
Planejamento 
Estratégico 2016



Eixos do Congresso Nacional de 
Psicologia

1 – Democratização do Sistema Conselhos e Ampliação das
Formas de interação com a Categoria;

2 – Contribuições Éticas, Políticas e Técnicas nos Processos de
Trabalho

3 – Ampliação da participação da Psicologia e Sociedade nas
Políticas Públicas



1.1 – Controle Social – Ampliar a participação do CRP-02  nos Conselhos Municipais e Estaduais e Movimentos Sociais.

• Identificar os assentos de representação do CRP-02; até dez/15

• Realizar Rodas de Diálogos sobre a importância da participação da Psicologia nesses espaços;

• Organizar reunião com os representantes após a realização da roda de diálogo;

• Prazo: Até março de 2016;

• Responsáveis: Comissões, Comissões Gestoras e Monitoria;

1.2 – Gestão do Sistema – Acessibilidade

• Adequar a Instituição  à Lei  nº. 5.296/2004 de Acessibilidade;

• Elaborar e disponibilizar documentos físicos em braile,  e virtuais em libras;

• Reformular e disponibilizar os formulários no site;

• Treinar os conselheiros, funcionários e colaboradores para atendimento de  pessoas com deficiência – até dezembro/2015;

• Prazo: Até 27 de setembro de 2016;

• Responsáveis: GT “Atenção à Pessoa com Deficiência”, Comissão de Saúde, Coordenação e Assessoria de Comunicação

EIXO 1  



1.3 – Comunicação

• Ampliar o “VOCÊ SABIA!” para as questões políticas

• Propor mudança do nome “Terça-Psi” para “Roda de Diálogo” ou “Conversa” 
(aprimorar a articulação com as Subsedes  para divulgarmos com mais efetividade 
os acontecimentos e eventos locais). Realizar uma enquete sobre a mudança do 
nome

• Prazo: novembro/2015

• Responsável: Comissão de Comunicação e Assessoria de Comunicação;

EIXO 1  



1.4 – Eventos

• II Seminário “Psicologia e sua Diversidade (com a atuação das Comissões e GT’s; pensar em pequenos 
grupos, incluir os povos tradicionais);

• Organização de agenda com as atividades de Comissões e GT’s (responsável: Monitoria);

• Encontros Preparatórios;

• Pré Congressos;

• 9º COREP – Congresso Regional de Psicologia;

• 9º Congresso Nacional de Psicologia;

• Participação  ABRAPE, ABRAPSO e COMPE (garantir a participação de 02 pessoas em cada Congresso; fazer 
Resolução sobre a concessão de apoio do CRP-02 para participação em eventos)

• Prazos: 1) junho de 2016 – Responsável: Criar comissão organizadora; criar comissão consultiva com todas 
as comissões e GT’s; 2) Janeiro está pronto – Responsável: Monitoria; 3) Março de 2016 – Responsável: 
Monitoria; 4) 10 de abril – Comissões Gestoras, COMINTER e Sede; 5) 28 de abril – 08 de maio – Comissões 
Gestoras, COMINTER e Sede;
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1.5 – Gestão do Sistema  - Geral

• Capacitação da Comissão de Instrução de Psicologia Jurídica;

• Articulação e Visita a outros CR’s sobre GT  Psicologia e População 
de Rua e Psicologia Hospitalar;

• Formação Política Interna e Reformulação do Regimento de forma 
democrática e participativa estimulando a participação da categoria;

• Prazo: até 27 de setembro de 2016;

• Responsável: Assessoria Jurídica, Comissão de Ética e o Plenário;
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1.6 –Gestão financeira 

• Garantir participação na organização do III PSINEP

• Garantir a participação no Pré PSINEP

• Prazo: 2º semestre de 2016;

• Responsáveis: GT “A Psicologia  no Enfrentamento ao Racismo” e Comissão de Direitos Humanos

• Ampliar para  áreas de abrangência das Subsedes, o envio de notas técnicas aos gestores públicos, 
exigindo que os psicólogos contratados apresentam a regularidade técnica

