CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2011 - 2013
EIXO III: Diálogo com a Sociedade e com o Estado
TEMA:
DIAGNÓTICO META / PROPOSTA

AÇÕES
Criar grupos de discussão na Comissão de Políticas
Públicas sobre a representatividade e as Políticas
defendidas pelo CFP.

CO N SELH O REG IO N A L D E PSICO LO G IA
11 ª REG I ÃO /CRP 11

RESPONSÁVEIS

FACILITADORES

CPP

Coordenadores e membros da comissão

Contribuir com a
Ampliar a participação nos órgãos de Controle Social,
Elaboração/Implem
Conselhos de Direitos e Conferências.
entação de
Intensificar as ações de divulgação das campanhas e
Políticas Públicas.
políticas voltadas para a criança, adolescente, idoso e
CDH
mulheres vítimas de violações de direitos.
Realizar diálogo com os profissionais da saúde para a
Comissão de
melhoria da assistência (no SUS) às vítimas de violência
Saúde
sexual.
Manter dialogo sobre o apoio matricial, o Núcleo de
Apoio à Saúde da Família e demais programas e projetos
Comissão de
que corroborem o processo de reforma psiquiátrica no
Saúde
Brasil.
Travar diálogo com o governo para implementar o Setor
Comissão de
de Psicologia nas Políticas Públicas de Saúde.
Saúde
Realizar o Seminário "Família e Justiça: contribuições
Apoiar eventos e
Grupo Gestor PI
éticas e compromisso social da Psicologia" no PI.
ações intersetoriais
Realizar o Seminário "Compromisso social da Psicologia
que visem a
Grupo Gestor PI
com a pessoa idosa" no PI
consolidação da
Divulgar o resultado da ação política do Sistema
Política Pública de
Conselhos sobre a inspeção das comunidades
CDH e CPP
Saúde Mental.
terapêuticas realizado em 2011.

Coordenadores e membros da comissão

Coordenadores e membros da comissão

Coordenadores e membros da comissão

Coordenadores e membros da comissão
Grupo Gestor PI
Grupo Gestor PI
Coordenadores e membros da comissão

CUSTO

PRAZO

Promover fóruns de debate para discutir a integração das
diversas Políticas Públicas referentes a álcool e outras
drogas com profissionais a fim de divulgar experiências e
fomentar discussões sobre esse tema, por meio da
interlocução com os diferentes atores sociais envolvidos
com a questão.

PSICOLOGIA
E POLÍTICAS
Promover eventos
PÚBLICAS
dentro do Sistema
Conselhos que
evidenciem
semelhanças e
Realizar ações entre os diversos profissionais que atuam
diferenças do
no âmbito das Políticas Públicas.
trabalho do
psicologo nas
diferentes politicas
públicas em seu
caráter
transdisciplinar.

CDH, CPP,
Comissão de
Saúde e
Comissão de
Psicologia e
Justiça

Membros das comissões
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Coordenadores e membros de comissões

Realizar seminários para implementar espaços para
disussão e reflexão sobre o fazer da Psicologia na
Divulgar para a Assistência Social, dando visibilidade à atuação do
sociedade as
psicólogo no CRAS e CREAS, convocando IES,
práticas dos(as) profissionais de Psicologia, comunidades e a sociedade
psicólogos(as) na civil organizada.
Política Pública de Fomentar a criação do Fórum Estadual dos
Assistência Social. Trabalhadores do SUAS e consolidar articulação com o
Fórum Nacional, garantindo a participação da Psicologia
nesse espaço.
Divulgar para a
sociedade as
Realizar reuniões ampliadas da Comissão dicutindo
práticas dos
temas da Psicologia e Políticas Públicas.
psicólogos nas
Políticas Públicas.
Ampliar o diálogo
Divulgar as referencias do CREPOP junto aos gestores.
com o Estado
sobre a Psicologia Articular canais de dialogo com as três instâncias de
nas Políticas
poder (executivo, legislativo e judiciário) e o Ministério
Públicas.
Público.
Solicitar ao CREPOP a atualização e divulgação do
banco de dados dos profissionais do CRP 11 que
trabalham com a diversidade sexual, LGBT.
APOIAR AÇÕES
Realizar encontro com diferentes categorias
POLITICAS DO
profissionais, priorizando as politicas publicas para a
CFP EM DEFESA
polulação LGBT.
DOS DIREITOS A
Realizar o I Fórum de Saúde e Direitos Humanos da
DIVERSIDADE DE
população LGBT.
ORIENTAÇÃO
Realizar uma campanha de visibilidade trans
SEXUAL
Propiciar a participação do CRP 11, envolvendo a
categoria, nos eventos que promovam os direitos da
população LGBT.
PSICOLOGIA
Articular com os
E
Movimentos
MOVIMENTO
Viabilizar dialogo com as Secretarias de Educação e
Sociais e
S SOCIAS
Saúde Estaduais e Municipais e Movimento Negro no
Instituições de
Controle Social a sentido de objetivar e efetivar as Políticas Públicas para
Defesa dos Direitos promoção da equidade racial.
da População
Negra

CPP

Membros da CPP

CPP

Membros da CPP

CPP

Membros da CPP
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conselheiro responsavel pelo crepop e o
coordenador de politicas publicas
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membros da comissão de politicas
publicas

CDH e CPP

Coordenadores e membros das comissões

COMISSÕES DE
SAUDE E CDH

CDH

Coordenador e membros da comissão.

