
Resultado Nº Ação Onde Prazo Responsável Corresponsável Comentários Região Frequência

1.1.3

Definir órgãos de 
controle social que o 
CRP deve ocupar e 

captar colaboradores 
para representação 

Em todas 
subsedes

Contínuo 2014
Ermínia 

(CPP)
não disponível

Ampliamos o numero 
de colaboradores 
participantes de 

Conselhos de Direitos 
e de Políticas Públicas 

promovendo o 
protagonismo da 

Psicologia nas 
instâncias de controle 

Social (CMAS, 
CMDCA, etc.)  

CONTÍNUO-2014

ESTADUAL CONSTANTE

1.1.2

Construir método de 
gestão que incorpore 

colaboradores e 
promova alinhamento 

teste 

Em todas 
subsedes

41640 Elisa (Diretoria) não disponível

Realizamos reunião 
semestral com 

colaboradores E 
REPRESENTANTES DO 
CRP NOS ESPAÇOS DE 

CONTROLE SOCIAL para 
alinhamento político (o 

que significa 
representar o CRP) e 

análise do andamento 
das representações 

(MAIO E NOVEMBRO)    
Baixada Santista propõe 

2 representantes do 
VALE    

ESTADUAL ESPECÍFICO

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

EIXO: 1. Avançar no processo de implantação de uma gestão descentralizada e regionalizada para favorecer respostas em diálogo com as necessidades locais e estaduais 
incentivando o protagonismo da categoria e dos usuários da Psicologia

1.1 Foram 
definidos projetos 
de ações políticas 

de forma 
descentralizadas 
em cada uma das 

dez regiões do 
CRP/SP, 

intensificando o 
diálogo com os 
psicólogos de 

diferentes áreas de 
atuação e com a 

sociedade, a partir 
de diretrizes 

estabelecidas pela 
gestão

LEGENDA
Ações não iniciadas 

Ações em andamento
Ações realizadas

Ações inviabilizadas por motivos externos 
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1.2.12

Realizar pesquisa que 
mapeie área de 
atuação, área de 

interesse e inserção do 
psicólogo nas políticas 

públicas, 
regionalmente, em 

todo o estado

Estadual não disponível Ermínia (CPP) não disponível
incluir quesito 

raça/cor na pesquisa
ESTADUAL ESPECÍFICO

1.2.9

Realizar capacitação 
com todas as subsedes 

e ats sobre 
metodologia CREPOP

Estadual não disponível
Ermínia 

(CREPOP)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

1.2.10

Organizar agenda de 
encontros dos Núcleos 
com gestores públicos 
para diálogo, buscando 
dar conhecimento dos 
cadernos do CREPOP

Estadual e 
Subsedes

novembro, 2014 Ermínia (CREPOP) não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

1.2.11

Divulgar e distribuir os 
materiais do crepop 

em todas as 
universidades do 

estado

Estadual não disponível
Ermínia

(CREPOP)
não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

1.2.2

Realizar estudo c/ 
subsedes para 

levantamento de pls 
locais forma de 
implantação de 

acompanhamento por 
região

Estadual não disponível Guilherme (CAPL) não disponível

Ação estadual para 
garantir a efetiva 

descentralização do 
acompanhamento de 

PLs.

ESTADUAL ESPECIFICO

1.2.3

Realizar capacitação 
para 

conselheiros/gestores/
ats para apropriação 

do funcionamento dos 
processos legislativos 

(nas três esferas)

Estadual fevereiro,2014 Guilherme (CAPL) não disponível

Reunião/capacitação 
para apropriação, por 

parte dos 
conselheiros, 

gestores e ats, do 
funcionamento dos 

processos legislativos: 
preferencialmente 

presencial

ESTADUAL ESPECIFICO
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1.2.4
Referendar distribuição 

dos PLs/temas entre 
conselheiros/núcleos

Estadual fevereiro,2014 Guilherme (CAPL) não disponível

distribuir os pls 
(individualmente ou 

por área temática dos 
núcleos), para os 

conselheiros/núcleos 
em plenária, com 

eleição dos temas/pls 
prioritários

ESTADUAL CONSTANTE

1.2.7

Criar página no site do 
crp para 

acompanhamento de 
processos legislativos-
com participação da 

categoria

Estadual março, 2014 Guilherme (CAPL) não disponível

criar página no site 
do crp para dar 

visibilidade à capl, 
divulgando pls 

acompanhados, 
disponibilizando 

forma de contato 
para dúvidas, 
sugestões e 

demandas da 
categoria referentes a 
processos legislativos 

locais.

ESTADUAL ESPECIFICO

1.2.6
Propor pls de 

relevância 
regional/estadual

Estadual junho, 2014
Guilherme (CAPL) 

- Ermínia (CPP)
não disponível

a partir de demandas 
municipais/estaduais, 
o crp ser parte ativa 
na proposição de pl 
de relevância para a 

categoria em 
municípios do 
estado/alesp, 

acompanhando seu 
processo na casa 

legislativa. (explicar 
melhor, não cabe 

aqui!)

ESTADUAL CONSTANTE

1.2 Descentralizou 
e regionalizou a 
CAPL e CREPOP, 

de forma a  
adequar as 
referências 
técnicas e 

legislativas às 
diversas 

realidades loco-
regionais.
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1.2.8

Atualizar legislação de 
referência para a 

categoria no site, em 
parceria 

capl/cof/crepop

Estadual fevereiro, 2014
Guilherme (CAPL) 

- Graça (COF) - 
Ermínia (CPP)

não disponível

manter legislação 
atualizada em local 

único do site do crp, 
de maneira acessível 
e compatível com os 

diferentes usos online 
destas referências 
(páginas temáticas, 

comissões...), 
(centralizada pela 

cof)

ESTADUAL CONSTANTE

1.2.1

Estruturar rotinas de 
funcionamento/

procedimentos para a 
CAPL , a partir de 
munícipios pólos

ESTADUAL e em 
todas as subsedes

não disponível
Guilherme 

(CAPL)
não disponível

juntamente com 
setor técnico e 
administrativo, 

formalizar rotinas de 
trabalho que 
possibilitem o 

acompanhamento 
dos pls da região

ESTADUAL CONSTANTE

1.3.4

Reuniões de 
alinhamento entre 

conselheiros e gestores 
para discussão sobre 

instrução, fiscalização e 
pareceres e orientação, 
titulo de especialistas 
(4 durante o ano, nas 
sextas feiras junto aos 

fóruns de gestores)

não disponível janeiro, 2014
Alacir (CATE)
Graça (COF)

Gabriela (COE)
não disponível

avaliar quando 
devemos incluir 
colaboradores 

Até o momento 
foram realizadas 

conversas informais, 
Alacir 18/07

ESTADUAL CONSTANTE

1.3.1

Formação para 
descentralização da 

elaboração de 
pareceres pela COE

não disponível não disponível
Gabriela 

(COE)
não disponível

Considerar 
mapeamento 

realizado
ESTADUAL ESPECÍFICO
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1.3.5

Identificar as 
necessidades de cada 
uma das dez regiões 
para a realização de 

Instrução para verificar 
necessidade de ampliar 

o número de 
colaboradores 

não disponível janeiro, 2014 Gabriela (COE) não disponível

Mapeamos os 
colaboradores para 

Ética da Sede 
(Instrução). Aumentar 
em quanto o numero 

de colaboradores?

ESTADUAL CONSTANTE

1.3.6

Criar comissões de 
instrução processual 

nas Subsedes que 
ainda não têm.  

não disponível janeiro, 2014 Gabriela (COE) não disponível

Implantamos, até o 
final de 2014, 

instrução processual 
em todas as 

Subsedes. Obs: 
treinamento dos 

colaboradores das 
subsedes, 

participação dos 
colaboradores em CIs 

de Subsedes 
próximas com 
colaboradores 

experientes de outra 
localidade próxima 
para a realização de

ESTADUAL CONSTANTE

1.3.7

Reunião com 
coordenadores de 

subsedes para 
regionalização de CI´s

não disponível janeiro, 2014 Gabriela (COE) não disponível

Realizamos reunião 
com conselheiros 
coordenadores de 

Subsedes para 
compreender 

realidade local para 
implantação do 

processo de 
Regionalização da 

COE

ESTADUAL CONSTANTE

1.3.2

Implantar processo 
piloto de 

descentralização da 
elaboração de 

pareceres em uma (ou 
mais) subsede 

não disponível não disponível
Gabriela (COE)

Camila (CG ABC)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

1.3.8
Regionalizar o acesso e 
guarda aos prontuários 

não disponível não disponível
Luís Saraiva 
(Diretoria)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

1.3 O CRP/SP 
ampliou em pelo 

menos 50% a 
descentralização e 
regionalização das 

ações e serviços 
de COE, COF, CATE 

e Atendimento, 
em cada subsede
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1.5.1

Revisar, implantar e 
monitorar  

planejamento 
administrativo 

considerando diferente 
níveis (plenário, 

gerência e 
coordenações e equipe 

de trabalhadores) e 
regiões

não disponível não disponível
Luis Saraiva / 

Adriana 
(Diretoria)

não disponível
considerar plano de 

segurança
ESTADUAL CONSTANTE

1.5.2

Revisar, implantar e 
monitorar  nova 

estrutura 
organizacional e PCCS

não disponível não disponível
Luis Saraiva / 

Adriana 
(Diretoria)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

1.5.3
Definir fluxos e 

processos do trabalho 
interno

não disponível janeiro
Luís Saraiva 
(Diretoria)

não disponível

Instituir espaços 
coletivos de 

planejamento 
cotidiano e tomadas 

de decisões

ESTADUAL ESPECÍFICO

1.6.3
Definir criação de 

novas/reorganização 
das subsedes

não disponível não disponível
Elisa / Adriana 

(Diretoria)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

1.6.2
Mapear coletivos 

políticos que possam 
assumir subsedes

não disponível não disponível

Elisa / Adriana 
(Diretoria) - 

Gustavo (Com. 
Gestora 

Campinas) - 
Bruno (Com. 
Gestora Reg. 

Metropolitana)

não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

1.6.1

Realizar pesquisa que 
contemple o caráter 

identitário dos 
psicólogos e sociedade 

de cada região, 
número de psicólogos 
e facilidade de acesso

não disponível fevereiro, 2014 Elisa (Diretoria) não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

Resultado nº Ação Onde Prazo Responsável Corresponsável Comentários Região Frequência

1.5 CRP/SP 
executou plano 
administrativo e 

dispõe de um 
novo modelo 

organizacional 
pautado na lógica 

da 
descentralização e 
horizontalização 

das instâncias 
decisórias, 

agilizando a 
comunicação e o 

fluxo de 
informações e de 

trabalho

1.6 Ter realizado 
estudo sobre 

georeferenciamen
to, considerando a 
estrutura político 
administrativa no 
Estado tendo em 
vista a redivisão 
das subsedes, 

territorialização 
para atuação 

descentralizada 
bem como a 

necessidade de 
criação outras 

subsedes

EIXO: 2. Tornar-se referência no cotidiano profissional dos(as) psicólogos(as), através da produção de referencias técnicas que respeitem  a diversidade da psicologia, para 
contribuir  na sociedade tendo como foco as demandas postas pelas lutas sociais pela igualdade e democracia

6



2.1.9

Pautar a Moção 14 do 
VIII CNP com 

representantes da 
FENPB (Apoio ao 
diálogo com as 

epistemologias não 
hegemônicas)

não disponível maio

Ana P. Noronha 
Berni 

(Núcleo Mét. 
Tecn. 

Psicológicas)

não disponível

reuniões com 
representantes do 

fenbp para fomentar o 
debate e a inclusão de 
entidades profissionais 

que refletem  a 
diversidade não 
hegemônica da 

psicologia, divulgar a 
moção xiv do cnp, 

participar de reuniões 
no fenpb para explicar 

esse campo

ESTADUAL ESPECÍFICO

2.1.2

Fazer parceria com a 
ABRAPED e com 
movimentos das 

populações atingidas 
por desastres ou sob 
risco para participar 
da Conferência da 
Proteção e Defesa 

Civil e realizar 
Conferências Livres

Estadual não disponível
Joari (Núcleo de 

Assist. Social)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

2.1.11

Oficina para produção 
de referências em 

relação a temática do 
Envelhecimento

não disponível não disponível
Joari (Núcleo de 

Assist. Social)
não disponível

Realizar um 
Seminário Estadual 

sobre o 
Envelhecimento  

ESTADUAL ESPECIFICO
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2.1.12

Oficina para produção 
de referências em 
relação a temática 
sobre pessoas com 

deficiência

não disponível não disponível
Joari (Núcleo de 

Assist. Social)
não disponível

Atividade Estadual 
entre entidades e 

psicólogos que 
trabalham com 

Pessoas com 
Deficiência. 

Possibilidade de 
rever data para 

coincidir com data 
de mobilização pelos 
direitos das pessoas 

com deficiência.  

ESTADUAL ESPECIFICO

2.1.8

Divulgar a Moção 14 
do VIII CNP (Apoio ao 

diálogo com as 
epistemologias não 

hegemônicas)

não disponível
julho

Ana P. Noronha 
Berni 

(Núcleo Mét. 
Tecn. 

Psicológicas)

não disponível

preparar carta para e 
enviar via correio às 

universidades, 
grupos de pesquisas, 

pro-reitorias de 
pesquisa, etc.  

divulgar nos meios 
eletrônicos do crp e 
impressos  publicar 

matéria em jornal de 
circulação regional

ESTADUAL ESPECIFICO

2.1.7

Articular as 
associações 

profissionais que 
refletem um campo 

de construção 
epistemológica não 

hegemônica na 
psicologia e realizar 

um evento de 
lançamento do fórum

não disponível
setembro

Ana P. Noronha - 
Berni (Núcleo 

Mét. Tecn. 
Psicológicas)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO
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2.1.3

Fazer parceria com 
diversas associações 

do campo da 
psicoterapia para 
realizar encontros 
periódicos tendo 

como foco o 
alinhamento da 

definição de 
psicoterapia 

Estadual não disponível

Ana P. Noronha 
Berni 

(Núcleo Mét. 
Tecn. 

Psicológicas)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

2.1.4

Fazer parceria com 
diversas associações 

da psicologia do 
Esporte para construir 

diretrizes de 
orientação, 

fiscalização e 
divulgação de 

referências (encontros 
periódicos)

Estadual não disponível
Camila (Núcleo 
áreas desafios 

para o CRP)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

2.1.24

Mapear a partir do 
levantamento feito 

pelo crepop os 
psicólogos que atuam 
em segurança publica 

no estado de SP

não disponível não disponível

Ermínia (CPP)  
Regiane 

(Núcleo da 
Justiça) 

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

2.1.11

Buscar parceria com a 
SBPOT e realizar 

encontros periódicos 
de psicólogos que 

atuam na POT

Estadual não disponível
Graça A. 

(Núcleo Áreas 
Desafio)

não disponível
incluindo questões 

raciais 
ESTADUAL ESPECÍFICO

2.1 O CRP/SP se 
aproximou de 

entidades e 
grupos de 

psicólogos de 
áreas pouco 

acompanhadas e 
produziu 

encontros, ações 
de orientação e 

referências.
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2.1.1

Evento sobre "Direitos 
Reprodutivos: 

gravidez, parto e a 
medicalização da 

mulher" 

Estadual no Vale 
do Paraíba

janeiro, 2014

Lívia 
(Núcleo 

Sexualidade e 
Gênero)

não disponível

Realizamos 1 evento 
sobre "Direitos 
Reprodutivos: 

gravidez, parto e a 
medicalização da 

mulher", 
promovendo junto à 

categoria e 
sociedade diálogos a 

respeito de temas 
relacionados à 

'Psicologia e 
Sexualidade e 

Gênero" e questões 
ainda não 

abordados.  
campinas: encontro 

da clínica e sobre 
étnico racial (2 

encontros) 

ESTADUAL ESPECÍFICO

2.1.23
Produzir 2 cadernos 

temáticos
não disponível janeiro, 2014

Janaína 
(Comunicação) + 

Núcleos 
Temáticos 
Envolvidos

não disponível
Comunicação 18/07 - 

Genocídio - Bruno 
Julho/14

ESTADUAL ESPECÍFICO

2.1.22

Divulgação da 
publicação sobre 

atuação dos 
psicólogos do NASFs 

(um exemplar do 
cadernos temáticos)

Estadual janeiro, 2014
Moacyr 

(Núcleo Saúde)
não disponível

A partir de 
mapeamento 
realizado pelo 

CREPOP, 
encaminhamos para 
psicólogos atuantes 

nos NASFs nas 
diversas cidades da 
região um exemplar 
do caderno temático 

referente ao tema 
para estes grupos de 

profissionais 
psicólogos

ESTADUAL ESPECÍFICO
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2.1.25

Realizar roda de 
conversa com 

psicólogos que atuam 
na segurança pública 
para discutir a prática 
e elaborar um projeto

não disponível não disponível
Regiane 

(Núcleo da 
Justiça) 

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

2.1.26

Elaborar um projeto 
sobre segurança 
publica e direitos 
humanos para ser 

executado em 2015

não disponível não disponível

Regiane 
(Núcleo da 

Justiça) 
Aristeu 

(Direitos 
Humanos)

não disponível

não disponível
CDH 18/07 - Já em 

execução; Relacionamos 
também nossa 

participação no GT sobre 
Violência Policial, no 
Conselho Estadual de 
Defesa dos Direitos da 

Pessoa Humana 
(CONDEPE)

ESTADUAL ESPECÍFICO

2.1.27

Realizar na semana da 
Psicologia sobre 

Temas novos 
(Etologia, Terapias 

assistiva por animais, 
Bioética e formação, 

Ambiental, 
Mobilidade Humana, 
Segurança, Psicologia 
da Aviação, Imigração, 

Psicólogos gestores 
entre outros)

não disponível janeiro, 2014

Graça Araújo e 
Camila (Núcleo 
Áreas Desafio) - 
Regiane (Núcleo 
Justiça) - Ermínia 