• Responsáveis: Coordenação Geral, Subsedes e COMINTER

• Ampliar os descontos no pagamento integral da anuidade dos recém-formados e demais profissionais, 
em conformidade com os percentuais definidos na Resolução CFP nº. 003 de 2007; Apresentar um 
estudo sobre a concessão do desconto para ser aprovado na Assembleia que ocorrerá em agosto ou 
setembro de 2016

• Prazo: janeiro de 2016 (fazer orientação sobre a importância da Regularidade Técnica) e em abril 
encaminhar os ofícios solicitando a apresentação da Regularidade Técnica.

• Responsáveis: Coordenação Geral e Diretoria
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1.7 – Gestão do Sistema  - Orientação e Fiscalização

• Fomentar o compromisso político para além das questões técnicas; elaborar panfletos, ampliar as 
questões políticas na apresentação da reunião de acolhimento, etc;

• Aproximação das Instituições para acompanhamento e sugestões de atuação das normatizações  
vigentes;

Prazo: imediato

Responsáveis: Núcleo Técnico Político – NUTEP, Comissão de Ética e Comissão de Orientação e 
Fiscalização;

Orientação e Fiscalização

Ação: Ampliar as fiscalizações nos interiores;

Capacitar as Comissões Gestoras para realizar apenas as visitas de identificação apenas;

Realizar concurso público para contratação de 02 fiscais para as Subsedes;

Prazo: janeiro a julho de 2016
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1.8 – Interiorização das Comissões temáticas 

• Reunião em cada Subsede para fechar propostas de Comissões;

• Eventos preparatórios – nos eventos preparatórios buscar
interessados nas políticas púbicas e direitos humanos para pensar o
funcionamento das Comissões nas Subsedes; o monitoramento da
organização das comissões será de responsabilidade de cada
comissão gestora;

• Prazo: Até março de 2016;

• Responsáveis: Comissões gestoras, COMINTER e Monitoria; 
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1.9 – não há ação

1.10 – Mobilização da Categoria

• IES; Sindicatos e Espaços públicos;

• Prazo:

• Responsáveis: Monitoria e COMINTER (responsável pela divulgação e 
alocação de representação e possibilidade de representação);

1.11 - não há ação
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1.12 – não há ação

1.13 – Relações Institucionais - Formação

• Ética na prática  com os professores / IES (elaborar oficina de 
discussão com os professores das IES sobre questões práticas da ética 
e Resoluções;

Prazo: 1º trimestre

Responsáveis: Comissão de Ética, Núcleo Técnico Político – NUTEP, 
Comissões Gestoras e COF

1.14 - não há ação
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1.15 – Relações Institucionais – Sindicato

• Retomar a relação com o Sindicato

Criar agenda para concretizar as publicações de textos das 
Comissões (colocar produção por mês. A cada mês fazer a publicação 
de um texto de uma comissão). Se o GT criar o texto este deve-se 
reportar ao Coordenador de sua respectiva comissão para publicação)

Criar uma coluna fixa no site para publicação dos textos.

Promover o curso de libras

Prazo: dezembro/15 para o 1º texto em janeiro/2016;

Responsáveis: Coordenadores das Comissões, Monitoria, Comissão de 
Comunicação e Assessoria de Comunicação.
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Disponibilizar em canal do youtube os eventos e rodas de conversa 
(adquirir equipamento de filmagem e áudio)

Prazo: 1º trimestre 2016

Responsáveis: Coordenação e Assessoria de Comunicação

EIXO 1  



Apresentação do vídeo debate itinerante na escola com o tema: 
Drogas – viajando na imaginação. Público alvo adolescentes, 
professores e palestrantes; 02 membros de cada Comissões e 01 
facilitador do vídeo)

Prazo: março a novembro de 2016 (01 escola estadual por mês)

Responsável: Comissão Gestora da Subsede do Agreste Meridional

Dia internacional da Mulher – realização de atendimentos 
psicológicos na Secretaria da Mulher; público alvo – mulheres e 
crianças usuárias do CESMUC