Apoiar
politicamente as
iniciativas do
movimento
indígena que
garantam seus
direitos.
Participar das Lutas
CONDIÇÕES
Sociais em prol das
DE
Condições de
TRABALHO
Trabalho,
DO
regulamentação da
PSICÓLOGO
jornada de trabalho

Contemplar a tematica nos eventos e/ou ações
promovidas pelo CRP 11.

CDH, CPP

Divulgar através dos meios de comunicação,
Comissão de
informações e esclarecimentos à categoria acerca do
Comunicação
papel do CRP 11 e do sindicato.
Realizar reuniões periódicas com o sindicato para apoiar
Diretoria do CRP
e/ou discutir ações prioritárias da categoria que possuem
11
relação om as atribuições do CRP 11.

Coordenadores e membros das
comissões.

Membros da comissão.

Membros da Diretoria

Aproximar os
Sistema Conselhos
de Psicologia com
estudantes e os
profissionais de
Psicologia com a
finalidade de trazer
FORMAÇÃO
questões
DO
Contemporâneas
PSICÓLOGO
presentes no fazer
Articular com a
ABEP e Entidades
formadoras a
promoção de
eventos cientificos
para a divulgação

EDUCAÇÃO

Identificar e mapear os CA's das IES dos Cursos de
Psicologia.
Convidar os estudantes para os eventos do CRP 11.
Possibilitar a participação do CRP 11 nas disciplinas de
ética e nas orientações dos Serviços de Psicologia
Aplicada (SPA).
Manter atualizada a listagem dos Cursos de Psicologia
na jurisdição do CRP 11.
Realizar encontro com os supervisores dos estágios
profissionalizantes das IES.
Participar da II Mostra Nacional do Sistema Conselhos
TODOS
de Psicologia, alusivo aos 50 anos da Psicologia.
Auxiliar a ABEP na efetivação das suas ações na
Diretoria do CRP
Jurisdição do CRP 11.
11
Regionalizar a Mostra Nacional dos 50 anos da
TODOS
psicologia no CRP 11.
Realizar debates acerca da temática da medicalização e
Comissão de
da queixa escolar, envolvendo profissionais das Ciências
Educação
Humanas, da Saúde e segmentos sociais afins.
Retomar e incentivar a participação de membros para
Divulgar na
compor a Comissão de Educação e implementação de
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sociedade o papel
suas ações.
do psicólogo
escolar.
Informar à categoria, através dos meios de comunicação,
sobre projetos de lei e emendas parlamentares que
Comissão de
correspondem às referências produzidas pelo Sistema
Comunicação
Conselho de Psicologia no campo da Educação.

Aproximar a
categoria do CRP
11, estreitando as
relações com os
APROXIMAÇ
psicólogos e
ÃO DA
fortalecendo o
CATEGORIA diálogo dos temas
referendados no
Sistema Conselhos
e as demandas
locais.

Projeto Café Conceitual. Realizar um projeto periódico de
um encontro (estilo roda de conversa) com um debatedor
convidado e chamar a categoria para o espaço do CRP.
Os temas dos encontros devem contemplar as temáticas
do VII CNP e demandas locais.
I Encontro de Psicologia da Região Norte (Consolidando
saberes, construindo fazeres)
Campanha de divulgação "Venha conhecer o Conselho!".
Preparar "chamadas" no Jornal, Psiu online como
estratégia de preparação para os eventos promovidos
pelo CRP 11.

Comissão de
Comunicação em
interface com as
outras comissões
Comissão
Específica
Comissão de
Comunicação em
interface com as
outras comissões
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VII Plenário
VII Plenário
Membros da comissão
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Membros da comissão

Liana +

Liana +

Membros da comissão

Promover a
discussão sobre a
Psicologia e
Promover roda de conversa sobre a relação da
Religiosidade,
PSICOLOGIA
esclarecendo as psicologia estabelecida com o fenômeno da
E RELIGIÃO
religiosidade.
relações entre
esses campos,
especialmente nas
questões éticas.
Promover seminario regional na juridição CRP 11
Contribuir para
TRANSITO E
politicas de transito Participar do Seminário Nacional do Sistema Conselho
MOBILIDADE
e mobilidade
de Psicologia
HUMANA
humana
Ampliar diálogo com os gestores sobre a temática do
trânsito e mobilidade humana.
Acompanhar e Divulgar junto aos meios de comunicação do CRP 11 a
divulgar as ações agenda do Forum Estadual da democratização das
PSICOLOGIA
da politica do
comunicações.
E MIDIA
Sistema Conselhos Participar do Fórum Estadual da democratização das
de Psicologia
comunicações.
TOTAL:

CDH, COE, COF,
CPJ, CAP

Membros daS Comissões

CAP

Liana, Adriana, Karla, Socorro e grupos
gestores do PI e MA
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