(CPP) - Bruno 
(Núcleo da Terra) 
- Moacyr (Núcleo 

Saúde)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

2.2.1

Identificar associações 
e psicólogos que 

atuam com entidades 
confessionais e 

estabelecer diálogo 
com as mesmas

Estadual nov/14

Ana P. Noronha - 
Berni (Núcleo 

Mét. Tecn. 
Psicológicas)

não disponível Apoiar OLA e MEL ESTADUAL ESPECÍFICO

2.2.2
Divulgar o Vídeo sobre 

Laicidade  do CFP
Estadual não disponível

Ana P. Noronha - 
Berni (Núcleo 

Mét. Tecn. 
Psicológicas)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

2.2 Aprofundou o 11



2.2.3

Divulgar a Moção 15 
do VIII CNP e nota do 

CFP (repudio ao 
fundamentalismo)

Estadual Oct-14

Ana P. Noronha - 
Berni (Núcleo 

Mét. Tecn. 
Psicológicas)

não disponível
publicizar a moção 

junto á sociedade  e 
categoria

ESTADUAL ESPECIFICO

2.2.4

Apoiar e realizar ações 
e parcerias com  OLE 

(Observatório da 
Laicidade do Estado) e 
MEEL (Movimento do 

Estado Laico)

Estadual jun/14

Ana P. Noronha - 
Berni (Núcleo 

Mét. Tecn. 
Psicológicas)

não disponível
Apoiou e 

estabeleceu diálogo ESTADUAL ESPECIFICO

2.2.10

Publicar caderno 
temático em parceria 

com CFP, sobre 
debate realizado 

sobre epistemologias 
não hegemônicas

Estadual não disponível

Ana P. Noronha - 
Berni (Núcleo 

Mét. Tecn. 
Psicológicas)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

2.3.2

Manter espaços de 
discussão estratégicos 

com sindicatos, 
centrais e outras 
organizações de 

trabalhadores para 
debate sobre 

condições de trabalho

não disponível não disponível
Sandra 

(Mundo do 
Trabalho)

não disponível
(garantindo 

participação de Sede 
e Subsede)

ESTADUAL CONSTANTE

2.2 Aprofundou o 
debate sobre o 
caráter laico da 

Psicologia 
esclarecendo a 
categoria e a 

sociedade sobre 
esse princípio 
soberano de 

atuação 
profissional e suas 

relações com a 
religião e a 

espiritualidade
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2.3.3

Pesquisar com outros 
conselhos de 

categoria formas de 
atuação relativas às 

condições de trabalho 
e parâmetros éticos e 

técnicos

não disponível não disponível
Sandra 

(Mundo do 
Trabalho)

não disponível
(garantindo 

participação de Sede 
e Subsede)

ESTADUAL ESPECIFICO

2.3.4

Criar um registro em 
todas as subsedes 

sobre as demandas de 
orientação e 

fiscalização sobre 
condições de trabalho 
no exercício ético da 

profissão 

não disponível não disponível
Sandra (Mundo 
do Trabalho) - 
Graça C. (COF)

não disponível

mapear ÁREAS para 
levantamento das 
informações (de 

acordo com 
demandas da 

subsede)  abrir 
canais de 

interlocução com 
tais grupos de 
profissionais  

sistematizar as 
demandas 

encontradas

ESTADUAL CONSTANTE

2.3.5

Realizar pesquisa para 
estabelecer 

Parâmetros de 
numero de psicólogos 
por serviço/população

não disponível não disponível

Sandra 
(Mundo do 
Trabalho)  

Ermínia (CPP)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

2.3.6

Caracterizar 
procedimentos da 

psicologia para rol da 
ANS e remuneração 

do SUS, tabela FNPAS 
e políticas públicas

não disponível não disponível

Sandra (Mundo 
do Trabalho) - 

Moacyr (Núcleo 
Saúde)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

2.3 O CRP/SP, em 
parceria com 

entidades sindicais 
e em diálogos com 

grupos de 
psicólogos, 
entidades, 
coletivos, 

respondeu 
demandas da 

categoria relativas 
a condições de 

trabalho, a partir 
da definição e da 

defesa dos 
parâmetros éticos 
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2.3.7

Provocar entidades 
sindicais e associações 

de psicologia para 
discussão sobre 
parâmetros para 

cargos de psicólogo/a 
(salario, exigências e 

bibliografia)

não disponível não disponível
Sandra (Mundo 

do Trabalho)
não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

2.3.8

Debater impactos da 
feminilização da 

psicologia nas 
condições de trabalho 

não disponível não disponível
Sandra (Mundo 

do Trabalho)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

2.3.9

Debater o impacto das 
condições de trabalho 
na saúde mental dos 
psicólogos, com foco 
especial em racismo e 
sexismo, entre outros

não disponível não disponível
Sandra (Mundo 

do Trabalho)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

2.3.10

Analisar o impacto das 
condições de trabalho 
(inspeção/fiscalização) 
na qualidade ética do 

psicólogo em duas 
áreas críticas

não disponível não disponível
Sandra (Mundo 

do Trabalho)
não disponível P.e Sistema prisional ESTADUAL ESPECIFICO

2.4.8

Realizar Oficinas 
online em parceria 
com CREPOP aos 

profissionais recém 
formados

não disponível 2014, 2015,2016
Ermínia 

(CREPOP)
não disponível

  organizar pelo 
menos uma Oficina 

por tema já 
pesquisado pelo 

Crepop quanto às 
diferentes atuações 

nas políticas públicas 
- totalizando em 

torno de 7 oficinas - 
3 por ano- tema 

Justiça

ESTADUAL ESPECÍFICO

parâmetros éticos 
e técnicos de 

atuação
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2.4.13

Confeccionar material 
pedagógico da COE de 

acordo com as 
principais demandas 
identificadas (folders, 

cartilhas etc)

não disponível 2014, 2015,2016 Gabriela (COE) não disponível
   apoio à orientação 

da categoria
ESTADUAL ESPECÍFICO

2.4.4

Mapear as principais 
infrações éticas 
cometidas por 

psicólogos a partir das 
fiscalizações e 

processos éticos para 
utilização nas diversas 
forma de  orientação: 

em fiscalizações, 
orientações individuais 
e em oficinas ou rodas 
de conversa a serem 

estabelecidas

não disponível 2014, 2015,2016 Gabriela (COE) não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

2.4.10

Criar um GT para 
revisão da 

normatização 
profissional -

Resolução CFP 
007/2007

não disponível 2014, 2015,2016 Graça (COF) não disponível
  criar Gt para esta 

revisão
ESTADUAL ESPECÍFICO

2.4.9

Criar protocolos de 
orientações a partir 
das demandas mais 

frequentes da 
categoria

não disponível 2014, 2015,2016
Graça (COF) - 
Ermínia (CPP)

não disponível

  a partir das queixas, 
representações, 

consultas, e outras, 
desenvolver 
diferentes 

protocolos para 
diferenciar 

fiscalização de 
?perícia?.

ESTADUAL CONSTANTE
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2.4.2

Realização de 
reuniões periódicas 
para integração e 

alinhamento de coe e 
cof e crepop

não disponível 2014, 2015,2016
Graça (COF) - 

Ermínia (CPP) - 
Gabriela (COE)

não disponível

 encontros 
bimestrais na  sede 
com períodos de 2 a 
3 horas   com temas 
pré estabelecidos- 

uso de sistema 
videoconferência

ESTADUAL CONSTANTE

2.4.5

Realizar Oficinas de 
documentos escritos 
por diferentes áreas 
de políticas públicas

não disponível 2014, 2015,2016
Graça (COF) - 

Ermínia (CPP) - 
Gabriela (COE)

não disponível

  Oficinas dirigidas a 
psicólogos das áreas: 

Jurídica, Saúde, 
Assistência Social e 

outras identificadas, 
com proposta de 

orientação, 2 po ano

ESTADUAL ESPECIFICO

2.4.6

Elaborar e publicizar 
Notas técnicas com 

relação às diferentes 
atuações da 

psicologia, de acordo 
com as prioridades 
estabelecidas neste 

plano. 

não disponível 2014, 2015,2016
Graça (COF) - 

Ermínia (CPP) - 
Gabriela (COE)

não disponível

  Reunir especialistas  
para a elaboração de 
notas técnicas  das 
diferentes áreas. 

notas já demandadas: 
Atuação do psicólogo 
na escuta especial da 

Criança e 
Adolescente em 

situações de 
violência. Realizar 
orientações aos 

psicólogos que atuam 
na fundação casa 

para elaboração de 
relatórios técnicos 

ESTADUAL ESPECIFICO

2.4.3

Realizar encontros 
temáticos para 
qualificação das 
Equipes técnicas

não disponível não disponível
Graça (COF) - 

Ermínia (CPP) - 
Gabriela (COE)

não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

2.4 Integrou o 
funcionamento da 
COE, da COF e do 

CREPOP 
reconfigurando 

seu papel político, 
técnico, 

pedagógico e 
preventivo interna 

e externamente
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2.4.11

Rever o convenio com 
o MP e incluir 
orientação aos 

promotores quanto às 
atribuições do CRP em 
relação à orientação e 

fiscalização

não disponível 2014, 2015,2016
Graça (COF) - 

Guilherme (COF)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

2.4.12

Produzir material de 
orientação aos 
profissionais da 

psicologia sobre o 
papel e as atribuições 

do MP, DP e 
ouvidorias

não disponível 2014, 2015,2016
Graça (COF) - 

Guilherme (COF)
não disponível

  qualificar as 
orientações 

individuais, em 
grupos e via revista 

psi

ESTADUAL ESPECIFICO

2.4.1

Elaborar um Projeto 
que contemple a  

qualificação e 
atualização da  equipe 

técnica, revisão de 
fluxos trabalho, convite 
a novos  colaboradores 

e conselheiros, 
estabelecendo 

demandas políticas, 
através de reuniões 

com todos os 
envolvidos

não disponível
fevereiro e março 

de 2014
Diretoria não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

2.4.7

Realizar Oficina 
especifica para 
psicólogos da 

Fundação CASA  

não disponível 38534
Gustavo (Núcleo 

Criança e 
Adolescente)

não disponível

  organizar em 
parceria com 

Defensoria Pública- 
Neij e COF uma 

oficina sobre 
necessidades 

especificas 
identificadas em 

conjunto pelas duas 
instituições - uma 

edição em 2014 - 4 
horas de duração

ESTADUAL ESPECÍFICO
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2.5 O CRP/SP 
consolidou o 

CREPOP como 
recurso de gestão e 

referência em 
políticas públicas, 
aprofundando o 
diálogo com a 

categoria 
garantindo a 
produção de 

referências em 
consonância com 

diretrizes de defesa 
de Direitos Sociais 

e Direitos Humanos

2.5.1

Intensificar a 
divulgação das 

produções do crepop 
nos eventos, meios de 

comunicação e de 
orientação à categoria

Estadual contínua
Ermínia 

(CREPOP)
não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

2.6.9

Realizar evento para 
abrir a discussão 

sobre formação para 
além da graduação. 

Estadual não disponível
Silvio (Núcleo 

Formação)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

2.6.1

Construir e manter 
agenda conjunta com 

ABEP, apoiando a 
entidade, bem como 

seus núcleos

Estadual e 
subsedes

não disponível
Silvio (Núcleo 

Formação)

iniciamos 
contatos com a 
ABEP que serão 
retomados em 

agosto

não disponível ESTADUAL CONSTANTE

2.6.3

Estabelecer parceria 
com IES para 

participar de semanas 
de psicologia, aulas 

sobre ética e eventos 
afins

Estadual e 
subsedes

não disponível
Silvio (Núcleo 

Formação)

realizamos 
alguns contatos 

regionais na Sub-
Sede de Assis

não disponível ESTADUAL CONSTANTE

2.6.4

Intensificar política de 
divulgação de 

eventos, referências e 
serviços do CRP às IES

Estadual e 
subsedes

não disponível
Silvio (Núcleo 

Formação)
não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

2.6 O CRP/SP 
aprofundou a 

parceria com a 
ABEP e as IES 

(instituições de 
ensino superior) 

pautando na 
formação e na 

pesquisa a 
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2.6.6

Iniciar o debate sobre 
bioética no uso de 

animais nas atividades 
de formação do 

psicólogo tendo como 
finalidade o diálogo 

com as IES

Estadual março, 2014
Silvio (Núcleo 

Formação)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

2.6.5

Marcar 
posicionamento junto 

a ABEP, IES, COREP 
contra o exame de 

proficiência e 
estratégias de 
qualificação da 

formação 

Estadual não disponível
Silvio (Núcleo 

Formação)
texto de ampla 

divulgação 
não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

2.6.7

Elaborar campanha 
focada no combate à 

atividade de formação 
dentro de instituições 

totais

Estadual não disponível
Silvio (Núcleo 

Formação)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

2.7.1
Manter atualizada a 
área do site  sobre 
história e memória

Estadual não disponível
Ilana (GT. 
História e 
Memória)

não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

2.7.3

Criar um material 
específico de 

divulgação dos 
produtos do projeto 
História e Memória

Estadual não disponível
Ilana (GT. 
História e 
Memória)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

2.7.4
Realizar evento sobre 

HM no dia do 
psicólogo

Estadual não disponível
Ilana (GT. 
História e 
Memória)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

2.7.6

Iniciar processo de 
produção de livro 

sobre raça e gênero 
na história da 

psicologia do Estado 
de São Paulo

Estadual não disponível

Ilana (GT. 
História e 

Memória) - 
Bruno | Jonathas  

(Núcleo 
Terra/Raça/Etnia

)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

pesquisa a 
dimensão ética da 
profissão, a partir 
das diretrizes do 

Sistema 
Conselhos, com 

ênfase em Direitos 
Humanos e 

Políticas Públicas

2.7 O CRP/SP 
realizou um 

produto sobre a 
História e 

Memória da 
Psicologia 
brasileira, 

considerando 
temas transversais 
e áreas de atuação 

e de 
conhecimento, 

caracterizando o 
papel do Conselho 

e destacando a 
importância das 
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2.7.2
Criar seção sobre HM 

no Jornal Psi
Estadual não disponível

Janaína 
(Comunicação) + 

Núcleos 
Temáticos 
Envolvidos

não disponível

O Jornal está publicando 
e referenciando as 

publicações do CRP e 
inclui a Memória

ESTADUAL CONSTANTE

Resultado Ação Onde Prazo Responsável Corresponsável Comentários Região Frequência

3.1.1

Revisar projeto gráfico 
para cartilhas 

populares com a 
proposta de inserir 

linguagem de 
quadrinhos (charges)

Estadual Abril
Janaína 

(Comunicação)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

3.1.2

Produzir ao menos 
duas cartilhas 

populares sobre os 
temas: Política LGBT e 
Feminista, dimensão 

subjetiva das questões 
indígenas e relações 

étnico-raciais 

Estadual
Cartilha 1: 

Julho/14; Cartilha 
2: Outubro/14

Lívia (Núcleo 
Sexualidade e 

Gênero) - Bruno 
(Núcleo 

Terra/Raça/Etnia
)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

3.2.2

Produzir e lançar ao 
menos dois programas 

de rádio com a 
linguagem de rádio 

comunitária que 
veiculem a visão da 

psicologia sobre 
questões da vida 

cotidiana da 
população 

Estadual
Periodicidade 

bimensal a partir 
de abril/2014

Janaína 
(Comunicação)

não disponível

Propostas: 
diversidade sexual e 
reprodutiva; SGDCA 

com foco no 
enfrentamento à 

violência; questões 
da terra e garantia de 
direitos - quilombola, 

ribeirinhos e 
indígenas; 

megaeventos e 
esporte na vida da 

população; violência 
urbana a partir do 
recorte de classe, 

gênero, geracional e 
raça/etnia- Inclui 
canal no youtube

ESTADUAL ESPECIFICO

importância das 
trajetórias 
regionais

EIXO: 3. Favorecer que a sociedade e os movimentos conheçam e demandem a psicologia para promover o acesso à diversidade de serviços, modalidades e cuidados por ela 
ofertados

3.1 Estabeleceu 
parceria com 
movimentos 
sociais para 

elaboração e 
produção de 2 

Cartilhas 
Populares sobre os 

serviços, 
modalidades e 

cuidados 
ofertados pela 

psicologia

3.2 Produziu e 
disseminou, ao 
menos, 5 novos 
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3.2.3

Promover divulgação 
desses produtos a partir 

da articulação com os 
movimentos populares, 
associações de mídias 

alternativas, associações 
comunitárias em geral. 

Estadual Maio e agosto/2014
Janaína 

(Comunicação)
não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

3.2.1

Produzir e lançar ao 
menos 5 programas do 

TV Diversidade em 
diferentes mídias 

contemplando 
diversidade de 

temáticas

Estadual
Periodicidade 

bimensal a partir de 
abril/2014

Janaína 
(Comunicação)

não disponível

Propostas: diversidade 
sexual e reprodutiva; 
SGDCA com foco no 

enfrentamento à 
violência; questões da 

terra e garantia de 
direitos - quilombola, 

ribeirinhos e 
indígenas; 

megaeventos e 
esporte na vida da 

população; violência 
urbana a partir do 
recorte de classe, 

gênero, geracional e 
raça/etnia- Inclui canal 

no youtube

ESTADUAL ESPECÍFICO

3.3.1

Implantar 
metodologia das 

cartilhas populares 
para publicação do 
material do CREPOP 

para usuários

Estadual não disponível
Ermínia 

(CREPOP)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

3.3.2

Desenvolver material 
para usuários do 

serviços de psicologia 
com material 

produzido pelo 
CREPOP -  Educação 

Básica e álcool e 
drogas

Estadual setembro, 2014
Ermínia 

(CREPOP)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

menos, 5 novos 
programas de TV 
(Diversidade) e 2 

programas de 
Rádio 

apresentando 
temas da 

Psicologia e 
Direitos Humanos, 

expressando os 
posicionamentos 

do CRP/SP

3.3 Desenvolveu a 
metodologia e 

difundiu, ao 
menos, 2 

materiais para os 
usuários dos 

serviços para toda 
a referência 

técnica do CREPOP
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3.4.2

Mapear movimentos 
sociais para 

aproximação e 
contato a partir das 
necessidades postas 
pelo Planejamento 
Estratégico (áreas 

prioritárias): Violência 
de Estado nos centros 
urbanos, Questões da 
terra e rural, Questões 

de gênero e da 
sexualidade, saúde, 

assis

Estadual e 
subsedes

não disponível

Aristeu (DH) - 
Lívia (Núcleo 
Sexualidade e 

Gênero) - Bruno 
(Núcleo 

Terra/Raça/Etnia
)

não disponível

não disponível
CDH 18/07 - O 

conselheiro Bruno 
Simões segue articulando 
com movimentos sociais 

da temática

ESTADUAL ESPECÍFICO

3.4.4

Identificar psicólogos 
militantes dos 
movimentos e 

aproximá-los como  
colaboradores do 

CRPSP 

Estadual e 
subsedes

não disponível
Diretoria - 

Núcleos
não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

3.4.3

Construir pautas em 
conjunto com 

movimentos sociais 
para o enfrentamento 

das situações de 
violação de direitos, 

tendo como 
parâmetro as ações 

estratégicas do CRPSP

Estadual e 
subsedes

não disponível
Ermínia (CPP) - 

Aristeu (DH)
não disponível

não disponível
CDH 18/07 - Já estamos 

em articulação com 
alguns movimentos; 
Também temos as 
articulações com 

Movimento Nacional de 
Direitos Humanos 

(MNDH) e Associação 
Brasileira de Saúde 
Mental (ABRASME); 

Seguimos na construção 
de pautas conjuntas

ESTADUAL CONSTANTE

3.4.5

Articular subsedes 
com defesa civil e 

movimentos sociais 
ligados a emergências 

e desastres   

Estadual e 
subsedes

não disponível
Joari (Núcleo de 

Assist. Social)
não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

3.4 CRP 
desenvolveu 

metodologia para 
participar e apoiar 

de maneira 
coordenada os 

movimentos 
sociais, tendo em 

vista as atuais 
configurações e 
dinâmicas dos 
movimentos e 

sociedade
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3.5.1

Monitorar  e analisar 
matérias em jornais e 

internet (Sede e 
Subsedes) a partir de 
serviço especializado 

de clipping

Estadual
A partir de março/ 

2014
Janaína 

(Comunicação)
não disponível

verificar 
possibilidade de uso 
de clipping do CFP

ESTADUAL CONSTANTE

3.5.2

Construir um banco 
de fontes a partir de 
temas relacionados 

com o planejamento 
estratégico e a política 

do CRPSP. 