Prazo: 08 a 12 de março de 2016

Responsável: Comissão Gestora da Subsede do Agreste Meridional

EIXO 1  - Comissão Gestora da 
Subsede do Agreste Meridional



Realização da QUARTA TEM PSI – Saúde Mental (público alvo: 
profissionais atuantes de Psicologia e estudantes)

Prazo: 18/05/2016

Responsável: Comissão Gestora da Subsede do Agreste Meridional

Realização de QUARTA TEM PSI – Relacionamentos / afetos

Prazo: junho de 2016

Responsável: Comissão Gestora da Subsede do Agreste Meridional

EIXO 1  - Comissão Gestora da 
Subsede do Agreste Meridional



II Ação Social – Dia do Psicólogo  (público alvo: psicólogos, 
palestrantes e população) 

Prazo: 19 e 20 de agosto de 2016

Responsável: Comissão Gestora da Subsede do Agreste Meridional

Dia do Idoso – Projeto Abrigo São Vicente de Paulo (coffee-break
para 100 pessoas)

Prazo: 01/10/2016

Responsável: Comissão Gestora da Subsede do Agreste Meridional

EIXO 1  - Comissão Gestora da 
Subsede do Agreste Meridional



QUARTA TEM PSI – Roda de Conversa e Confraternização (público 
alvo: profissionais de Psicologia)

Prazo: 07/12/2016

Responsável: Comissão Gestora da Subsede do Agreste Meridional

EIXO 1  - Comissão Gestora da 
Subsede do Agreste Meridional



Relações Institucionais – Formação
• Realização de Oficinas nos primeiros e últimos períodos das IES de 

Psicologia (encaminhamento de ofícios com o intuito de realizar 
parcerias; estabelecimento de cronograma das visitas e realização das 
atividades nas IES)

• Prazos: Janeiro a dezembro de 2016
• Responsáveis: Monitoria, Comissão de Ética e Comissão de Educação;
• CREPOP – fortalecimento e apoio ao CREPOP (proporcionar discussões 

através de Grupos de Estudos, CINE DEBATES, dentro da temática e de 
suas pesquisas)

• Prazos: janeiro a dezembro de 2016
• Responsáveis: Comissão de Políticas Públicas
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Realizar mapeamento dos profissionais que trabalham no sistema
justiça com objetivo de reativar a Comissão de Psicologia Jurídica
(articulação da Comissão junto com o Sistema de Justiça no interior a
fim de convidá-los a participar da Comissão). Houve uma fala com a
Coordenação da Comissões e ficou acordado um prazo de 01 semana
a contar da data de hoje para possível interiorização da comissão.

Prazos: Janeiro e Fevereiro de 2016

Responsáveis: Catarine Quintas (Coordenadora da Comissão)
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Mapeamento dos profissionais que trabalham no Sistema
Prisional;

Prazos: Até fevereiro de 2016

Responsáveis: Fátima Lira – Coordenadora do GT “Sistema
Prisional”;

Reunião com os profissionais que trabalham no Sistema Prisional
com o objetivo de reconhecer a realidade no contexto prisional

Prazo: fevereiro a Maio de 2016

Responsável: Fátima Lira: Fátima Lira – Coordenadora do GT
“Sistema Prisional”;
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Elaboração do Projeto a partir da demanda apresentada no
mapeamento e Reunião;

Prazos: maio a agosto de 2016

Responsáveis Fátima Lira – Coordenadora do GT “Sistema
Prisional”

Realização de um evento sobre ética no SUS/SUAS
(convidar o médico Ricardo Teixeira)

Prazos:

Responsáveis – Marcos Mucarbel (CPP) e Risoneide Xavier
– Coordenação da Subsede de Petrolina
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Planejar e organizar um plano de contingência do CRPPE
(convidar outros profissionais da área de defesa civil)

Prazo: junho de 2016

Responsáveis: Maria da Conceição Pereira e Luciana Florêncio

Prazos: junho de 2016

Curso de formação: Psicologia na gestão de riscos, emergências
e desastres (planejamento e organização da proposta do curso
de formação)

