 

 bombeiros, Assistência Social, defesa civil/segurança pública e 

 ambiental, ministério público e outros atores afins. 

 Prazo: 2º semestre 

 Identificar profissionais que estejam trabalhando diretamente com 

 essa prática para a atualização das definições do planejamento 

 estratégico específico desta temática. 

Responsável: Conselheira do GT Nacional 

Orçado 
R$ 1.000,00 

realizado 

03 – Diálogo com o Estado e a Sociedade – Ação 03 
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 Comemorar os 50 anos da Psicologia 
a) Produzir uma publicação do CRP-02 sobre a memória da Psicologia em 

Pernambuco como edição comemorativa (parceria com o CFP) 
  Prazo: 1º semestre 
  Responsável: Diretoria 
 

b)  Participar em caravana da Mostra Nacional dos 50 anos em São Paulo 
 Garantir a participação de representantes do CRP-02 no evento – 10 

pessoas 
 

c) realizar mostra itinerante dos 50 anos em Recife 
  2º semestre 
  Realização nas subsedes e Recife 

Orçado 
R$ 30.000,00 

realizado 

03 – Diálogo com o Estado e a Sociedade – Ação 04 
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Participação na ULAPSI - União Latino-americana de 

Entidades de Psicologia, em Montevideo, Uruguai. 

Maio de 2012.  

03 – Diálogo com o Estado e a Sociedade – Ação 05 
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Orçado 
R$ 12.800,00 

realizado 