Estadual
A partir de 

fevereiro/ 2014
Janaína 

(Comunicação)
não disponível

Produzir material 
voltado para a mídia 

local e estadual 
(mensalmente 

estadual e ao menos 
2 na subsede?)

ESTADUAL CONSTANTE

3.5.3

Constituir uma 
assessoria de 

imprensa para  pautar 
temas na mídia

Estadual não disponível
Janaína 

(Comunicação)
não disponível

assessoria cobre 
sede e subsedes

ESTADUAL ESPECIFICO

3.5 Elaborou  um 
plano de 

comunicação 
voltado aos temas 

da violação de 
direitos,  como 

forma de ampliar 
a presença 

qualificada da 
psicologia na 
grande mídia
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3.6.2

Folders para usuários 
dos serviços e 

instituições em 
violação de direitos, 
códigos de ética, em 

pelo menos duas 
áreas de 

conhecimento 
acumulado

Estadual fevereiro, 2014
Gabriela (COE) - 

Graça (COF) - 
Aristeu (CDH)

não disponível

 Publicizar os 
princípios da 

psicologia para 
usuários dos serviços 

- Código de ética. 
Retomar materiais 

que já existem
CDH 18/07 - Necessidade 

de aprofundamento; 
Solicitar levantamento 

do estoque referente aos 
materiais que já temos 

elaborados (no intuito de 
subsidiarmos diálogo 

sobre o uso que temos 
dado aos materiais já 

existentes); Solicitarmos 
reunião com COE e COF 
para discutirmos revisão 

de material e, se 
necessário, delinearmos 
a elaboração de novos

ESTADUAL ESPECÍFICO

3.6.4

Fazer parceria com a 
Defensoria e o 

Ministério Público para 
divulgar a contribuição 
da psicologia e garantia 
dos princípios éticos da 
psicologia aos usuários 

dos serviços e 
instituições em que o 
exercício profissional 
da psicologia possa 
estar comprometid

Estadual janeiro, 2014
Graça / 

Guilherme (COF) - 
Aristeu (DH)

não disponível

não disponível
CDH 18/07 - Não 

conseguimos avançar; 
Necessitamos de maiores 

informações

ESTADUAL ESPECÍFICO

3.6 Aumentou a 
ação do CRP/SP 
em serviços e 

instituições em 
que o exercício 
profissional da 

psicologia possa 
estar 

comprometido 
com violação de 
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3.6.6

Dialogar com os 
psicólogos que estão 

acompanhando a 
discussão do  Plano 
Nacional do Sinase 

com foco na violação 
de direitos

Estadual não disponível
Gustavo (Núcleo 

Criança e 
Adolescente)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

3.6.1

Divulgar aos 
psicólogos e usuários 

os mecanismos de 
denuncia de 

descumprimento dos 
parâmetros da ANS 

pelos planos de saúde 

Estadual não disponível
Moacyr (Núcleo 

Saúde)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

3.6.5

Participar na 
implementação das 
novas políticas de 
saúde do sistema 

prisional 

Estadual não disponível
Regiane (Núcleo 
Justiça) - Moacyr 
(Núcleo Saúde)

não disponível

Com atenção a saúde 
mental, a mulher 
encarcerada e em 

parceria com o grupo 
condutor, Pastoral e 

Defensoria

ESTADUAL ESPECÍFICO

Resultado Ação Onde Prazo Responsável Corresponsável Comentários Região Frequência

com violação de 
direitos, visando 

garantir de forma 
equânime à 
população o 

acesso às ações do 
CRP/SP e a 

qualidade do 
exercício

EIXO: 4. Marcar posicionamento intransigente por políticas públicas de estado que garantam direitos sociais e direitos humanos, a partir do diálogo permanente com a 
sociedade, movimentos populares e sociais, com a categoria e as entidades da psicologia e afins
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4.1.4

Ampliar e intensificar 
fiscalização em 
comunidades 
terapêuticas

Estadual não disponível

Graça (COF) - 
Marília (Núcleo 

Drogas) - Aristeu 
(DH)

não disponível

não disponível
CDH 18/07 - para 25/07, 

participação da 
conselheira Marília 

Capponi (Núcleo Drogas) 
para tratarmos do tema 

conjuntamente

ESTADUAL CONSTANTE

4.1.2

Organizar uma 
publicação a partir da 

sistematização dos 
dados sobre as 

fiscalizações das 
comunidades 

terapêuticas  e sobre a 
pesquisa realizada de 

custos dessas 
comunidades, visando 
uma audiência pública

Estadual não disponível
Marília (Núcleo 

de Drogas)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.1.3

Apoiar os movimentos 
antiproibicionistas e 
fóruns de drogas, na 
interface de direitos 

humanos

Estadual não disponível
Marília (Núcleo 

Drogas) - Aristeu 
(DH)

não disponível

não disponível
CDH 18/07 - Agendamos 
para 25/07, participação 

da conselheira Marília 
Capponi (Núcleo Drogas) 
para tratarmos do tema 

conjuntamente; (obs. 
cremos na necessidade 

de unirmos 4.1.3 e 4.1.6)

ESTADUAL CONSTANTE

4.1.6

Planejar ações junto 
ao movimento social e 

entidades, em 
articulação com a 
Frente Estadual de 
Drogas e Direitos 

Humanos

Estadual não disponível
Marília (Núcleo 

Drogas) - Aristeu 
(DH)

não disponível

contemplar a frente 
estadual e não 

duplicar espaços
CDH 18/07 - Agendamos 
para 25/07, participação 

da conselheira Marília 
Capponi (Núcleo Drogas) 
para tratarmos do tema 

conjuntamente; (obs. 
cremos na necessidade 

de unirmos 4.1.3 e 4.1.6) 

ESTADUAL ESPECIFICO

4.1 CRP SP  junto 
aos movimentos 

sociais e entidades  
pactuaram 

estratégias e 
diretrizes para 

promover a 
alteração da 

política estadual 
de drogas  tendo 

em vista os 
Direitos Humanos 

dos usuários
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4.1.5

Realizar levantamento 
dos municípios que 
possuem CONED e 

COMAD em 
funcionamento e 

intensificar a 
representação no CRP 

nesses espaços

Estadual março, 2014
Marília (Núcleo 

Drogas) - Ermínia 
(CPP)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.2.15

Participar dos 
movimentos pela 
Reforma Política, 

visando discutir carta 
de recomendações de 
políticas públicas para 
candidatos às eleições 

de 2014

não disponível não disponível Ermínia (CPP) não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.2.3

Realizamos 1 encontro 
junto aos gestores de 
saúde mental a fim de 
garantir a efetividade 
da Psicologia no SUS 
com discussão sobre 

as dificuldades e 
necessidades da 

região e o papel do 
psicólogo na política 

pública

Estadual outubro, 2014
Moacyr (Núcleo 
Saúde) - Ermínia 

(CPP)
não disponível Incluir COSEMS ESTADUAL ESPECÍFICO

4.2.5

Realizamos 1 encontro 
junto às Secretarias de 

Políticas para Mulheres a 
fim de garantir a 

efetividade da atuação do 
profissional da psicologia 

nesse espaço

Estadual junho, 2014
Lívia (Núcleo Sex. 

e Gênero) - 
Ermínia (CPP)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO
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4.2.6

Desenvolver e divulgar 
materiais aos 

empregadores e 
gestores  sobre as 

orientações e 
referências do CRP SP

Estadual fevereiro
Ermínia (CPP) - 
Sandra (Mundo 

do Trabalho)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.2.2

Mapear a(o)s 
psicóloga(o)s 

inserida(o)s na saúde 
e assistência e 
desenvolver 

indicadores de 
avaliação e 

monitoramento dessa 
inserção

estadual não disponível

Ermínia (CPP) - 
Moacyr (Núcleo 

Saúde) - Joari 
(Núcleo Assit. 

Social)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.2.9

Organizar agenda de 
encontros dos Núcleos 
com gestores públicos 

para diálogo, 
buscando dar 

conhecimento dos 
cadernos do CREPOP

Estadual e 
Subsedes

novembro, 2014
Ermínia 

(CREPOP)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.2.12

Realizamos 1 evento 
sobre "Exclusão 
Educacional e 

Psicologia inclusiva", 
temática sugerida 

pelos colaboradores da 
Subsede , incluindo 

debates sobre 
Deficiência Intelectual 

e Sexualidade

Estadual janeiro, 2014
Mirna (Núcleo 

Educação)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.2 Profissionais 
de psicologia, 
gestores de 

Estado, usuários e 
movimentos 

sociais debateram 
as orientações e 

referências 
técnicas 

publicadas pelo 
Sistema Conselhos
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4.2.13

Realizamos 1 evento 
sobre a atuação de 

Psicólogos nas 
Políticas Públicas de 
Saúde (CAPS, NASF,  

Consultórios de Rua e 
Unidades de 

Abrigamento)

Estadual janeiro, 2014
Moacyr (Núcleo 
Saúde) - Ermínia 

(CPP)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.2.6

Desenvolver e divulgar 
materiais aos 

empregadores e 
gestores  sobre as 

orientações e 
referências do CRP SP

Estadual fevereiro
Ermínia (CPP) - 
Sandra (Mundo 

do Trabalho)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.2.8
Elaborar um vídeo 

curto sobre o material 
do CREPOP  

Estadual não disponível
Ermínia 

(CREPOP)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.2.11

Realizamos 1 evento 
sobre a atuação de 

Psicólogos nas 
Políticas Públicas de 

Assistência 
(CRAS/SUAS, CREAS)  

publicações do crepop

Estadual janeiro, 2014
Joari (Núcleo de 
Assist. Social) - 
Ermínia (CPP)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.2.14

Participar das 
conferências de 

Defesa Civil, Saúde do 
Trabalhador, da 

Educação e outras

Estadual e 
Subsedes

não disponível

Joari (Núcleo de 
Assist. Social) - 

Moacyr (Núcleo 
Saúde) - Mirna 

(Núcleo 
Educação)

não disponível
Inclui preparação, 
roda de conversa, 

material, stand
ESTADUAL ESPECIFICO
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4.2.4

Realizamos 1 encontro 
junto às Secretarias de 
Assistência Social a fim 

de garantir a 
efetividade da 

Psicologia no SUAS, 
tendo psicóloga(o) nas 

equipes, conforme 
preconizado na NOB-

RH/SUAS.(PRAIA 
GRANDE)  

Estadual junho, 2014
Joari (Núcleo de 
Assist. Social) - 
Ermínia (CPP)

não disponível Incluir  COGEMAS ESTADUAL ESPECÍFICO

4.3 Implantou, a 
partir de 

fiscalizações 
realizadas, rotina 

de 
encaminhamento 
da avaliação das 

condições 
ofertadas pelas 

políticas de Estado 
tendo em vista o 

exercício 
qualificado da 

profissão

4.3.2

Manter atualizados os 
registros (já 

identificados em 
2013) sobre 

problemas nas 
condições e relações 

de trabalho 
registrados nas 

orientações, nas 
fiscalizações, na 

comissão de ética, e 
nas pesquisas do 

Crepop

Estadual e 
Subsedes

janeiro, 2014
Sandra (Mundo 

do Trabalho)
não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

4.4.8

Realizar atividade 
para debater cotas 

raciais e leis que 
versam sobre a 

divulgação da história 
negra e indígena

estadual não disponível
Bruno / Jonathas 
(Núcleo da Terra 
| etnia | Raça) 

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO
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4.4.5

Iniciar ações com 
Ministério Público e 

Defensoria (Federal e 
Estadual) sobre o 

descumprimento dos 
padrões de cobertura 

mínimos em saúde 
mental e  assistência 
social nos municípios 
paulistas e no estado 

de SP

estadual maio, 2014

Moacyr (Núcleo 
da Saúde) - Joari 

(Núcleo Assis. 
Social) - Ermínia 

(CPP)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.4.4

Estabelecer parceria 
com MP para 

distribuição dos 
Cadernos CREPOP aos 
promotores de todo 

estado, 
acompanhados de 

uma publicação 
especifica 

apresentando nosso 
trabalho

estadual maio, 2014
Ermínia 

(CREPOP)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.4.7

Identificar parceiros 
(governo) na área da 

educação  para 
elaborar ações  com 
recorte étnico raciais

estadual não disponível

Bruno / Jonathas 
(Núcleo da Terra 
| etnia | Raça) - 
Mirna (Núcleo 

Educação) - 
Ermínia (CPP)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.4.3

Realizar atividades de 
formação por parte do 
crp ao mpsp, através 

de parceria com a 
escola superior do 

ministério público de 
São Paulo

estadual maio, 2014 Ermínia (CPP) não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.4 O CRP/SP 
redefiniu a sua 

forma de atuação e 
intervenção, no 

campo das políticas 
públicas, garantindo 

a integração e 
intersetorialidade 

das diferentes 
temáticas.
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4.4.6

Realizar 4 encontros 
de alinhamento 
conceitual sobre 

políticas públicas e 
intersetorialidade 

(fóruns de gestores)

estadual não disponível Ermínia (CPP) não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.4.2

Realizar mapeamento 
de psicólogos que 
atuam no controle 
social e produzir 
material para sua 

orientação   

estadual março, 2014 Ermínia (CPP) não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.5.2
Lançar livro "A 

verdade é 
revolucionária" 

estadual não disponível Aristeu (DH) não disponível

não disponível
CDH 18/07 - Já em 

execução; Constituímos 
grupo específico para 

coordenar o lançamento; 
Já confirmamos local 
(Auditório CRP/SP); e 
data (em setembro); 
Darmos sequência

ESTADUAL ESPECÍFICO

4.5.8

Elaborar pareceres 
para ações civis 

públicas de denuncias 
de maus tratos em 

parceria com entidades 
e órgãos afins sobre 
revista vexatória e 

saúde mental/ direitos 
das pessoas em 

medidas de segurança

estadual não disponível
Regiane (Núcleo 

da Justiça) - 
Aristeu (DH)

não disponível

não disponível
CDH 18/07 - Agendarmos 

reunião com Núcleo de 
Justiça para delinearmos 
estratégias; Proposta da 
CDH: constituição de GT 

específico e abrirmos 
diálogo com Núcleo 

Especializado da Situação 
Carcerária e Pastoral 

Carcerária (ambos 
atuantes no tema);

ESTADUAL ESPECÍFICO

4.5.9

Realizar atividade de 
direitos humanos e 

povos indígenas, com 
ênfase em violência 

do estado

estadual não disponível

Bruno (Núcleo da 
Terra | etnia | 
Raça)  - Aristeu 

(DH)

não disponível

não disponível
CDH 18/07 - Já em 

execução; Conselheiro 
Bruno Simões segue 

acompanhando o tema e 
organizando a ação

ESTADUAL ESPECÍFICO
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4.5.3

Elaborar uma 
publicação com 
testemunhos de 

psicólogos do estado 
de SP

estadual não disponível Aristeu (DH) não disponível

não disponível
Dúvida: já não se trata da 
ação 4.5.2?; Aguardamos 

esclarecimento

ESTADUAL ESPECIFICO

4.5.7

Dar continuidade a 
articulação sobre a 

ACP no Justiça 
Federal, acompanhar 

ações e evidenciar 
posicionamentos 

públicos sobre 
Unidade Experimental 

de Saude

estadual não disponível
Gustavo (Núcleo 

Criança e 
Adolescente)

não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

4.5.4

Encaminhar o livro 
nacional e os 

testemunhos do 
Estado de SP para a 

Comissão da Verdade

estadual não disponível Aristeu (DH) não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.5.5
Realizar a campanha 

nacional de DH
estadual não disponível Aristeu (DH) não disponível

não disponível
CDH 18/07 - (proposta 
encaminhada à APAF); 

Verificar retorno da APAF 
e CNDH do CFP;

ESTADUAL ESPECIFICO

4.5.6

Rearticular grupo para 
cobrar implementação  

estadual de Lei 
Mecanismo de 

Prevenção e Combate 
à tortura

estadual não disponível Aristeu (DH) não disponível

não disponível
CDH 18/07 - Buscar 
agendamento com a 

conselheira Adriana Eiko 
(Núcleo de Justiça) para 
ponderarmos sobre as 

possibilidades de 
estratégias para 

rearticulação do grupo (a 
CDH também vê a 
possibilidade de 

buscarmos agendar 
reunião com Carlos Weis, 
coordenador do Núcleo 

Especializado de 
Cidadania e Direitos 

Humanos da Defensoria 
Pública do Estado, que 
coordenava o grupo);