Prazo: abril de 2016

Responsáveis: Maria da Conceição Pereira e Luciana Florêncio

EIXO 2  



Fazer levantamento de IES junto ao NUTEP e/ou CREPOP a
respeito de quantas entidades de ensino superior de psicologia
existem no Estado e suas respectivas coordenações assim como
quantos turnos de primeiro e último período;

Prazo: novembro de 2015

Responsáveis: Monitoria

Capacitações de Avaliação Psicológica aos profissionais de
Psicologia a serem realizados na Sede e Subsedes;

Responsáveis: COE e COF

Prazo: ????

EIXO 2  



Realizar 01 ou 02 encontros com a categoria de Psicologia do Esporte,
Secretários Municipal e Estadual de Esporte para organizar uma Roda de
Diálogo a fim de discutir sobre as contribuições da Psicologia e tomar
conhecimento sobre os projetos direcionados aos atletas de PE;

Criação do GT regional “Psicologia do Esporte” a ser criado para a temática do
ciclo olímpico;

Entrar em contato com as Secretarias de Esportes (M.E), profissionais ou grupos
de Psicólogos do Esporte, alunos interessados na área e na temática. (aguardar
orientações do GT nacional de Psicologia do Esporte sobre a temática das
olimpíadas)

Prazo: 1º semestre de 2016

Responsáveis: Conselheiro Murilo Tolêdo (Representante do GT Nacional)

EIXO 3  



Fortalecer e/ou retomar a articulação com o Sindicato das (os) Psicólogas (os) de PE;

Promover reuniões com o Sindicato;

Prazo: Até fevereiro de 2016

Responsáveis: Diretoria

Realizar simpósio que aborde os temas relacionados ao eixo 3 (álcool e outras drogas,
direitos humanos, família e escola, papel do psicólogo escolar, medicalização,
psicologia nas escolas, homofobia, inclusão, alienação parental, suicídio, violência
familiar e escolar, bulling, organização e conscientização da categoria; (realizar os
eventos como pré congressos);

Prazo: até abril de 2016

Responsáveis: Comissão de Educação e Formação, Grupo de Trabalho “Despatologiza”,
Grupo de Trabalho “A Psicologia no Enfrentamento ao Racismo”entre outros GT’s
interessados na temática

EIXO 3  



Organizar o lançamento da publicação da COMINTER e Subsedes

Prazo: junho de 2016

Responsáveis: COMINTER, Subsedes, Comissão de Educação, Assessoria de
Comunicação

Realização de encontros semestrais (Ética, COF, Sistema Conselhos) com os
psicólogos em formação das IES do Estado de PE;

Prazo: Ate Fevereiro de 2016 (realização do 1º encontro)

Responsáveis: COE, COF, CPP e CDH

EIXO 3  



Desenvolver parcerias para ampliar a conscientização da formação em
mediação para os profissionais de Psicologia;

Prazo: março de 2016;

Responsáveis: Comissão de Psicologia Jurídica, Comissão de Orientação e
Fiscalização e Assessoria de Comunicação

Criação de peças publicitárias apresentado posicionamentos da Psicologia
sobre diversas demandas

Prazo: janeiro de 2016

Responsáveis: todas as comissões
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Capacitação das diversas comissões (para as Subsedes e demais profissionais) –
ação destacada no eixo 1

Prazo: janeiro de 2016;

Responsáveis: todas as comissões, sobretudo, COE e COF;

Realização do I Fórum Estadual de Serviços-Escola e Supervisores de Psicologia
do Estado de Pernambuco (preceptores, tutores)

Prazo: julho de 2016

Responsáveis:

EIXO 3  



Promover fóruns de debates permanentes sobre Educação e o papel da (o) psicóloga
(o) escolar e demandas contemporâneas

Prazo: até 27/09/2016;

Responsáveis: Comissão de Educação e Formação e Despatologiza;

