
Monitoramento do Planejamento Estratégico 
2015 



Eixos Estratégicos do 
Planejamento Estratégico de 2015 

• 01 -  Democratização do Sistema Conselhos e 

ampliação das formas de interação da categoria. 

• 02 - Contribuições éticas, políticas e técnicas nos 

processos de trabalho. 

• 03 - Ampliação da participação da Psicologia e 

sociedade nas Políticas Públicas. 
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EIXO 01 

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



 01.01 - Contribuir na realização do PSINEP III – não recebemos qualquer 

informação sobre a realização do evento.  

  
 

 Responsáveis: não definido 

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

Andamento/Resultados: Ano de 2014 - 
realizado um apoio, no valor de R$ 300,00 

reais em Diárias. Disponibilizamos o espaço e 
telefone do CRP-02 para organização do 
evento. Efetuamos o  pagamento de R$ 

2.877,00 reais para despesas com o evento. 
Solicitamos o ressarcimento deste valor ao 

CRP-03.  
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Orçado:  
R$ 7.500,00 



01.02 – Realizar duas Mesas de Diálogo em cada uma das IES PE -  
discussões sobre o problema ético e jurídico da publicização dos 
instrumentos psicológicos (testes) na internet. Realizar as mesas 
também nos interiores. 

 

Eixo 01 – Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 – Ação 02 
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Andamento/Resultados: não realizada. 
 
 Orçado:  

R$ 1.000,00 

Responsáveis:   



01.03 – Contatar os departamentos de RH das Instituições Públicas e 
Privadas em relação à apresentação de documento comprobatório de 
inscrição e regularidade técnica do profissional contratado em Recife e 
nos interiores. 

 

Eixo 01 – Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 – Ação 03 
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Andamento/Resultados: ação remanejada para 2016 sob a 
responsabilidade da Coordenação/Diretoria. (Rotina)  

 
 

Orçado:  
R$ 1.000,00 

Responsáveis:   



01.04 – Elaborar projeto de Modernizar e ampliar o papel das Comissão de 
Orientação e Fiscalização do Conselho Regional de Psicologia (COF) 
para as ações de orientação e fiscalização preventivas, considerando 
os diversos processos de trabalho das (os) psicólogas (os). 

Ação de rotina 
• Fiscalização no interior a cada mês = ação realizada parcialmente; 
• Designar um funcionário de cada núcleo para atender às demandas 

das Subsedes – ação realizada; 
• Repassar essa atividade para Claudine definir com o NUTEP; 

 

Eixo 01 – Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 – Ação 04 
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Andamento/Resultados: Realizada até agosto/15 = 161 
fiscalizações (não contemplado as informações das visitas de 

retorno realizadas pelas Comissões Gestoras.  
 
 

Orçado:  
R$ 3.000,00 
Realizado 

Responsáveis: 



01.05 –Tornar permanente a Comissão de Interiorização. 
 
 

 

Eixo 01 – Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 – Ação 05 
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Andamento/Resultados: A Comissão de Interiorização 
foi instituída desde a posse do XIV Plenário. (27/09/2013), 

como Comissão Temática. Proceder com a alteração do 
Regimento Interno do CRP-02. 

 
  

Orçado:  
R$ 1.500,00 

Responsáveis: COMINTER/DIRETORIA (Plenária Ordinária 

24/11/2014) 



01.06 – Ampliar e modernizar o Portal da Transparência. 
 
Rotina.                                                                     

 

Eixo 01 – Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 – Ação 06 
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Andamento/Resultados: Procedemos com a alteração do site. 
Atualizamos o site com as informações contábeis 

(Comparativo de Receita/Despesa do 1º e 2º trimestre de 
2015,      

 
 

Orçado:  

Responsáveis: 



01.07 – Realizar o levantamento das demandas dos profissionais em relação 
ao conselho e criar estratégias de aproximação com o CRP.  

Rotina: continuar realizando anualmente as Rodas de Diálogo conforme 
previsto no MUORF. 

 

Eixo 01 – Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 – Ação 07 
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Andamento/Resultados: ação não realizada até 
setembro/2015. 

 
 

Orçado:  
R$ 4.400,00 

Responsáveis: 



01.08 – Adquirir os recursos para estruturação de sala de vídeo-
conferência. Manter a ação.  

 

Eixo 01 – Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 – Ação 08 
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Andamento/Resultados: A Comissão Permanente 
de Licitação já deu início ao Processo de Ata de 
Registro para equipamentos de informática. A 

Assessoria de Informática está providenciando as 
especificações.  

 
 

Orçado:  
R$ 9.000,00 

Responsáveis: 



01.09 – Implantar ouvidoria interna (com sugestão de três pessoas 
para fazer a escuta dos funcionários), caixa de sugestões. 

Ação retirada. Melhorar a caixa de sugestão (rotina). 
 

Eixo 01 – Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 – Ação 09 
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Andamento/Resultados: A ouvidoria não foi 
implantada. A caixa de sugestões foi implantada. 
Custo da caixa de sugestões – R$ 85,00 reais.  

 
 

Orçado:  
R$ 3.600,00 

Responsáveis: 



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

 
 
 
 
Rotina. 

Eixo 01 – Aperfeiçoamento Democrático do CRP-02 – Ação 10 
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Andamento/Resultados: ação não realizada. 
 
 

Orçado:  
R$ 0,00 

Realizado 

Responsáveis: Plenária Ordinária (24/11/2014). 



EIXO 02 

Contribuições éticas, políticas e técnicas nos processos de 
trabalho 



02.01 – Elaborar um cronograma de fiscalização das Instituições (esta ação 
está contemplada na Gestão Política-Estrutural), Incluindo as 
Subsedes. 