ESTADUAL ESPECIFICO

4.5 O CRP/SP 
garantiu que suas 
ações e debates 
sobre Direitos 

Humanos (em suas 
diferentes 

interfaces, grupos 
temáticos e 

comissões) foram 
realizados a partir 
do eixo norteador 

da violência de 
Estado.
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4.5.11

2 rodas de conversa 
com movimento 

indígenas, com ênfase 
em violência do 

Estado 

não disponível não disponível

Bruno (Núcleo da 
Terra | etnia | 
Raça)  - Aristeu 

(DH)

não disponível

não disponível
CDH 18/07 - Ação 

acompanhada pelo 
conselheiro Bruno 

Simões

ESTADUAL ESPECIFICO

4.5.10
Realizar atividade 

sobre  genocídio da 
população negra

estadual não disponível

Bruno / Jonathas 
(Núcleo da Terra 
| etnia | Raça)  - 

Aristeu (DH)

não disponível

não disponível
CDH 18/07 - Já 

realizamos reunião sobre 
o tema; Há previsão de 

outras atividades 
(apontada possibilidade 

de realização de uma 
nova em 20/11/14)

Relações Raciais 18/07 - 
Planejamento da cartilha 

ESTADUAL ESPECÍFICO

4.5.1

Pautar junto ao 
governo estadual, em 
parceria com o MP e a 
Defensoria, plano de 

ação para implantação 
das Comissões 
Revisoras de 
Internação 

Involuntária, conforme 
previsto 

expressamente na 
Portaria GM/MS 

2391/02 e de 
interdições judiciais 

(implicitam/te e

estadual março, 2014
Regiane (Núcleo 

da Justiça) - 
Aristeu (DH)

não disponível

não disponível
CDH 18/07 - Proposta da 

CDH: agendar reunião 
com Núcleo de Justiça 
para delinearmos ação 
(destacar a importância 

de contarmos com a 
presença do conselheiro 

Guilherme);

ESTADUAL ESPECÍFICO

4.6.1

Realizar oficina de 
sensibilização sobre 
racismo institucional 

para conselheiros, 
colaboradores, e 

parceiros

estadual não disponível
Bruno / Jonathas 
(Núcleo da Terra 
| etnia | Raça) 

não disponível

Evento com carga 
horária de 16 horas 

(sugestão), com 
colaboração de 
instituições que 

trabalham com o 
tema

ESTADUAL ESPECÍFICO

4.6.2

Inserir o recorte racial 
em todos os eventos 

realizados nas 
diferentes áreas

Estadual e subsedes
março- dezembro 

2014

Bruno / Jonathas 
(Núcleo da Terra 
| etnia | Raça) 

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

34



4.6.3
Realizar campanha de 
difusão da Resolução 

CFP 18/02
não disponível não disponível

Bruno / Jonathas 
(Núcleo da Terra 
| etnia | Raça) 

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.6.4

Fazer um 
levantamento e 

resgate do material 
produzido pelo CRP 

sobre o tema 
Psicologia e Racismo 

não disponível não disponível
Bruno / Jonathas 
(Núcleo da Terra 
| etnia | Raça) 

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.6.5
Apoiar o II Encontro 

do ANPSINEP
não disponível não disponível

Bruno / Jonathas 
(Núcleo da Terra 
| etnia | Raça) 

não disponível

não disponível
Relações raciais 18/07 

- não aconteceu por 
dificuldade do parceiro 

ANPSINEP em se 
organizar

ESTADUAL ESPECÍFICO

4.6.6

Mapear psicólogos e 
psicólogas negras, 

indígenas, 
quilombolas

não disponível não disponível
Bruno / Jonathas 
(Núcleo da Terra 
| etnia | Raça) 

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.6.7

Apoiar movimentos 
que discutem 

questões raciais e 
indígenas

não disponível não disponível
Bruno / Jonathas 
(Núcleo da Terra 
| etnia | Raça) 

não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

4.6.13

Realizamos 1 evento 
com tema que aborde 

a questão da 
discriminação e 
racismo (junto à 

questão da homofobia 
e do sexismo)

não disponível não disponível
Bruno / Jonathas 
(Núcleo da Terra 
| etnia | Raça) 

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.6 O CRP/SP 
construiu um 
projeto para o 

enfrentamento da 
questão do 

racismo 
reconhecendo a 
centralidade da 

temática na 
política do 
Conselho e, 

implementou X 
ações desse 

projeto
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4.7.1

Construir e realizar 
semana da luta 

antimanicomial em 
parceria com 

movimentos sociais

Estado e 
SUBSEDES

maio, 2014
Moacyr (Núcleo 

Saúde)
não disponível

Possíveis 
articuladores: LGBT; 
INFÂNCIA; GÊNERO;  

Possíveis temas: 
Comunidades 
terapêuticas, 

contenção química e 
hospitais de custódia

ESTADUAL ESPECIFICO

4.7.4
Realizar Seminário 
"MORALIZAÇÃO DA 

VIDA"
não disponível não disponível Aristeu (DH) não disponível

Articular 
sexualidade, 

laicidade, 
patologização, GLBT, 

feminista
CDH 18/07 - Proposta da 

CDH: agendar reunião 
específica para melhor 

entendimento da 
proposta

ESTADUAL ESPECÍFICO

4.7.6

Evidenciar junto a 
mídia e poder público 
violações de Direitos 
Humanos, a partir de 

Mapeamento de 
orientações, 

fiscalizações e 
processos éticos 

referentes a 
Comunidades 

Terapêuticas realizado 

não disponível não disponível
Aristeu (DH) - 

Marília (Núcleo 
Drogas)

não disponível

não disponível
CDH 18/07 - Agendarmos 
para 25/07, participação 

da conselheira Marília 
Capponi (Núcleo Drogas) 
para tratarmos do tema 

conjuntamente; (obs. 
cremos na necessidade 

de unirmos 4.4.6 e 
4.7.23)

ESTADUAL ESPECÍFICO

4.7.7

Construir agenda  
comum entre 

movimentos sociais  
(inclui calendário de 

datas simbólicas)

não disponível não disponível
Moacyr (Núcleo 

Saúde)
Moacyr (Núcleo 

Saúde)
não disponível ESTADUAL CONSTANTE
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4.7.19

Acompanhar, em 
conjunto com a 

Frente, a realização do 
segundo censo 
psicossocial de 
moradores de 

hospitais psiquiátricos 
de SP

não disponível não disponível
Moacyr (Núcleo 

Saúde)
Moacyr (Núcleo 

Saúde)
não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.7.32

Realizar estudo do 
custo leito em Hosp 

psiquiátrico x 
Residência terapêutica

não disponível não disponível
Moacyr (Núcleo 

Saúde)
Moacyr (Núcleo 

Saúde)
não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.7.25

Promover ao menos 1 
evento em parceria 
com a UMPS para 

discutir a criação de 
conselhos populares

não disponível não disponível
Moacyr (Núcleo 

Saúde)
Moacyr (Núcleo 

Saúde)

não disponível
adiado para 2015 
por solicitação do 

Movimento

ESTADUAL ESPECIFICO

4.7.26

O CRPSP em conjunto 
com a Frente e Rede 
Ecosol contribuir com 

elaboração de 
perguntas sobre Saúde 
Mental e subjetividade 
para a pesquisa (com 
usuários) em  saúde a 

ser realizada pela 
UMPs

não disponível não disponível
Moacyr (Núcleo 

Saúde)
Moacyr (Núcleo 

Saúde)
não disponível

adiado para 2015
ESTADUAL ESPECIFICO
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4.7.29

Fazer a parceria 
realização de 4 Feiras 
da Rede Ecosol:  da 

semana do dia 18 de 
maio (provavelmente 
16 de maio), de fim de 

ano, semana do Dia 
mundial da Saúde 

mental e mais uma a 
definir

não disponível não disponível
Moacyr (Núcleo 

Saúde)
Moacyr (Núcleo 

Saúde)
não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.7.16

Realizar ao menos 
uma audiência pública 

na ALESP para a 
discussão das 
comunidades 
terapêuticas x 
unidades de 

acolhimento, em 
parceria com 

movimentos sociais

não disponível não disponível
Moacyr (Núcleo 

Saúde)
Marília (Núcleo 

de Drogas)
não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.7.31

Apoiar o 
Reestabelecimento da 

Frente Parlamentar 
Antimanicomial em 

conjunto com a 
Frente, Rede Ecosol, 

UMPS e Fórum de 
Patologização...

não disponível não disponível
Moacyr (Núcleo 

Saúde)
Moacyr (Núcleo 

Saúde)

não disponível
Adiada para 2015 - 

Eleições
ESTADUAL ESPECIFICO
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4.7.5

Realizar debate sobre 
despatologização das 
identidades trans e 
garantia de direitos 
dessa população na 

semana da parada gay

não disponível não disponível
Lívia (Núcleo Sex. 

e Gênero)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.7.8
Apoiar e fomentar 

movimentos sociais 
não disponível não disponível

Moacyr (Núcleo 
Saúde) - Marília 

(Núcleo Drogas e 
Medicalização ?)

não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

4.7.9

Apresentar e difundir 
posicionamento sobre 
a revisão do DSM/CID 

em sua perspectiva 
patologizante 

não disponível não disponível

Moacyr (Núcleo 
Saúde) - Marília 

(Núcleo Drogas e 
Medicalização ?)

não 
disponívelnão 

disponível

definir internamente 
posicionamento

ESTADUAL ESPECIFICO

4.7.10

Discutir e apresentar 
novos argumentos 

contrários à redução 
da maioridade penal

não disponível não disponível
Gustavo (Núcleo 

Criança e 
Adolescente)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.7.12

Realizar 
discussão/debate 

sobre saúde mental 
infatil e 

medicalização/patologi
zação

não disponível não disponível
Gustavo (Núcleo 

Criança e 
Adolescente)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.7.18

Promover evento junto 
a movimentos sociais 

sobre questões de 
gênero e saúde mental

não disponível não disponível

Lívia (Núcleo Sex. 
e Gênero) - 

Moacyr (Núcleo 
Saúde) 

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.7 O CRP/SP 
promoveu X ações 

articulando luta 
antimanicomial, 
Medicalização, 
Patologização, 
Judicialização, 
Criminalização 

buscando o 
enfrentamento da 

lógica 
institucionalizador

a, higienista e 
normatizadora da 
vida, contribuindo 
para a garantia da 
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4.7.17

Promover audiência 
pública junto a 

movimentos sociais 
para evidenciar 

questões raciais e 
sociais relacionadas à 
exclusão de pessoas 
usuárias de drogas 

e/ou serviços de saúde 
mental

não disponível não disponível

Bruno / Jonathas 
(Núcleo da Terra 
| etnia | Raça) - 
Moacyr (Núcleo 
Saúde) - Marília 

(Núcleo de 
Drogas)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.7.20

Participar, em conjunto 
com a Frente,do 

Congresso Brasileiro de 
Saúde Mental, com a 
Tenda Paulo Freire e 

estande

não disponível não disponível
Moacyr (Núcleo 

Saúde)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.7.21

Realizar seminário, 
apoiar e fomentar a 

implantação da 
Classificação 

Internacional de 
Funcionalidade como 
principal balizador e 

indicador das políticas 
de saúde e correlatas

não disponível não disponível
Moacyr (Núcleo 

Saúde)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.7.23

Publicar cartilha com 
as razões contra 

internações espaço 
asilares

não disponível não disponível Aristeu (DH) não disponível

não disponível
CDH 18/07 - Agendamos 
para 25/07, participação 

da conselheira Marília 
Capponi (Núcleo Drogas) 
para tratarmos do tema 

conjuntamente; (obs. 
cremos na necessidade 

de unirmos 4.4.6 e 
4.7.23)

ESTADUAL ESPECIFICO

para a garantia da 
constr
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4.7.3

Dialogar junto ao 
Sistema Conselhos 

para revisão da Nota 
Técnica sobre o 

Processo 
Transexualizador

não disponível não disponível
Lívia (Núcleo Sex. 

e Gênero)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.7.11

Discutir junto a 
categoria e 

movimentos sociais a 
descriminalização/leg

alização do aborto

não disponível não disponível
Lívia (Núcleo Sex. 

e Gênero)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.7.15
Realizar atividades na 

Feira Cultural
não disponível não disponível

Lívia (Núcleo Sex. 
e Gênero)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.7.14
Realizar atividades no 

dia do Orgulho Gay 
não disponível não disponível

Lívia (Núcleo Sex. 
e Gênero)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.7.24

Mantivemos a defesa, 
apoio e divulgação da 
Resolução 01/99 nos 

eventos e 
representações do 

CRP e na Feira Anual 
LGBT

Estadual e 
Subsedes

dezembro
Lívia (Núcleo Sex. 

e Gênero)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

4.7.27

Em parceria coma 
UMPS realizar ações 

com rádios 
comunitárias para 

divulgação de temas 
referentes ao SUS, Luta 

Antimanicomial, 
medicalização, 
patologização, 

judicialização e Ecosol 
(eixo 3 - inserir nos 
comentários sobre 
radio comunitária)

não disponível não disponível

Moacyr (Núcleo 
Saúde) - Marília 

(Núcleo Drogas e 
Medicalização ?)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO
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4.7.28

Realizar, junto ao 
CREFITO e REDE 

ecosol, programa 
sobre ecosol

não disponível não disponível

Moacyr (Núcleo 
Saúde) - Graça A. 

(Núcleo Áreas 
Desafio)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.7.13

Denunciar junto a 
movimentos sociais e 
entidades de defesa 
de DH, processos de 

higienização das 
cidades e 

criminalização dos 
movimentos sociais

não disponível não disponível Aristeu (DH) ESPECIFICO não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

4.7.2

Realizar VII Premio 
Arthur Bispo do 

ROSÁRIO, em suas 
diferentes etapas

Estadual fevereiro, 2014
Marília (Núcleo 

de Drogas)
não disponível

organização/cronogra
ma/planejamento do 

VII premio arthur 
bispo do rosário 

serão 6 categorias 3 
jurados por categoria 

6 locais para 
exposição das obras 5 

ganhadores sem 
ordem de 

classificação processo 
de curadoria premio 

de 1mil reais - 30 
premiados

ESTADUAL ESPECÍFICO
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4.7.30

Apoiar e fomentar a 
criação de Núcleos 

regionais da Frente,  a 
partir da articulação de 

movimentos locais 
e/ou regionais via 

subsedes (colaboração 
sinpsi, Rede Ecosol, 

Fórum de 
Patologização e 

medicalização da vida)

não disponível não disponível
Moacyr 

(Núcleo Saúde)
não disponível

não disponível - essa 
ação não foi 
aprovada! 

ESTADUAL ESPECÍFICO

Resultado Ação Onde Prazo Responsável Corresponsável Comentários Região Frequência

5.1.0
Produzir novo vídeo 

institucional para 
entrega de CIP

não disponível não disponível
Diretoria - 

Janaína 
(Comunicação)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

5.1.1
Definir a concepção 
politica da Ouvidoria

Estadual não disponível
Diretoria - 

Janaína 
(Comunicação)

não disponível

Coletar, sistematizar 
e analisar as 

sugestões dos 
psicólogos a partir 
das fiscalizações e 

orientações

ESTADUAL ESPECÍFICO

5.1.2
Estabelecer o plano 

implantação da 
Ouvidoria (1º sem)

Estadual não disponível
Diretoria - 

Janaína 
(Comunicação)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

5.1.3
Selecionar e implantar a 

Ouvidoria (2º sem)
Estadual não disponível

Diretoria - 
Janaína 

(Comunicação)
não disponível

Instituímos uma caixa 
de sugestões física e 

online visando ampliar 
os mecanismos de 

comunicação

ESTADUAL ESPECIFICO

5.1.4
Sensibilizar a categoria e 

a sociedade sobre os 
objetivos da Ouvidoria

Estadual não disponível
Diretoria - 

Janaína 
(Comunicação)

não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

EIXO: 5. O CRP-06 colaborou no processo de democratização do Sistema Conselhos de Psicologia, por meio da ampliação de mecanismos de comunicação, de transparência, 
de controle externo e participação da categoria e da sociedade junto ao CRP SP

5.1 Foi planejada 
detalhadamente a 

implantação da 
ouvidoria no CRP 
SP e seus fluxos
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5.2.1

Implantar e divulgar 
sistematicamente o 

portal da 
transparência, a partir 
dos parâmetros da Lei 

de Acesso a 
Informação

Estadual fevereiro, 2014
Diretoria - 

Janaína 
(Comunicação)

não disponível

considerar a "Lei 
Resolução CNJ nº 

151, de 05 de julho 
de 2012"

ESTADUAL CONSTANTE

5.2.2
Publicar Relatório de 

Gestão de Sede e 
Subsede 

Estadual dezembro, 2014
Diretoria - 

Janaína 
(Comunicação)

não disponível

 (Portal da 
Transparência, 
mailing) para a 

categoria

ESTADUAL CONSTANTE

5.2.3

Estudar mecanismo de 
acompanhamento da 

gestão por 
metas/indicadores 

para implementação 
em 2015

Estadual não disponível
Adriana 

(Diretoria)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

5.2.4

Implantar o 
mecanismo de 

consulta Pública como 
rotina na relação com 

a categoria e com a 
sociedade

Estadual não disponível
Diretoria - 

Janaína 
(Comunicação)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

5.4.1

Foi reformulado o site 
para torná-lo mais 

acessível, funcional e 
confiável, assim como 

as redes sociais do 
CRPSP de maneira 

integrada

Estadual não disponível
Janaína 

(Comunicação)
não disponível

Qualificar mecanismo 
de busca do site, Foi 
reformulado o layout 
do site para torna-lo 

mais atrativo e 
acessível de fato.  

Incluir no site espaço 
para CREPOP e CAPL.  

A pensar: 
Desenvolver seção 

específica para cada 
subsede. Alimentar 
mídias sociais com 

conteúdos de 
diversas regiões

ESTADUAL ESPECÍFICO

5.2 Implantados 
processos de 

transparência no 
planejamento, 

execução e 
monitoramento 

das ações do 
CRP/SP visando 

sua 
reconfiguração, a 

partir da 
democratização da 
política de Estado 

para órgãos 
públicos. Adriana
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5.4.6

Desenvolver materiais 
com a logomarca do 
CRP e suas principais 
"bandeiras (canetas, 

blocos, chaveiros, etc)

Estadual fevereiro, 2014
Diretoria - 

Janaína 
(Comunicação)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

5.4.7
Continuidade no envio 

dos fascículos das 
resoluções

Estadual fevereiro, 2014
Diretoria - Graça 
(COF) - Janaína 
(Comunicação)

Ederson não disponível ESTADUAL CONSTANTE

5.4.8

Disponibilizar e 
publicizar a agenda do 
CRP SP nos materiais 

impressos

Estadual fevereiro, 2014
Janaína 

(Comunicação)
Ederson não disponível ESTADUAL CONSTANTE

5.4.10

Publicizar e ampliar 
acessibilidade do 

CEDOC, para que se 
torne um centro de 

referência para 
categoria

Estadual não disponível

Ilana (Gt Hist. E 
Memória) - 

Janaína 
(Comunicação)

não disponível

Divulgar nas pós 
graduações. 