Desenvolver parcerias entre as Comissões e GT’s a fim de incluir a temática racial e o
fortalecimento da implementação da Lei nº. 10.639, a contribuir para a promoção da
igualdade racial, veículo para o empoderamento biopsicossocial da população negra.
(promover integrações com a Comissão de Educação, GT Despatologiza e GT A Psicologia
no enfrentamento ao racismo)

Prazo: até 27/09/2016

Responsáveis: Comissão de Educação e Formação, Comissão de Direitos Humanos, GT !”A
Psicologia no Enfrentamento ao Racismo, GT “Despatologiza”
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Realizar Grupos de Estudos nas Comissões e GT’s, de acordo com as temáticas
desenvolvidas por cada um (a) a fim de habilitar os participantes, conselheiras
(os), colaboradoras (es) para o aprofundamento na temática nos diversos
espaços de representação e participação das (os) mesmas (os), enquanto CRP.
(seleção de textos de pessoas de referência na temática escolhida);

Prazo: até 27/09/2015

Responsáveis: Conselheiras (os), Colaboradoras (es) responsáveis

EIXO 3  



Oferecer a formação em mediação para psicólogos (a formação é importante
para que estes profissionais possam ocupar a demanda de trabalho que cai surgir
com a vigência do Novo Código de Processo Civil)

Prazo: janeiro/2016m por ser o mês do início da vigência da Lei de Mediação

Responsáveis: Comissão de Psicologia Jurídica e Coordenação geral

Oferecer a formação em Libras para os psicólogos

Prazo: junho de 2016

Responsáveis: GT “Psicologia e Atenção à Pessoa com Deficiência”

EIXO 3  



Promover Roda de Qualificação com cursos de 01 dia sobre demanda específica
do exercício profissional: avaliação psicológica, guardar documentos,
documentos elaborados pelos psicólogos, etc. (mensal)

Prazo: janeiro de 2016 (iniciar)

Responsáveis: todas as Comissões

Oferecer as normativas em Psicologia e braile

Prazo: agosto de 2016

Responsáveis: GT “Psicologia e Atenção à Pessoa com Deficiência” e COF

EIXO 3  



Realização do I Seminário de Psicologia Jurídica para discutir as principais
demandas do exercício profissional e apresentação de trabalhos (aberto para
estudantes)

Prazo: Julho de 2016

Responsáveis: Comissão de Psicologia Jurídica e COF

Identificar e debater as demandas do judiciário aos psicólogos atuantes no
SUS/SUAS.

Promover atividades de interlocução com o judiciário para esclarecer papéis,
atribuições e competências profissionais dos SUS/SUAS e Sistema de Justiça.
(realizar reuniões, fóruns de articulação judiciário e SUS/SUAS, criação de cartilha
sobre essa articulação)

Prazo: 1º semestre de 2016

Responsáveis: Direitos Humanos e Saúde

EIXO 3  



Desenvolver e ampliar discussões sobre a Política Nacional de Saúde Mental
entre as (os) psicólogas (os) que atuam no serviço público, por meio das
promoção de ações que visem a educação permanente e continuada.
(Seminário teóricos e mesas redondas e construção de tipos de intervenções
grupais e individuais em situação de crise; estruturação de uma nota técnica
norteadora para os profissionais);

Prazo: 1º semestre de 2016

Responsáveis: Comissão de Saúde e Hospitalar

Firmar parceria com a ABEP e apresentar um Projeto de implementação do
ensino da Psicologia no Ensino Médio

Prazo: abril de 2016

Responsáveis: Comissão de Educação e Formação
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Montagem / construção de uma sala multimídia para videoconferência

Prazo: julho de 2016

Responsáveis: Coordenação geral e Assessoria de Comunicação

Ampliar a participação e apoio do CRP nos eventos antimanicomiais (Recife e
interior)

Prazo: maio de 2016

Responsáveis: Coordenação geral, tesouraria e COMINTER

Realizar ações comemorativas do Dia do Psicólogo, também nas 03 Subsedes

Prazo: agosto de 2016

Responsáveis: Comissão Organizadora do Dia do Psicólogo e COMINTER
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