 

Eixo 02 – Contribuições éticas, políticas e técnicas nos processos 
de trabalho– Ação 01 
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Andamento/Resultados: Parcialmente realizada. 

 
 Orçado:  

R$ 4.100,00 
Realizado 

Responsáveis: 



02.02 – Promover eventos nas IES sobre a atuação do CRP, sobre legislação 
profissional e código de ética, incluindo os alunos que estão 
ingressando/concluindo o curso de psicologia. Ação será realizada em 
Recife e Subsedes. 

Eixo 02 – Contribuições éticas, políticas e técnicas nos processos 
de trabalho– Ação 02 
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Andamento/Resultados: A Comissão de Ética realizou 
encontros nas IES. 

 
 

Responsáveis:   



02.03 – Realizar atualizações permanentes no site e redes sociais, bem 
como, publicações sobre temáticas de grande relevância para a 
categoria e de interesse social. 

 
Rotina. 

Eixo 02 – Contribuições éticas, políticas e técnicas nos processos 
de trabalho– Ação 03 

17 

Andamento/Resultados: As divulgações em redes sociais e 
publicações de grande relevância estão ocorrendo. 

 
 

Orçado:  
R$ 3.958,58 
Realizado 

Responsáveis: Diretoria. 



02.04 – Realizar seminário de Psicologia e Políticas Públicas na sede e 
subsedes. Ação não realizada. 

Consultar a CPP sobre seu planejamento. 

Eixo 02 – Contribuições éticas, políticas e técnicas nos processos 
de trabalho– Ação 04 
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Andamento/Resultados 
 
 

Responsáveis: 



02.05 – Discutir Avaliação Psicológica em cinco Terças-Psis. Ação  
 
realizada. 

Eixo 02 – Contribuições éticas, políticas e técnicas nos processos 
de trabalho– Ação 05 
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Andamento/Resultados: Proposta em andamento. Realizada 
parcialmente. 

 
 

Orçado:  
R$ 1.000,00 
Realizado 

Responsáveis: 



02.06 – Discutir nas Terças-Psis, a atuação da/o Psicóloga/o, na Sede e 
Subsedes. 

Manter a ação. 

Eixo 02 – Contribuições éticas, políticas e técnicas nos processos 
de trabalho– Ação 06 
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Andamento/Resultados: Ação não realizada 
 
 

Responsáveis: 



02.07 – Promover evento do Dia da/o Psicóloga/o com a temática 
"Psicologia e Laicidade“. Ação realizada. 

Promover I Congresso Pernambucano da Psicologia a ser realizado na 
semana do dia do psicólogo em parceria com as IES - ação não 
realizada = Realizado o I Seminário “A Psicologia e sua Diversidade” 

02.08 Realizar campanhas de esclarecimentos sobre a Psicologia para a 
sociedade – ação não realizada; 

02.09 Fortalecer a identidade dos psicólogos da área organizacional e 
aproximá-los do CRP-02 – ação não realizada; 

02.10 Aproximação com os psicólogos do DETRAN – ação parcialmente 
realizada; 

02.11 Ampliar a discussão da Psicologia Clínica a qual não se restringe 
apenas à psicoterapia – R$ 4.000,00 – ação não realizada; 

02.12 Realizar evento sobre avaliação psicológica nos diversos segmentos 
da Psicologia em parceria com a PEARSON/CEPPA – ação não 
realizada; 

 

Eixo 02 – Contribuições éticas, políticas e técnicas nos processos 
de trabalho– Ação 07 
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EIXO 03 

Ampliação da participação da Psicologia e sociedade nas 
Políticas Públicas 



03.01 – Promover seminário: Psicologia e o uso abusivo de drogas na 
contemporaneidade.  

Eixo 03 – Ampliação da participação da Psicologia e sociedade nas 
Políticas Públicas – Ação 01 
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Andamento/Resultados: ação não realizada. 
 
 

Orçado:  
R$ 7.500,00 

Responsáveis: 



03.02 – Promover Seminário: Os desafios da Psicologia mediante as novas 
configurações de educação. 

Eixo 03 – Ampliação da participação da Psicologia e sociedade nas 
Políticas Públicas – Ação 02 
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Andamento/Resultados: Ação não realizada. 
 
 

Orçado:  
R$ 8.000,000 

Realizado 

Responsáveis: 



03.03 – Promover Oficinas e Terças-Psis: Psicologia no esporte, Práticas 
integrativas e complementares e Psicologia Ambiental/Ecológica. 

 
 
 
Manter como rotina. 

Eixo 03 – Ampliação da participação da Psicologia e sociedade nas 
Políticas Públicas – Ação 03 
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Andamento/Resultados: Ação não realizada até setembro/15. 
 
 



03.04 – Estabelecer agenda sistemática com o  sindicato e gestores públicos 
incluindo as Subdedes. 

Eixo 03 – Ampliação da participação da Psicologia e sociedade nas 
Políticas Públicas – Ação 04 
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Andamento/Resultados: Enviado ofício ao Sindicato para que 
o mesmo participasse das reuniões de acolhimento e rodas 

de diálogo. Até o presente momento, não houve participação 
do Sindicato. 

 
 Orçado:  

R$ 6.000,00 
Realizado 



03.05 – Controle Social - Articulação e Mobilização Política 

Eixo 03 – Ampliação da participação da Psicologia e sociedade nas 
Políticas Públicas – Ação 05 
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Andamento/Resultados: ação parcialmente realizada através 
das Representações. 

 
 

Orçado:  
R$ 6.000,00 