Documentos devem 
estar informatizados 

(CEDOC online)

ESTADUAL ESPECÍFICO

5.4.12

Realizar pesquisa 
sobre o impacto da 

comunicação do CRP 
SP junto à categoria

Estadual março, 2014
Janaína 

(Comunicação)
Comissão de 
Comunicação

Contratação de 
consultoria 

especializada para 
diagnosticar o 

impacto do jornal psi, 
correspondência 

eletrônica, 
correspondência 

impressa e embasar 
as reformulações 

necessárias

ESTADUAL ESPECÍFICO
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5.4.13

Adequar e padronizar 
o design de 

apresentação de 
todos materiais de 
comunicação do 

CRPSP 

Estadual janeiro, 2014
Janaína 

(Comunicação)
não disponível

pactuar fluxo de 
produção de 

material entre sede 
e subsedes, de forma 

que a arte saia do 
departamento de 
comunicação, na 

tentativa de garantir 
qualidade da arte e 

identidade visual 
institucional.  Criar 

identidade visual das 
subsedes

Observação: A 
padronização é feita 

de acordo com a 
demanda 

ESTADUAL ESPECIFICO

5.4.14
Criar Manual de 
comunicação do 

CRPSP
Estadual março, 2014

Janaína 
(Comunicação)

Representantes 
das Subsedes na 

comissão de 
comunicação

trabalho interno do 
setor de 

comunicação e 
eventos

ESTADUAL ESPECIFICO

5.4.15

Implementar 
efetivamente o canal  
Youtube  com  vídeos 

institucionais, 
material do TV 

diversidade, vídeos de 
eventos, etc..

Estadual fevereiro, 2014
Janaína 

(Comunicação)
não disponível

3 notícias por 
semana? Viabilidade 

operacional desta 
ação?

Sempre que sai 
vídeo é atualizado

ESTADUAL ESPECIFICO

5.4.16

legendar todos os 
vídeos produzidos 

pelo CRPSP a partir de 
agora

Estadual fevereiro, 2014
Janaína 

(Comunicação)
não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

5.4.17

Organizar o mailing 
institucional para além 

das informações 
contidas no SISCAF, de 

forma a garantir o 
envio de mensagens 

categorizadas e melhor 
direcionadas

Estadual e 
subsedes

fevereiro, 2014
Janaína 

(Comunicação)
não disponível não disponível ESTADUAL ESPECIFICO

5.4 Foram 
aprimorados os 
mecanismos de 
comunicação do 
CRP/SP junto à 

categoria
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5.4.18
Organizar fluxo de 
correspondência 

eletrônica 

Estadual e 
subsedes

fevereiro, 2014
Janaína 

(Comunicação)
não disponível

Enviar boletins 
eletrônicos e/ ou 
informativos de 

forma planejada, 
sistemática e 

periódica,   com o 
limite de 4 envios 

mês , e não mais que 
uma 

correspondência 
eletrônica na 

semana.    

ESTADUAL CONSTANTE

5.4.19

Desenvolveu dois 
folder Institucionais (1 
voltado aos gestores, 
outro aos usuários do 
serviço de psicologia)

Estadual não disponível
Diretoria - 

Janaína 
(Comunicação)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

5.4.20

Enviou 2 folderes aos 
psicólogos 

(informativo e 
agenda)

Estadual não disponível
Janaína 

(Comunicação)
não disponível

não disponível
O primeiro será 

Comunicação 17/07- 
feito do dia do 

Pscólogo

ESTADUAL ESPECIFICO

5.4.21
Entrega do material 

em pen drive aos 
recém formados

Estadual não disponível Diretoria não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

5.4.22
Produzir duas 

publicações em braile 
Estadual não disponível

Janaína 
(Comunicação)

não disponível
Caderno de 

Educação Inclusiva e 
+ 1

ESTADUAL ESPECIFICO

5.4.23

Elaborar material de 
orientação aos 
psicólogos no 

Controle Social

Estadual não disponível Ermínia (CPP) não disponível Publicar em 2015 ESTADUAL ESPECÍFICO

5.4.25
Produzir novos vídeos 
institucionais, CREPOP 

e Direitos Humanos
Estadual não disponível

Ermínia (CPP) - 
Aristeu (DH)

não disponível

não disponível
CDH 18/07 - Proposta da 

CDH: agendar reunião 
específica para melhor 

entendimento da 
proposta

ESTADUAL ESPECÍFICO

5.4.24

Adequar e divulgar as 
produções do CRP 

para uso no formato 
eletrônico 

Estadual não disponível
Janaína 

(Comunicação)
não disponível pdf, ebook, etc ESTADUAL ESPECIFICO
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5.4.27

Realizar campanha 
para atualização do 

Cadastro Nacional em 
SP

Estadual março, 2014
Diretoria - 

Janaína 
(Comunicação)

não disponível não disponível ESTADUAL CONSTANTE

5.5.1

Publicar o relatório da 
pesquisa realizada pelo 
CPDISA , a partir de um 
atualização integrando 

a revisão do CPD

não disponível não disponível
Diretoria - 

Gabriela (COE) - 
Graça (COF)

não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

5.5.2
Realizar debate 

conciliação/mediação 
nos processos do 

Sistema Conselhos

não disponível Março Gabriela (COE) não disponível

Incluindo insumos de 
outras áreas que 
trabalham com 

mediação e 
conciliação (não é 

exclusivamente 
interno)

ESTADUAL ESPECIFICO

5.5.3

Realizar análise 
jurídica especializada 
para elaboração de 

proposta para alterar 
CPD  … mediação e 

conciliação

não disponível não disponível Gabriela (COE) não disponível não disponível ESTADUAL ESPECÍFICO

5.6.1

Realizamos oficina de 
Planejamento com as 

entidades da 
psicologia para 

organizar um plano de 
trabalho comum

Estadual Maio/ Diretoria não disponível

articulamos com 
entidades  da 
psicologia e 

entidades  para 
pauta comum

ESTADUAL ESPECÍFICO

5.6.4

Estabeleceu 
calendário e realizou 

reuniões com as 
entidades da 

psicologia

não disponível 41671 Diretoria não disponível

1- Pautas: Psicologia 
no Ensino Médio; 2- 
Ética em Pesquisa; 3- 

Formação 
Multiprofissional.  

Observar 
especificidades/partic

ularidades de cada 
região

ESTADUAL ESPECIFICO

S:\PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO\Planejamento Estratégico 2013p2014\Planejamento Estratégico 2013p2014-final\AçõesPEporNúcleos-Comissões-GTs\Ordem-por-eixo-acoes-metropolitana-estadual-NúcleosGTsComissões 210714.xls

5.5 Foram 
realizadas ações 
junto ao Sistema 
Conselhos com 

vistas à 
implantação do 

Processo de 
Conciliação e 

revisão do CPD

5.6 Realizou 
oficina com 

entidades de 
psicologia para 

construir plano de 
trabalho conjunto 

para 2014
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1.2.1 1.2.2 1.2.3

1.2.4 1.2.6 1.2.7

1.2.8 1.2.12

1

Resultado

1.3.1 1.3.2 1.3.4

1.3.5 1.3.6 1.3.7

1

2

1

2

3

Resultado

1.6.1 1.6.2 1.6.3

1

Resultado

Macro-Ação

Macro-Ação

Luís Saraiva 
(COE)

Ter diminuido em 20% o tempo para a conclusão dos 
processos éticos em relação ao tempo de tramitação 

em 2014
(considerando a colaboração das regiões).

Ter iniciado a implantação das ações de reestruturação 
do Atendimento pela Consultoria.

1.2 Descentralizou e regionalizou a CAPL, COE e Atendimento de forma a  adequar as referências técnicas e legislativas às diversas realidades loco-regionais.

Responsável 
pela 

Macro Ação

3 - Reestruturar os processos de 
Atendimento. 

Resultado

Gabriela 
(Diretoria)

1.6 Nova Redação: Ter um CRP reordenado de acordo com as necessidades atuais e futuras da categoria.

Ter implantadas as Comissões de Instrução em todas as 
Subsedes.

1.2 Descentralizou e regionalizou a CAPL, COE e Atendimento de forma a  adequar as referências técnicas e legislativas às diversas realidades loco-regionais.

Valor Orçado ( R$ )

Priorização
das Metas

Macro-Ação

Ações

Ações

Ter concluido o diagnóstico das necessidades do 
Departamento de Atendimento (até outubro).

Valor Orçado ( R$ )

24.339

200.000

Priorização
das MetasMeta

EIXO: 1. Avançar no processo de implantação de uma gestão descentralizada e regionalizada para favorecer respostas em diálogo com as necessidades 
locais e estaduais incentivando o protagonismo da categoria e dos usuários da Psicologia

(Gestão Descentralizada e Regionalizada)

1 - Acompanhar PLs de forma 
regionalizada

Ao  menos um PL, regional, acompanhado em cada 
Subsede Guilherme 

(CAPL)

Resultados

Meta Priorização
das Metas

Responsável 
pela 

Macro-Ação

Ações

1.1 Foram definidos projetos de ações políticas de forma descentralizadas em cada uma das dez regiões do CRP/SP, intensificando o diálogo com os psicólogos de diferentes áreas de atuação e com a 
sociedade, a partir de diretrizes estabelecidas pela gestão

Macro-Ação

1.2 Descentralizou e regionalizou a CAPL, COE e Atendimento de forma a  adequar as referências técnicas e legislativas às diversas realidades loco-regionais.

Valor Orçado ( R$ )

15.661

Observação: Os procedimentos já estão descentralizados, restando ser aprimorados no cotidiano da gestão.

Observação: O PCCS está concluído. Tem que seguir implementando e o plano administrativo não é ação política em si. É estratégia de gestão.

2 - Descentralizar etapas do 
trâmite de processos éticos, 
visando maior celeridade do 

processo.

30.000

Responsável 
pela 

Macro Ação

Meta
Ações

Priorização
das Metas

Responsável 
pela 

Macro Ação

Meta

Ter concluido o diagnóstico e um projeto para 
reordenamento das Subsedes do CRP SP.

Ter iniciado o processo de reestruturação do 
Atendimento pela Consultoria (até abril).

Guilherme 
(Diretoria)

Meta Priorização
das Metas

Responsável 
pela 

Valor Orçado ( R$ )

Valor Orçado ( R$ )
Ações

4 - Realizar análise acerca do 
reordenamento das subsedes do 

CRP-SP
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1

3

4

2

350.000

Elisa (Diretoria)

Ter publicizado ao menos duas experiências de práticas 
de cada região.

Ter vídeos com depoimentos de estudantes em 
número relativo a 50% do total de psicólogos que 

enviaram seus vídeos em cada região.

Ter vídeos com depoimentos de usuários em número 
relativo a 25% do total de psicólogos que enviaram 

seus vídeos em cada região.

das Metas
Macro AçãoMacro-Ação

80.000

Total orçado para o Eixo 1:

5 - Realizar o Projeto Psicologia 
Todo Dia em Todo Lugar

Pelo menos 1% dos psicólogos de cada região enviaram 
vídeos.

50



Resultados

2.1.7 2.1.8 2.1.9

2.2.10

1

2

Resultado

1

2.1.24 2.1.25 2.1.26

4

2

3

1

Resultado

2.1.1 2.1.3 2.1.4

2.1.11 2.1.12 2.1.22

2.1.23

1

Ter elaborado um projeto sobre a atuação da 
Psicologia na Segurança Pública.

Ter se posicionado sobre a participação da Psicologia 
na garantia dos Direitos Humanos na Escuta de 

Crianças e Adolescentes em situação de violência.

Ter desenvolvido intervenções em pelo menos três 
áreas.

Camila (N Áreas 

18.175

Berni (NMTP)
Bruno (NQT)

Macro-Ação

3 - Produzir diretrizes e referências sobre 
Psicologia e sua Interface com a Justiça.

Macro-Ação
Meta Priorização

das Metas
Responsável pela 

Macro AçãoAções

Resultado

Produção de, pelo menos, três documentos de 
referências.

Regiane (NJustiça)

Ter a revisão concluida dos documentos de Referência 
de Varas de Família e de Sistema Prisional.

27.000

1 - Consolidar diretrizes e referências em 
relação a epistemologia e práticas não 

hegemônicas, suas relações com a religião e 
a espiritualidade e os saberes tradicionais

Produção de, pelo menos, quatro textos básicos sobre 
a interrelação das áreas, a partir da articulação com 

entidades.

Berni (N Métodos 
e Técnicas 

Psicológicas)
Ter construido pelo menos um texto sobre as relações 

de Psicologia e religiosidade afro-indígena.
19.048

2 - Aprofundar o debate sobre as relações 
entre Psicologia, religião, espiritualidade e 

os saberes tradicionais, reafirmando a 
laicidade da Psicologia e do Estado

Produção de, pelo menos, quatro textos básicos sobre 
a interrelação das áreas, a partir da articulação com 

entidades.

2.2. Aprofundou o debate sobre o caráter laico da Psicologia esclarecendo a categoria e a sociedade sobre esse princípio soberano de atuação profissional e suas relações com a religião e a espiritualidade

Eixo 2: Tornar-se referência no cotidiano profissional dos(as) psicólogos(as), através da produção de referencias técnicas que respeitem  a diversidade 
da psicologia, para contribuir  na sociedade tendo como foco as demandas postas pelas lutas sociais pela igualdade e democracia

(Produção de Diretrizes e Referências)

2.1 O CRP/SP se aproximou de entidades e grupos de psicólogos de áreas pouco acompanhadas e produziu encontros, ações de orientação e referências.

Ações

Meta Priorização
das Metas

Responsável pela 
Macro Ação

Macro-Ação

Valor Orçado ( R$ )

Valor Orçado ( R$ )

Valor Orçado ( R$ )

Valor Orçado ( R$ )

Ações

Meta Priorização
das Metas

Responsável pela 
Macro Ação

Ações

Meta Priorização
das Metas

Responsável pela 
Macro Ação

Macro-Ação

P.51



Resultado

Resultado

2.2.2 2.2.3 2.2.4

1

Resultado

2.3.5 2.3.6 2.3.7

1

2

Resultado

2.4.4 2.4.5 2.4.6

2.4.9 2.4.13

1

2

3

Resultado

1.2.9.

1

Ações
Meta Priorização

das Metas
Responsável pela 

Macro Ação
Macro-Ação

Ter concluido o georeferenciamento dos psicólogos em 
políticas públicas de: saúde, assistência social, 

educação, varas de família e segurança pública.

7 - Produzir política integrada de orientação 
e fiscalização do exercício profisisonal, 

evidenciando o papel do CRP na defesa do 
estado democrático de direito.

Criar, pelo menos, dois protocolos de 
orientação/fiscalização integrando COE, COF, CDH e 

CREPOP

Berni (COF)Ter implementado os protocolos criados 

Produzir documento consolidando as informações com 
relação a orientações referentes ao SUAS (NAS)

2.4.10 - já realizado - GT criado

27.619

2.5. O CRP/SP consolidou o CREPOP como recurso de gestão e referência em políticas públicas, aprofundando o diálogo com a categoria garantindo a produção de referências em consonância com diretrizes de defesa de Direitos 
Sociais e Direitos Humanos

2.4. Integrou o funcionamento da COE, da COF e do CREPOP reconfigurando seu papel político, técnico, pedagógico e preventivo interna e externamente

Ações

Meta Priorização
das Metas

Responsável pela 
Macro Ação

Macro-Ação

6 - Criar parâmetros acerca da presença do 
psicólogo nos espaços de trabalho 

Ter elaborado um plano de ação inicial de referência.

Sandra (NMT)Ter elaborado um documento com os parâmentros da 
presença de psicólogos em, ao menos, uma área de 

atuação. 

Observação:  Procedimentos da ANS, números de psicólogos por serviços / população....

5.503

2.3. O CRP/SP, em parceria com entidades sindicais e em diálogos com grupos de psicólogos, entidades, coletivos, respondeu demandas da categoria relativas a condições de trabalho, a partir da definição e da defesa dos 
parâmetros éticos e técnicos de atuação

Ações

Meta Priorização
das Metas

Responsável pela 
Macro Ação

Macro-Ação

13.757

Ações
Meta Priorização

das Metas
Responsável pela 

Macro Ação
Macro-Ação

5 - Criar diretrizes sobre a relação entre 
condições de trabalho e qualidade técnica e 
ética do exercício profissional da Psicologia.

Produzir, pelo menos, um documento que estabeleça 
critérios minímos para avaliar as condições de trabalho 

e qualidade técnica e ética Sandra (NMT)

4 - Identificar e produzir diretrizes para 
áreas emergentes e pouco acompanhadas

Camila (N Áreas 
Desafios)

(Graça Mazarin)
38.201

Observação: (envelhecimento, pessoa com deficiência, psicoterapia, esporte, POT, direitos reprodutivos, NASF, genocídio, terapia assistida por animais, psicologia ambiental, mobilidade humana, 
imigração) 
2.1.2 - já realizado, 2.11 - aparece duas vezes, Deixar entre parentesis as áreas, 2.27 - já foi realizado.

Valor Orçado ( R$ )

Valor Orçado ( R$ )

Valor Orçado ( R$ )

Valor Orçado ( R$ )

P.52



3

2

Resultado

2.6.3 2.6.5 2.6.6
2.6.7

2

1

Resultado

2.7.2 2.7.3 2.7.4

1

2

3

Resultado

2.4.12

1

236.605

Meta Priorização
das Metas

Responsável pela 
Macro AçãoMacro-Ação

11 - Orientar a categoria quanto aos meios 
formais de denúncias e notificações 

disponibilizados a partir do Sistema de 
Garantia de Direitos.

Produzir e divulgar documento orientador sobre o que 
é violação de direitos e as formas de denúncia

Aristeu (CDH)15.873

Construir a linha do tempo do "Período Profissional".

Ilana (GT História 
& Memória)

Produção de, pelo menos, um vídeo da série História e 
Memória da Psicologia em São Paulo, a partir de temas 

transversais (raça, gêneros e outros).

Consolidar projeto para resgate da História e Memória 
da sede e das subsedes

2.4. Integrou o funcionamento da COE, da COF e do CREPOP reconfigurando seu papel político, técnico, pedagógico e preventivo interna e externamente

31.852

Valor Orçado ( R$ )
Ações

2.6.4 - incorporado no Eixo 5.

2.7. O CRP/SP realizou um produto sobre a História e Memória da Psicologia brasileira, considerando temas transversais e áreas de atuação e de conhecimento, caracterizando o papel do Conselho e destacando a importância das 
trajetórias regionais

Ações

Meta Priorização
das Metas

Responsável pela 
Macro Ação

Macro-Ação

10 - Reconhecer o processo de construção 
permanente da Psicologia como Ciência e 

Profissão, a partir de sua História e 
Memória

9 - Contribuir no processo de formação, a 
partir das diretrizes do CRP SP, e das 

políticas públicas indutoras da qualificação 
da formação profissional 

Ter efetivado debate com IES acerca das referências 
para a atuação profisisonal em parceria com entidades 

da área.

Silvio (N 
Formação)

Ter posicionamento enquanto CRP SP frente ao marco 
regulatório das especialidades, tendo em vista as 

políticas públicas do ensino superior.

14.286

Ter tornado conhecido as referências do Crepop aos 
usuários, gestores, psicólogos e estudantes de 

psicologia.

2.6. O CRP/SP pautou, na formação e na pesquisa, a dimensão ética da profissão, a partir das diretrizes do Sistema Conselhos, com ênfase em Direitos Humanos e Políticas Públicas

25.291

Priorização
das Metas

Responsável pela 
Macro Ação

Macro-Ação

Ações

Meta

8 - Consolidar o CREPOP SP. Realizar as duas pesquisas previstas pelo Crepop 
Nacional de forma descentralizada e regionalizada.

Ermínia (CPP)

Total orçado para o Eixo 2:

Valor Orçado ( R$ )

Valor Orçado ( R$ )
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Resultados

3.1.1 3.1.2 3.2.1

3.2.2 3.2.3 3.3.1

3.3.2

1

2

3

Resultado

3.4.2 3.4.3 3.4.4

3.4.5

1

2

Resultados

3.6.1 3.6.4 3.6.6

3.6.2

1

2

Observação: Proposta de ação específica: divulgação do CRP em rádios.

EIXO: 3. Favorecer que a sociedade e os movimentos conheçam e demandem a psicologia para promover o acesso à diversidade de serviços, 
modalidades e cuidados por ela ofertados

(Reconhecimento da Psicologia pela Sociedade)
Obs.: inserir organização de psicólogos

Ampliar a presença da Psicologia na vida cotidiana da população por meio da produção de variados materiais (em diferentes linguagens) que ofereçam informação 
qualificada sobre o posicionamento e produção do CRP nos mais variados temas.

Ações

Meta Priorização 
da meta

Responsável pela 
Macro Ação

Macro-Ação

1 - Produzir e divulgar aos 
usuários do serviço de 

Psicologia, materiais em 
linguagem popular, utilizando 
diferentes meios e recursos.

Ter desenvolvido e distribuído no mínimo 3 (três) materiais 
escritos com movimentos populares, usuários e entidades 
em interface entre Psicologia, Direitos Humanos e políticas 

públicas.

Agnaldo 
(Comunicação)Ter desenvolvido pelo menos 1 (um) material escrito por 

Núcleo Temático e distribuído nas organizações relevantes.

Ter produzido, ao menos, 4 (quatro) materiais audio visuais 
para comunicar à sociedade o saber psicológico e as ações 

do CRP/SP. 

Valor Orçado ( R$ )

76.296

Proposta do Grupo: armazenar materiais dos parceiros relativos a temas de interesse do CRP para obter o entendimento histórico da luta (construção de memória a partir dos relatórios das 
representações).

3.4 CRP desenvolveu metodologia para participar e apoiar de maneira coordenada os movimentos sociais, tendo em vista as atuais configurações e dinâmicas dos 
movimentos e sociedade

Ações

Meta Priorização 
da meta

Responsável pela 
Macro Ação

Macro-Ação

2 - Organizar os apoios e 
parcerias a partir da 

construção conjunta de 
pautas políticas com os 

movimentos sociais.

Ter desenvolvido critérios de avaliação para relação, apoio 
e parceria do CRP/SP com os movimentos sociais, 

estabelecendo espaços coletivos de diálogo e participação.

Gabriela (Diretoria)Ter desenvolvido critérios de avaliação para relação, apoio 
e parceria do CRP/SP com entidades, estabelecendo 

espaços coletivos de diálogo e participação.

Valor Orçado ( R$ )

23.466

3.6 Aumentou a ação do CRP/SP em serviços e instituições em que o exercício profissional da psicologia possa estar comprometido com violação de direitos, visando garantir 
de forma equânime à população o acesso às ações do CRP/SP e a qualidade do exercício

Ações

Meta Priorização 
da meta

Responsável pela 
Macro Ação

Macro-Ação

Valor Orçado

3 - Oferecer subsídios para 
orientação e protagonismo 
dos usuários e coletivos em 
relação à garantia de seus 

direitos. 

Ter preparado e distribuído pelo menos 3 (três) materiais de 
diferentes temas que visem orientar os usuários e coletivos 

quanto aos aspectos éticos-profissionais do serviço 
utilizado.

Lembrete: articular com o Eixo 2 para produzir materiais 
para psicólogos.

Jonathas José 
Salathiel da Silva 

(NQT)
(Aristeu Bertelli)

Ter realizado pelo menos 1 (uma) atividade por Subsede 
com usuários e coletivos  oferecendo informação em 

relação à garantia de seus direitos.

16.931



3

116.693Total orçado para o Eixo 3:

Ter realizado pelo menos 2 (duas) atividades em conjunto 
entre psicólogos e usuários oferecendo informação em 

relação à garantia dos Direitos Humanos.



4.1.4 4.1.2 4.7.6 4.7.16

3

1

2

4

Resultados

4.1.3 4.1.6 4.1.5

2

1

4.2.15 4.7.25

1

3

2

4.233
 3 - Investir nas instâncias de 

participação popular/social  visando 
incidir nas políticas públicas

Ter organizado um fórum com representantes da psicologia 
em órgãos e mecanismos de controle social, prevendo etapas 

regionalizadas.

Ter realizado atividades preparatórias para ao menos 05 das 
conferências nacionais de 2015 (idoso, criança e adolescente, 

assistência social, saúde, segurança pública, política 
indigenista, segurança alimentar e nutricional, conferência de 

pol para mulheres, pessoas com deficiência).

Valor Orçado ( R$ )

Resultados
4.4 O CRP/SP redefiniu a sua forma de atuação e intervenção, no campo das políticas públicas, garantindo a integração e intersetorialidade das diferentes temáticas.

4.1 CRP SP  junto aos movimentos sociais e entidades  pactuaram estratégias e diretrizes para promover a alteração da política estadual de drogas  tendo em vista os Direitos Humanos dos 
usuários

Ações

Meta Priorização 
da meta

Responsável 
pela Macro 

AçãoMacro-Ação

Valor Orçado ( R$ )

Ter elaborado e publicizado o posicionamento do CRP sobre a 
reforma política em parceria com os movimentos sociais.

Adriana 
(diretoria)

EIXO 4: Marcar posicionamento intransigente por políticas públicas de estado que garantam direitos sociais e direitos humanos, a partir do diálogo 
permanente com a sociedade, movimentos populares e sociais, com a categoria e as entidades da psicologia e afins

(Defesa das Políticas Públicas)

Resultados
4.1 CRP SP  junto aos movimentos sociais e entidades  pactuaram estratégias e diretrizes para promover a alteração da política estadual de drogas  tendo em vista os Direitos Humanos dos 

usuários

Ações

Meta

Ações

Meta Priorização 
da meta

Responsável 
pela Macro 

AçãoMacro-Ação

Erminia (CPP) - 
Aristeu (CDH)

Ter formulado e publicizado posicionamento do CRP sobre o 
proibicionismo das drogas e sobre a criminalização do aborto.

1 - Dar publicidade e denunciar as 
violações de Direitos Humanos 

ocorridas em políticas públicas em 
especial instituiçõs asilares e de 

privação de liberdade

Publicar e divulgar a segunda edição revisada e ampliada do 
livro "A verdade é revolucionária".

Ter realizado pelo menos uma ação de parceria   com sistema 
de garantia de direitos e entidades afins em cada subsede .

Ter elaborado e publicizado ao menos 02 relatórios de 
fiscalização com sistema de garantia de direitos.

Ter elaborado e executado ao menos 04 projetos de 
fiscalização conjunta em instituições onde ocorram violação 
de direitos humanos (Hospitais Psquiátricos e HCTPs, ILPIs, 

CTs, Fundação Casa e SAICAs).

10.688

27.817

Resultados

4.1 CRP SP  junto aos movimentos sociais e entidades  pactuaram estratégias e diretrizes para promover a alteração da política estadual de drogas  tendo em vista os Direitos Humanos dos 
usuários

Priorização 
da meta

Responsável 
pela Macro 

AçãoMacro-Ação

Aristeu Bertelli 
(CDH)

Valor Orçado ( R$ )

2 - Intensificar debate sobre 
criminalização, proibicionismo e 

judicialização da vida 

Ter realizado pelo menos uma ação em cada subsede e duas 
estaduais, preferencialmente em parceria com movimentos 

sociais, em defesa dos direitos dos usuários de políticas 
públicas.



4.4.8 4.4.7 4.5.9 4.5.11

4.5.10 4.6.3 4.6.7 4.6.13

1

3

2

Resultados

4.5.7 4.5.1 4.7.10 4.7.12

2

3

1

Resultados

4.7.19 4.7.32 4.7.23

1

2

Resultados

4.7.29 4.7.28

2

1

32.910

53.386

6.455

4.7 O CRP/SP promoveu X ações articulando luta antimanicomial, Medicalização, Patologização, Judicialização, Criminalização buscando o enfrentamento da lógica institucionalizadora, higienista 
e normatizadora da vida, contribuindo para a garantia da constr

Valor Orçado ( R$ )

4.5 O CRP/SP garantiu que suas ações e debates sobre Direitos Humanos (em suas diferentes interfaces, grupos temáticos e comissões) foram realizados a partir do eixo norteador da violência 
de Estado.

6 - Criar ferramenta de 
monitoramento e avaliação de 

implantação  de políticas públicas

Ter aprimorado, ampliado e publicizado o resultado da 
ferramenta de georeferenciamento da presença de psicólogos 

(SUAS, SUS, educação e justiça)
Observação: articular com a macro ação 8 do Eixo 2 - 

consolidar o Crepop).

7 - Defender políticas de inclusão 
social a partir das contribuições da 

Psicologia

Ter ampliado o número de redes de Economia Solidária e 
Cooperativismo para receber apoio do CRP a partir das 

contribuições da Psicologia.

Joari (CPP)

Ter inserido as questões de desigualdade social da miséria 
nos debates e nas referências produzidas sobre a inserção da 

psicologia nas PP.
14.815

Erminia (CPP)
Ter implantado um observatório sobre a cobertura dos 

serviços prestados nas políticas públicas do SUS e SUAS.

4.7 O CRP/SP promoveu X ações articulando luta antimanicomial, Medicalização, Patologização, Judicialização, Criminalização buscando o enfrentamento da lógica institucionalizadora, higienista 
e normatizadora da vida, contribuindo para a garantia da constr

Ações

Meta Priorização 
da meta

Responsável 
pela Macro 

AçãoMacro-Ação

Valor Orçado ( R$ )

Ações
Meta Priorização 

da meta

Responsável 
pela Macro 

AçãoMacro-Ação
Valor Orçado ( R$ )

Ações

Meta Priorização 
da meta

Responsável 
pela Macro 

AçãoMacro-Ação

5 - Realizar campanha pelos 25 anos 
do ECA e de defesa da garantia dos 

direitos da criança e adolescente

Ter realizado ao menos 10 fóruns de debates, sendo um em 
cada subsede, com ênfase na redução da idade penal, 

patologização e encarceramento da infância e adolescência.

Gustavo Sales 
(NCA)

Ter realizado seminário de atualização das referências 
profissionais, com prioridade na garantia do direito a 

convivência familiar e comunitária.

Ter realizado ao menos 04 ações (audiências públicas, atos, 
etc) em parceria com os movimentos sociais e sistema de 

garantia de direitos.

Ações

Meta Priorização 
da meta

Responsável 
pela Macro 

Ação
Macro-Ação

Valor Orçado ( R$ )

4 - Realizar ações de enfrentamento 
ao Racismo e de visibilidade à 

violação de Direitos Humanos a partir 
do recorte étnico-racial, com ênfase 

na violência de Estado

Ter realizado 10 oficinas (uma em cada subsede) sobre 
racismo instituicional no CRP.

Jonathas 
Salathiel (NQT)

Ter elaborado e publicizado com os movimentos sociais a 
pauta de reivindicações junto ao poder público sobre a 

política pública de reparação à violência do Estado.

Ter incluido o recorte racial nas ações de todos os núcleos e 
comissões temáticas do CRP SP. 



3

Resultados

4.7.26 4.7.2 4.7.27 4.7.31

4.7.18 4.7.17

1

2

3

Resultados

4.7.9 4.7.21 4.7.4

1

2

4.7.5 4.7.3

1

3

2

Ações

Meta Priorização 
da meta

Responsável 
pela Macro 

AçãoMacro-Ação
Valor Orçado ( R$ )

10 - Contribuir com as políticas 
públicas de direito à cidade nos 

contextos urbano e rural 

Ter realizado um seminário estadual com mobilização 
regional sobre gestão de riscos e cidades resilientes.

Joari (CPP)

Ter avançado na discussão da mobilidade urbana junto à 
academia, gestores e profissionais, superando 

posicionamento normativos focados apenas na psicologia do 
trânsito.

Ter realizado ao menos 03 atividades de debate sobre 
questões da terra em regiões rurais onde há conflitos agrários 
e pelo menos 03 atividades sobre reforma urbana em grandes 

cidades.

Resultados

26.455

Resultados
4.7 O CRP/SP promoveu X ações articulando luta antimanicomial, Medicalização, Patologização, Judicialização, Criminalização buscando o enfrentamento da lógica institucionalizadora, higienista 

e normatizadora da vida, contribuindo para a garantia da constr

Ações

Meta Priorização 
da meta

Responsável 
pela Macro 

AçãoMacro-Ação

Valor Orçado ( R$ )

Ações

Meta Priorização 
da meta

Responsável 
pela Macro 

AçãoMacro-Ação

9 - Enfrentar processos de 
patologização e medicalização da vida 

e suas expressões. 

Ter elaborado e publicizado posicionamento do CRP sobre as 
classificações de patologias e inserção no debate do 

diagnóstico funcional.

Mirnamar 
(educação)Ter realizado ao menos um debate intersetorial sobre a 

patologização e medicalização.

Ter realizado ao menos uma audiência pública na ALESP e um 
seminário com gestores e trabalhadores de políticas públicas 

sobre o tema.

Moacyr 
(Saúde)

Ter realizado ao menos 02 ações estaduais sobre o tema.

Ter aprofundado o debate para a criação de referências sobre 
a importância das matrizes religiosas afrobrasileiras e 

indígenas na conformação do estado brasileiro.

4.7 O CRP/SP promoveu X ações articulando luta antimanicomial, Medicalização, Patologização, Judicialização, Criminalização buscando o enfrentamento da lógica institucionalizadora, higienista 
e normatizadora da vida, contribuindo para a garantia da constr

113.227

9.524

4.7 O CRP/SP promoveu X ações articulando luta antimanicomial, Medicalização, Patologização, Judicialização, Criminalização buscando o enfrentamento da lógica institucionalizadora, higienista 
e normatizadora da vida, contribuindo para a garantia da constr

Ações

Meta Priorização 
da meta

Responsável 
pela Macro 

AçãoMacro-Ação
Valor Orçado ( R$ )

Valor Orçado ( R$ )

8 - Contribuir para construção de 
políticas públicas orientadas pelos 

princípios da laicidade e pela 
perspectiva antimanicomial e pelo 

combate ao fundamentalismo.

Ter constituido grupos de referência no CRP e realizado pelo 
menos um seminário estadual sobre cada um dos temas: 

psicologia e deficiência e psicologia e envelhecimento.



1

1

2

329.510

12 - Contribuir com a luta pela 
Democratização da Comunicação.

Ter organizado em conjunto com os movimentos e coletivos 
ao menos uma atividade do Fórum de Democratização da 

Comunicação no estado de SP. Agnaldo (pelo 
NMSubjetivida

de)Ter elaborado e publicizado posicionamento do CRP sobre o 
tema.

Resultados

Ações

Meta Priorização 
da meta

Responsável 
pela Macro 

AçãoMacro-Ação
Valor Orçado ( R$ )

15.000

11 - Incidir sobre o plano plurianual - 
PPA do estado de SP (2016-2019) nos 

aspectos de interface com a 
psicologia

Ter paticipado das etapas regionais e estaduais pautando 
modelo de gestão e atenção nas políticas públicas a partir das 

contribuições da psicologia. Ermínia (CPP)15.000

Total orçado para o Eixo 4:



5.4.10 5.4.24

1

2

3

Ações 5.1.0 5.4.1 5.4.6
5.4.7 5.4.8 5.4.12

5.4.13 5.4.14 5.4.17
5.4.18 5.4.20 5.4.21
5.4.22 5.4.15 5.4.16
3.5.1. 3.5.2. 3.5.3.

1

2

3

Observação:

5.4.27

1

2

5.5.1 5.5.2 5.5.3

587.513

23.280
Ter aumentado em pelo menos 100% o acesso 

atual ao acervo do Cedoc pelos psicólogos.

Lembrete inserir nas ações: Implantar assessoria de imprensa

Ter aumentado em 100% o acesso às 
informações do CRP SP, em relação ao atual 

número de acessos.

Ter pelo menos 12 inserções na mídia.

Ter aumentado em 100% o número de 
materiais do Cedoc hoje disponíveis na rede.

Ações

5.5 Foram realizadas ações junto ao Sistema Conselhos com vistas à implantação do Processo de Conciliação e revisão do CPD

Priorização da 
meta

40.212

49.630

Ter um diagnóstico sobre a situação de 
implantação do cadastro nacional pelo CFP, 

com vistas a sua conclusão e liberação.

Ter pelo menos 30% dos dados de psicólogos do 
estado de São Paulo atualizados no Cadastro 

Nacional.

3 - Atualizar o mapeamento 
dos Psicólogos em SP 
através do Cadastro 

Nacional

Meta

Guilherme 
(Diretoria)

Responsável 
pela Macro Ação

2 - Efetivar um plano 
padronizado e estratégico 

de comunicação do CRP SP. 
Agnaldo 

(Comunicação)

Macro-Ação

Ter pelo menos 50% do plano de comunicação 
implementado.

Valor Orçado ( R$ )

Valor Orçado ( R$ )
Responsável 

pela Macro Ação

Macro-Ação

Resultados

Ações Priorização da 
meta

Eixo 5: O CRP-06 colaborou no processo de democratização do Sistema Conselhos de Psicologia, por meio da ampliação de mecanismos de comunicação, de 
transparência, de controle externo e participação da categoria e da sociedade junto ao CRP SP

(Qualificação da Comunicação e da Transparência da Gestão)

5.4 Foram aprimorados os mecanismos de comunicação do CRP/SP junto à categoria

Valor Orçado ( R$ )

Meta

Ações

Priorização 
da meta

Responsável 
pela Macro Ação

1 - Construir e implementar 
um plano para o Cedoc, 
visando a ampliação dos 

registros, sua acessibilidade 
e publicidade.

Agnaldo 
(Comunicação)

Meta Priorização 
da meta

Responsável 
pela Macro Ação

Resultados

Macro-Ação

Macro-Ação

Ter concluido o plano de reestruturação do 
Cedoc.

5.4 Foram aprimorados os mecanismos de comunicação do CRP/SP junto à categoriaResultados

5.4 Foram aprimorados os mecanismos de comunicação do CRP/SP junto à categoria

4 - Realizar ações junto ao 
Sistema Conselhos com 
vistas à implantação do 

Processo de Conciliação e 
revisão do CPD

Ter elaborado a minuta do novo CPD  
considerando o processo de Conciliação no 

Sistema Conselhos.

Resultados

Meta

Valor Orçado ( R$ )

Gabriela (COE)



1

2

3

760.635

60.000

Total orçado para o Eixo 5:

Gabriela 
(Diretoria)

Ter iniciado a implantação da ouvidoria.

Ter aumentado em X% o número de psicólogos 
que acessam e participam dos mecanismos  de 

transparência da gestão. 

Responsável 
pela Macro Ação

Resultados

Meta Priorização 
da meta Valor Orçado ( R$ )

Observação: 5.6 - o resultado está incorporado como método de gestão na composição dos núcleos. 5.4.23 vai para o Eixo 4.

5 - Implantar processos de 
acesso à informação e 

transparência na gestão do 
CRP SP, visando sua 

reconfiguração a partir da 
democratização da política 

de Estado para órgãos 
públicos.

Macro-Ação

Ter implantado o portal da Transparência.

Ações



1.1.2

1.1.3

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.2.4

1.2.6

1.2.7

1.2.8

1.2.9

1.2.10

1.2.11

EiXO: 1. Avançar no processo de implantação de uma gestão descentralizada e regionalizada para 
favorecer respostas em diálogo com as necessidades locais e estaduais incentivando o 

protagonismo da categoria e dos usuários da Psicologia
(GESTÃO DESCENTRALIZADA DA REGIONALIZAÇÃO)

PARA

MACRO AÇÃO DO EIXO 2
Efetivar  de forma descentralizada e regionalizada as pesquisas do 

Crepop, previstas nacionalmente.

Organizar agenda de encontros dos Núcleos 
com gestores públicos para diálogo, 

buscando dar conhecimento dos cadernos 
do CREPOP

MACRO AÇÃO DO EIXO 2
Divulgar de forma descentralizada e regionalizada as produções do 

Crepop para a categoria, gestores e sociedade.

MACRO AÇÃO:
Acompanhar PLs de forma regionalizada

MACRO AÇÃO:
Acompanhar PLs de forma regionalizada

proposta do GT 1 - para o Eixo 2

MACRO AÇÃO:
Acompanhar PLs de forma regionalizada

Atualizar legislação de referência para a 
categoria no site, em parceria 

capl/cof/crepop (Eixo 2)

Estruturar rotinas de funcionamento/
procedimentos para a CAPL , a partir de 

munícipios pólos

Criar página no site do crp para 
acompanhamento de processos legislativos-

com participação da categoria

Propor pls de relevância regional/estadual

DE 

Definir órgãos de controle social que o CRP 
deve ocupar e captar colaboradores para 

representação
Foi para o eixo 4.

Construir método de gestão que incorpore 
colaboradores e promova alinhamento teste 

Excluída. Já incorporada na gestão.

Realizar capacitação com todas as subsedes e 
ats sobre metodologia CREPOP

Divulgar e distribuir os materiais do crepop 
em todas as universidades do estado

Realizar estudo c/ subsedes para 
levantamento de pls locais forma de 

implantação de acompanhamento por região

MACRO AÇÃO:
Acompanhar PLs de forma regionalizada

Realizar capacitação para 
conselheiros/gestores/ats para apropriação 
do funcionamento dos processos legislativos 

(nas três esferas)

MACRO AÇÃO:
Acompanhar PLs de forma regionalizada

Referendar distribuição dos PLs/temas entre 
conselheiros/núcleos

MACRO AÇÃO:
Acompanhar PLs de forma regionalizada

MACRO AÇÃO DO EIXO 2
Divulgar de forma descentralizada e regionalizada as produções do 

Crepop para a categoria, gestores e sociedade.



1.2.12

1.3.1

1.3.2

1.3.4

1.3.5

1.3.6

1.3.7

1.3.8

MACRO AÇÃO:
Acompanhar PLs de forma regionalizada

Criar comissões de instrução processual nas 
Subsedes que ainda não têm.  

MACRO AÇÃO:
Realizar elaboração de pareceres e instrução de processos éticos 

nas subsedes de origem do processo.
MACRO AÇÃO:

Implantar projeto de processos de Atendimento.

MACRO AÇÃO:
Realizar elaboração de pareceres e instrução de processos éticos 

nas subsedes de origem do processo.
MACRO AÇÃO:

Implantar projeto de processos de Atendimento.

MACRO AÇÃO:
Realizar elaboração de pareceres e instrução de processos éticos 

nas subsedes de origem do processo.
MACRO AÇÃO:

Implantar projeto de processos de Atendimento.

Reunião com coordenadores de subsedes 
para regionalização de CI´s

Implantar processo piloto de 
descentralização da elaboração de pareceres 

em uma (ou mais) subsede 

Reuniões de alinhamento entre conselheiros 
e gestores para discussão sobre instrução, 
fiscalização e pareceres e orientação, titulo 

de especialistas (4 durante o ano, nas sextas 
feiras junto aos fóruns de gestores)

MACRO AÇÃO:
Realizar elaboração de pareceres e instrução de processos éticos 

nas subsedes de origem do processo.

MACRO AÇÃO:
Realizar elaboração de pareceres e instrução de processos éticos 

nas subsedes de origem do processo.
MACRO AÇÃO:

Implantar projeto de processos de Atendimento.

Realizar pesquisa que mapeie área de 
atuação, área de interesse e inserção do 

psicólogo nas políticas públicas, 
regionalmente, em todo o estado

Formação para descentralização da 
elaboração de pareceres pela COE

MACRO AÇÃO:
Realizar elaboração de pareceres e instrução de processos éticos 

nas subsedes de origem do processo.
MACRO AÇÃO:

Implantar projeto de processos de Atendimento.

Identificar as necessidades de cada uma das 
dez regiões para a realização de Instrução 

para verificar necessidade de ampliar o 
número de colaboradores 

Regionalizar o acesso e guarda aos 
prontuários 

Observação: Implantar projeto de revisão dos processos de 
atendimento



1.5.1

1.5.2

1.5.3

1.6.1

1.6.2

1.6.3

Excluída. Já incorporada na gestão.

Excluída. Já incorporada na gestão.

Revisar, implantar e monitorar  
planejamento administrativo considerando 

diferente níveis (plenário, gerência e 
coordenações e equipe de trabalhadores) e 

regiões

Revisar, implantar e monitorar  nova 
estrutura organizacional e PCCS

MACRO AÇÃO
Realizar análise acerca do reordenamento das subsedes do CRP-SP

Mapear coletivos políticos que possam 
assumir subsedes

Realizar pesquisa que contemple o caráter 
identitário dos psicólogos e sociedade de 

cada região, número de psicólogos e 
facilidade de acesso

Definir fluxos e processos do trabalho 
interno

Definir criação de novas/reorganização das 
subsedes

Excluída. Já incorporada na gestão.

MACRO AÇÃO
Realizar análise acerca do reordenamento das subsedes do CRP-SP

MACRO AÇÃO
Realizar análise acerca do reordenamento das subsedes do CRP-SP



PARA

2.1.1
Evento sobre "Direitos Reprodutivos: 
gravidez, parto e a medicalização da 

mulher" 

MACRO AÇÃO
Criação de referências (cadernos temáticos, eventos, oficinas, entre 

outros) em áreas pouco acompanhadas, em articulação com 
entidades e associações 

2.1.2

Fazer parceria com a ABRAPED e com 
movimentos das populações atingidas 

por desastres ou sob risco para 
participar da Conferência da Proteção e 

Defesa Civil e realizar Conferências Livres

Excluída. Ação já realizada.

2.1.3

Fazer parceria com diversas associações 
do campo da psicoterapia para realizar 

encontros periódicos tendo como foco o 
alinhamento da definição de 

psicoterapia 

MACRO AÇÃO
Criação de referências (cadernos temáticos, eventos, oficinas, entre 

outros) em áreas pouco acompanhadas, em articulação com 
entidades e associações 

2.1.4

Fazer parceria com diversas associações 
da psicologia do Esporte para construir 
diretrizes de orientação, fiscalização e 
divulgação de referências (encontros 

periódicos)

MACRO AÇÃO
Criação de referências (cadernos temáticos, eventos, oficinas, entre 

outros) em áreas pouco acompanhadas, em articulação com 
entidades e associações 

2.1.7

Articular as associações profissionais que 
refletem um campo de construção 
epistemológica não hegemônica na 
psicologia e realizar um evento de 

lançamento do fórum

MACRO AÇÃO
Qualificar diretrizes e refências em relação a epsitemologia e 

práticas não hegemônicas

2.1.8
Divulgar a Moção 14 do VIII CNP (Apoio 
ao diálogo com as epistemologias não 

hegemônicas)

MACRO AÇÃO
Qualificar diretrizes e refências em relação a epsitemologia e 

práticas não hegemônicas

2.1.9

Pautar a Moção 14 do VIII CNP com 
representantes da FENPB (Apoio ao 
diálogo com as epistemologias não 

hegemônicas)

MACRO AÇÃO
Qualificar diretrizes e refências em relação a epsitemologia e 

práticas não hegemônicas

2.1.11
Oficina para produção de referências em 

relação a temática do Envelhecimento

MACRO AÇÃO
Criação de referências (cadernos temáticos, eventos, oficinas, entre 

outros) em áreas pouco acompanhadas, em articulação com 
entidades e associações 

2.1.11
Buscar parceria com a SBPOT e realizar 
encontros periódicos de psicólogos que 

atuam na POT

2.1.12
Oficina para produção de referências em 

relação a temática sobre pessoas com 
deficiência

MACRO AÇÃO
Criação de referências (cadernos temáticos, eventos, oficinas, entre 

outros) em áreas pouco acompanhadas, em articulação com 
entidades e associações 

EIXO: 2. Tornar-se referência no cotidiano profissional dos(as) psicólogos(as), através da 
produção de referencias técnicas que respeitem  a diversidade da psicologia, para 

contribuir  na sociedade tendo como foco as demandas postas pelas lutas sociais pela 
igualdade e democracia

(Produção de Diretrizes e Referências)
DE



2.1.22
Divulgação da publicação sobre atuação 
dos psicólogos do NASFs (um exemplar 

do cadernos temáticos)

MACRO AÇÃO
Criação de referências (cadernos temáticos, eventos, oficinas, entre 

outros) em áreas pouco acompanhadas, em articulação com 
entidades e associações 

2.1.23 Produzir 2 cadernos temáticos

MACRO AÇÃO
Criação de referências (cadernos temáticos, eventos, oficinas, entre 

outros) em áreas pouco acompanhadas, em articulação com 
entidades e associações 

2.1.24
Mapear a partir do levantamento feito 

pelo crepop os psicólogos que atuam em 
segurança publica no estado de SP

MACRO AÇÃO
Construção e execução de projeto na área de segurança pública

2.1.25

Realizar roda de conversa com 
psicólogos que atuam na segurança 

pública para discutir a prática e elaborar 
um projeto

MACRO AÇÃO
Construção e execução de projeto na área de segurança pública

2.1.26
Elaborar um projeto sobre segurança 
publica e direitos humanos para ser 

executado em 2015

MACRO AÇÃO
Construção e execução de projeto na área de segurança pública

2.1.27

Realizar na semana da Psicologia sobre 
Temas novos (Etologia, Terapias assistiva 

por animais, Bioética e formação, 
Ambiental, Mobilidade Humana, 
Segurança, Psicologia da Aviação, 

Imigração, Psicólogos gestores entre 
outros)

2.2.1
Identificar associações e psicólogos que 
atuam com entidades confessionais e 
estabelecer diálogo com as mesmas

2.2.2 Divulgar o Vídeo sobre Laicidade  do CFP
MACRO AÇÃO

Caracterizar efeitos das condições de trabalho na qualidade técnica 
e ética do exercício profissional

2.2.3
Divulgar a Moção 15 do VIII CNP e nota 
do CFP (repudio ao fundamentalismo)

MACRO AÇÃO
Caracterizar efeitos das condições de trabalho na qualidade técnica 

e ética do exercício profissional

2.2.4

Apoiar e realizar ações e parcerias com  
OLE (Observatório da Laicidade do 

Estado) e MEEL (Movimento do Estado 
Laico)

MACRO AÇÃO
Caracterizar efeitos das condições de trabalho na qualidade técnica 

e ética do exercício profissional

2.2.10
Publicar caderno temático em parceria 
com CFP, sobre debate realizado sobre 

epistemologias não hegemônicas

MACRO AÇÃO
Qualificar diretrizes e refências em relação a epsitemologia e 

práticas não hegemônicas

2.3.2

Manter espaços de discussão 
estratégicos com sindicatos, centrais e 
outras organizações de trabalhadores 

para debate sobre condições de trabalho



2.3.3

Pesquisar com outros conselhos de 
categoria formas de atuação relativas às 

condições de trabalho e parâmetros 
éticos e técnicos

2.3.4

Criar um registro em todas as subsedes 
sobre as demandas de orientação e 

fiscalização sobre condições de trabalho 
no exercício ético da profissão 

2.3.5
Realizar pesquisa para estabelecer 

Parâmetros de numero de psicólogos 
por serviço/população

MACRO AÇÃO
Criar parâmetros relativos a presença da Psicologia em espaços de 

trabalho

2.3.6

Caracterizar procedimentos da 
psicologia para rol da ANS e 

remuneração do SUS, tabela FNPAS e 
políticas públicas

MACRO AÇÃO
Criar parâmetros relativos a presença da Psicologia em espaços de 

trabalho

2.3.7

Provocar entidades sindicais e 
associações de psicologia para discussão 

sobre parâmetros para cargos de 
psicólogo/a (salario, exigências e 

bibliografia)

MACRO AÇÃO
Criar parâmetros relativos a presença da Psicologia em espaços de 

trabalho

2.3.8
Debater impactos da feminilização da 
psicologia nas condições de trabalho 

MACRO AÇÃO
Debater impactos das condições de trabalho com foco em questões 

de gênero e raça.

2.3.9

Debater o impacto das condições de 
trabalho na saúde mental dos 

psicólogos, com foco especial em 
racismo e sexismo, entre outros

MACRO AÇÃO
Debater impactos das condições de trabalho com foco em questões 

de gênero e raça.

2.3.10

Analisar o impacto das condições de 
trabalho (inspeção/fiscalização) na 

qualidade ética do psicólogo em duas 
áreas críticas

2.4.1

Elaborar um Projeto que contemple a  
qualificação e atualização da  equipe 

técnica, revisão de fluxos trabalho, convite 
a novos  colaboradores e conselheiros, 

estabelecendo demandas políticas, através 
de reuniões com todos os envolvidos

MACRO AÇÃO
Efetivar capacitações internas para integração de COE, COF e 

Crepop

2.4.2
Realização de reuniões periódicas para 

integração e alinhamento de coe e cof e 
crepop

MACRO AÇÃO
Efetivar capacitações internas para integração de COE, COF e 

Crepop

2.4.3
Realizar encontros temáticos para 
qualificação das Equipes técnicas

MACRO AÇÃO
Efetivar capacitações internas para integração de COE, COF e 

Crepop

2.4.4

Mapear as principais infrações éticas 
cometidas por psicólogos a partir das 
fiscalizações e processos éticos para 

utilização nas diversas forma de  
orientação: em fiscalizações, orientações 

individuais e em oficinas ou rodas de 
conversa a serem estabelecidas

MACRO AÇÃO
Criar protocolos de orientação, notas técnicas e ações a partir das 

demandas identificadas em COE, COF e Crepop.



2.4.5
Realizar Oficinas de documentos escritos 
por diferentes áreas de políticas públicas

MACRO AÇÃO
Criar protocolos de orientação, notas técnicas e ações a partir das 

demandas identificadas em COE, COF e Crepop.

2.4.6

Elaborar e publicizar Notas técnicas com 
relação às diferentes atuações da 

psicologia, de acordo com as prioridades 
estabelecidas neste plano. 

MACRO AÇÃO
Criar protocolos de orientação, notas técnicas e ações a partir das 

demandas identificadas em COE, COF e Crepop.

2.4.7
Realizar Oficina especifica para 
psicólogos da Fundação CASA  

Excluída. Ação já realizada.

2.4.8
Realizar Oficinas online em parceria com 

CREPOP aos profissionais recém 
formados

Pendente. Ver depois.

2.4.9
Criar protocolos de orientações a partir 

das demandas mais frequentes da 
categoria

MACRO AÇÃO
Criar protocolos de orientação, notas técnicas e ações a partir das 

demandas identificadas em COE, COF e Crepop.

2.4.10
Criar um GT para revisão da 

normatização profissional -Resolução 
CFP 007/2007

Excluída. Ação já realizada. O GT foi criado.

2.4.11

Rever o convenio com o MP e incluir 
orientação aos promotores quanto às 

atribuições do CRP em relação à 
orientação e fiscalização

Excluída. Ação em andamento.

2.4.12
Produzir material de orientação aos 

profissionais da psicologia sobre o papel 
e as atribuições do MP, DP e ouvidorias

MACRO AÇÃO
Produzir referências/orientações à categoria sobre mecanismo de 

denúncias/notificações decorrentes do exerício profissional.

2.4.13

Confeccionar material pedagógico da 
COE de acordo com as principais 
demandas identificadas (folders, 

cartilhas etc)

MACRO AÇÃO
Criar protocolos de orientação, notas técnicas e ações a partir das 

demandas identificadas em COE, COF e Crepop.

2.5.1
Intensificar a divulgação das produções 

do crepop nos eventos, meios de 
comunicação e de orientação à categoria

2.6.9
Realizar evento para abrir a discussão 

sobre formação para além da graduação. 
MACRO AÇÃO

Elaborou projeto para discutir a formação, além da graduação.

2.6.1
Construir e manter agenda conjunta com 

ABEP, apoiando a entidade, bem como 
seus núcleos

MACRO AÇÃO
Difundir em parceria com a ABEP as referências produzidas pelo CRP 

SP no campo da formação.

2.6.3
Estabelecer parceria com IES para 

participar de semanas de psicologia, 
aulas sobre ética e eventos afins

MACRO AÇÃO
Produzir posicionamentos sobre temas pertinentes à formação e 

estabelecer diálogos com as IES.

2.6.4
Intensificar política de divulgação de 

eventos, referências e serviços do CRP às 
IES

MACRO AÇÃO
Difundir em parceria com a ABEP as referências produzidas pelo CRP 

SP no campo da formação.
Obs.: Incorporado no Eixo 5



2.6.5

Marcar posicionamento junto a ABEP, 
IES, COREP contra o exame de 

proficiência e estratégias de qualificação 
da formação 

MACRO AÇÃO
Produzir posicionamentos sobre temas pertinentes à formação e 

estabelecer diálogos com as IES.

2.6.6

Iniciar o debate sobre bioética no uso de 
animais nas atividades de formação do 

psicólogo tendo como finalidade o 
diálogo com as IES

MACRO AÇÃO
Produzir posicionamentos sobre temas pertinentes à formação e 

estabelecer diálogos com as IES.

2.6.7
Elaborar campanha focada no combate à 

atividade de formação dentro de 
instituições totais

MACRO AÇÃO
Produzir posicionamentos sobre temas pertinentes à formação e 

estabelecer diálogos com as IES.

2.7.1
Manter atualizada a área do site  sobre 

história e memória

MACRO AÇÃO
Dar continuidade a produção da linha do tempo, construindo o 

período profissional.

2.7.2 Criar seção sobre HM no Jornal Psi
MACRO AÇÃO

Divulgar as produções do História e Memória.

2.7.3
Criar um material específico de 

divulgação dos produtos do projeto 
História e Memória

MACRO AÇÃO
Divulgar as produções do História e Memória.

2.7.4
Realizar evento sobre HM no dia do 

psicólogo
MACRO AÇÃO

Divulgar as produções do História e Memória.

2.7.6
Iniciar processo de produção de livro 

sobre raça e gênero na história da 
psicologia do Estado de São Paulo

MACRO AÇÃO
Implementar nova série de vídeos história e memória da Psicologia 

em São Paulo, a partir de temas transversais (raça, gêneros e 
outros).

Macro-ação formação
Ação da Meta 2 da macro - Lei 10639 e 11645 (afrobrasileira e 

indígena)

Macro-ação garantia de direitos Resolução 018/02
Laicidade/espiritualidade e religião Saberes tradicionais e indigenas e afro brasileiros

Macro-ação formação Palestras sobre psicologia indigena com as entidades

Lembrete:



PARA

3.1.1
Revisar projeto gráfico para cartilhas 
populares com a proposta de inserir 
linguagem de quadrinhos (charges)

MACRO AÇÃO EIXO 3
Produzir materiais em parceria com movimentos sociais em linguagem 
popular, utilizando diferentes meios e recursos (TV, rádio, comunitária, 
folder e cartilha, por exemplo), com intuito de tematizar interface entre 

Psicologia, Direitos Humanos e políticas públicas.

3.1.2

Produzir ao menos duas cartilhas populares 
sobre os temas: Política LGBT e Feminista, 
dimensão subjetiva das questões indígenas 

e relações étnico-raciais 

MACRO AÇÃO EIXO 3
Produzir materiais em parceria com movimentos sociais em linguagem 
popular, utilizando diferentes meios e recursos (TV, rádio, comunitária, 
folder e cartilha, por exemplo), com intuito de tematizar interface entre 

Psicologia, Direitos Humanos e políticas públicas.

3.2.1
Produzir e lançar ao menos 5 programas do TV 

Diversidade em diferentes mídias 
contemplando diversidade de temáticas

MACRO AÇÃO EIXO 3
Produzir materiais em parceria com movimentos sociais em linguagem 
popular, utilizando diferentes meios e recursos (TV, rádio, comunitária, 
folder e cartilha, por exemplo), com intuito de tematizar interface entre 

Psicologia, Direitos Humanos e políticas públicas.

3.2.2

Produzir e lançar ao menos dois programas 
de rádio com a linguagem de rádio 

comunitária que veiculem a visão da 
psicologia sobre questões da vida cotidiana 

da população 

MACRO AÇÃO EIXO 3
Produzir materiais em parceria com movimentos sociais em linguagem 
popular, utilizando diferentes meios e recursos (TV, rádio, comunitária, 
folder e cartilha, por exemplo), com intuito de tematizar interface entre 

Psicologia, Direitos Humanos e políticas públicas.

3.2.3

Promover divulgação desses produtos a partir 
da articulação com os movimentos populares, 
associações de mídias alternativas, associações 

comunitárias em geral. 

MACRO AÇÃO EIXO 3
Produzir materiais em parceria com movimentos sociais em linguagem 
popular, utilizando diferentes meios e recursos (TV, rádio, comunitária, 
folder e cartilha, por exemplo), com intuito de tematizar interface entre 

Psicologia, Direitos Humanos e políticas públicas.

3.3.1
Implantar metodologia das cartilhas 

populares para publicação do material do 
CREPOP para usuários

MACRO AÇÃO EIXO 3
Produzir materiais em parceria com movimentos sociais em linguagem 
popular, utilizando diferentes meios e recursos (TV, rádio, comunitária, 
folder e cartilha, por exemplo), com intuito de tematizar interface entre 

Psicologia, Direitos Humanos e políticas públicas.

3.3.2

Desenvolver material para usuários do 
serviços de psicologia com material 

produzido pelo CREPOP -  Educação Básica e 
álcool e drogas

MACRO AÇÃO EIXO 3
Produzir materiais em parceria com movimentos sociais em linguagem 
popular, utilizando diferentes meios e recursos (TV, rádio, comunitária, 
folder e cartilha, por exemplo), com intuito de tematizar interface entre 

Psicologia, Direitos Humanos e políticas públicas.

DE

EIXO: 3. Favorecer que a sociedade e os movimentos conheçam e demandem a psicologia para 
promover o acesso à diversidade de serviços, modalidades e cuidados por ela ofertados

(Reconhecimento da Psicologia pela Sociedade)



3.4.2

Mapear movimentos sociais para 
aproximação e contato a partir das 

necessidades postas pelo Planejamento 
Estratégico (áreas prioritárias): Violência de 

Estado nos centros urbanos, Questões da 
terra e rural, Questões de gênero e da 

sexualidade, saúde, assis

MACRO AÇÃO EIXO 3
Revisão Resolução de apoio e parceria, considerando demandas de 

movimentos sociais - incluindo metodologia do CRP-SP para tal 
dinâmica.

3.4.3

Construir pautas em conjunto com 
movimentos sociais para o enfrentamento 

das situações de violação de direitos, tendo 
como parâmetro as ações estratégicas do 

CRPSP

MACRO AÇÃO EIXO 3
Revisão Resolução de apoio e parceria, considerando demandas de 

movimentos sociais - incluindo metodologia do CRP-SP para tal 
dinâmica.

3.4.4
Identificar psicólogos militantes dos 
movimentos e aproximá-los como  

colaboradores do CRPSP 

MACRO AÇÃO EIXO 3
Revisão Resolução de apoio e parceria, considerando demandas de 

movimentos sociais - incluindo metodologia do CRP-SP para tal 
dinâmica.

3.4.5
Articular subsedes com defesa civil e 

movimentos sociais ligados a emergências e 
desastres   

MACRO AÇÃO EIXO 3
Revisão Resolução de apoio e parceria, considerando demandas de 

movimentos sociais - incluindo metodologia do CRP-SP para tal 
dinâmica.

3.5.1
Monitorar  e analisar matérias em jornais e 

internet (Sede e Subsedes) a partir de 
serviço especializado de clipping

MACRO AÇÃO EIXO 3
Implantar assessoria de imprensa.

Obs.: Incorporar Eixo da Comunicação (Eixo 5)

3.5.2
Construir um banco de fontes a partir de 
temas relacionados com o planejamento 

estratégico e a política do CRPSP. 

MACRO AÇÃO EIXO 3
Implantar assessoria de imprensa

Obs.: Incorporar Eixo da Comunicação (Eixo 5)

3.5.3
Constituir uma assessoria de imprensa para  

pautar temas na mídia

MACRO AÇÃO EIXO 3
Implantar assessoria de imprensa

Obs.: Incorporar Eixo da Comunicação (Eixo 5)

3.6.1

Divulgar aos psicólogos e usuários os 
mecanismos de denuncia de 

descumprimento dos parâmetros da ANS 
pelos planos de saúde 

MACRO AÇÃO EIXO 3
Elaborar e executar projetos de fiscalização conjunta em instituições de 

violação de direitos humanos.
MACRO AÇÃO EIXO 3

Elaborar e publicizar orientações aos Psicólogos e usuários que estão 
em instituições em que se constata violação de Direitos Humanos e/ou 
que o exercício profissional da Psicologia passa estar comprometido.

3.6.2

Folders para usuários dos serviços e 
instituições em violação de direitos, códigos 

de ética, em pelo menos duas áreas de 
conhecimento acumulado

3.6.4

Fazer parceria com a Defensoria e o 
Ministério Público para divulgar a 

contribuição da psicologia e garantia dos 
princípios éticos da psicologia aos usuários 

dos serviços e instituições em que o exercício 
profissional da psicologia possa estar 

comprometid

MACRO AÇÃO EIXO 3
Elaborar e executar projetos de fiscalização conjunta em instituições de 

violação de direitos humanos.
MACRO AÇÃO EIXO 3

Elaborar e publicizar orientações aos Psicólogos e usuários que estão 
em instituições em que se constata violação de Direitos Humanos e/ou 
que o exercício profissional da Psicologia passa estar comprometido.

3.6.5
Participar na implementação das novas 
políticas de saúde do sistema prisional 

Vai para o Eixo 4. Vira macro ação
Incindir na política pública de saúde na execução penal, tendo em vista 

a atuação do Psicólogo no Sistema Prisional.



3.6.6

Dialogar com os psicólogos que estão 
acompanhando a discussão do  Plano 

Nacional do Sinase com foco na violação de 
direitos

MACRO AÇÃO EIXO 3
Elaborar e executar projetos de fiscalização conjunta em instituições de 

violação de direitos humanos.
MACRO AÇÃO EIXO 3

Elaborar e publicizar orientações aos Psicólogos e usuários que estão 
em instituições em que se constata violação de Direitos Humanos e/ou 
que o exercício profissional da Psicologia passa estar comprometido.



PARA

4.1.4
Ampliar e intensificar fiscalização em comunidades 

terapêuticas

MACRO AÇÃO
Dar publicidade e denunciar as violações de Direitos Humanos ocorridas em 

Comunidades Terapêuticas no Estado de São Paulo

4.1.2

Organizar uma publicação a partir da sistematização dos 
dados sobre as fiscalizações das comunidades 

terapêuticas  e sobre a pesquisa realizada de custos 
dessas comunidades, visando uma audiência pública

MACRO AÇÃO
Dar publicidade e denunciar as violações de Direitos Humanos ocorridas em 

Comunidades Terapêuticas no Estado de São Paulo

4.1.3
Apoiar os movimentos antiproibicionistas e fóruns de 

drogas, na interface de direitos humanos

MACRO AÇÃO
Intensificar debate sobre antiproibicionismo e direitos dos usuários de álcool 
e outras drogas, apoiando movimentos sociais e intensificando presença em 

órgãos de controle social

4.1.6
Planejar ações junto ao movimento social e entidades, 

em articulação com a Frente Estadual de Drogas e 
Direitos Humanos

MACRO AÇÃO
Intensificar debate sobre antiproibicionismo e direitos dos usuários de álcool 
e outras drogas, apoiando movimentos sociais e intensificando presença em 

órgãos de controle social

4.1.5
Realizar levantamento dos municípios que possuem 
CONED e COMAD em funcionamento e intensificar a 

representação no CRP nesses espaços

MACRO AÇÃO
Intensificar debate sobre antiproibicionismo e direitos dos usuários de álcool 
e outras drogas, apoiando movimentos sociais e intensificando presença em 

órgãos de controle social

4.2.15
Participar dos movimentos pela Reforma Política, 

visando discutir carta de recomendações de políticas 
públicas para candidatos às eleições de 2014

MACRO AÇÃO
Participar dos movimentos pela Reforma Política visando contribuir com os 

processos de participação popular

4.2.3

Realizamos 1 encontro junto aos gestores de saúde 
mental a fim de garantir a efetividade da Psicologia no 

SUS com discussão sobre as dificuldades e necessidades 
da região e o papel do psicólogo na política pública

MACRO AÇÃO DO EIXO 2
Divulgar de forma descentralizada e regionalizada as produções do Crepop 

para a categoria, gestores e sociedade.

4.2.5
Realizamos 1 encontro junto às Secretarias de Políticas 

para Mulheres a fim de garantir a efetividade da 
atuação do profissional da psicologia nesse espaço

MACRO AÇÃO DO EIXO 2
Divulgar de forma descentralizada e regionalizada as produções do Crepop 

para a categoria, gestores e sociedade.

4.2.6
Desenvolver e divulgar materiais aos empregadores e 
gestores  sobre as orientações e referências do CRP SP

MACRO AÇÃO DO EIXO 2
Divulgar de forma descentralizada e regionalizada as produções do Crepop 

para a categoria, gestores e sociedade.

4.2.2
Mapear a(o)s psicóloga(o)s inserida(o)s na saúde e 

assistência e desenvolver indicadores de avaliação e 
monitoramento dessa inserção

MACRO AÇÃO DO EIXO 2
Concluir o georeferenciamento dos psicólogos nas políticas públicas.

4.2.9
Organizar agenda de encontros dos Núcleos com 

gestores públicos para diálogo, buscando dar 
conhecimento dos cadernos do CREPOP

MACRO AÇÃO DO EIXO 2
Divulgar de forma descentralizada e regionalizada as produções do Crepop 

para a categoria, gestores e sociedade.

4.2.12

Realizamos 1 evento sobre "Exclusão Educacional e 
Psicologia inclusiva", temática sugerida pelos 

colaboradores da Subsede , incluindo debates sobre 
Deficiência Intelectual e Sexualidade

Excluída. Ação já realizada.

4.2.13
Realizamos 1 evento sobre a atuação de Psicólogos nas 
Políticas Públicas de Saúde (CAPS, NASF,  Consultórios 

de Rua e Unidades de Abrigamento)

MACRO AÇÃO DO EIXO 2
Divulgar de forma descentralizada e regionalizada as produções do Crepop 

para a categoria, gestores e sociedade.

4.2.6
Desenvolver e divulgar materiais aos empregadores e 
gestores  sobre as orientações e referências do CRP SP

MACRO AÇÃO DO EIXO 2
Divulgar de forma descentralizada e regionalizada as produções do Crepop 

para a categoria, gestores e sociedade.

EiXO: 4. Marcar posicionamento intransigente por políticas públicas de estado que garantam direitos 
sociais e direitos humanos, a partir do diálogo permanente com a sociedade, movimentos populares e 

sociais, com a categoria e as entidades da psicologia e afins

(Defesa das Políticas Públicas)
DE 



4.2.8 Elaborar um vídeo curto sobre o material do CREPOP  
MACRO AÇÃO DO EIXO 2

Divulgar de forma descentralizada e regionalizada as produções do Crepop 
para a categoria, gestores e sociedade.

4.2.11
Realizamos 1 evento sobre a atuação de Psicólogos nas 

Políticas Públicas de Assistência (CRAS/SUAS, CREAS)  
publicações do crepop

MACRO AÇÃO DO EIXO 2
Divulgar de forma descentralizada e regionalizada as produções do Crepop 

para a categoria, gestores e sociedade.

4.2.14
Participar das conferências de Defesa Civil, Saúde do 

Trabalhador, da Educação e outras

MACRO AÇÃO
Ampliar e qualificar a presença do CRPSP em órgãos e mecanismos de 

controle social

4.2.4

Realizamos 1 encontro junto às Secretarias de 
Assistência Social a fim de garantir a efetividade da 
Psicologia no SUAS, tendo psicóloga(o) nas equipes, 

conforme preconizado na NOB-RH/SUAS.(PRAIA 
GRANDE)  

MACRO AÇÃO DO EIXO 2
Divulgar de forma descentralizada e regionalizada as produções do Crepop 

para a categoria, gestores e sociedade.

4.3.2

Manter atualizados os registros (já identificados em 
2013) sobre problemas nas condições e relações de 

trabalho registrados nas orientações, nas fiscalizações, 
na comissão de ética, e nas pesquisas do Crepop

MACRO AÇÃO DO EIXO 2
Caracterizar efeitos das condições de trabalho na qualidade técnica e ética 

do exercício profissional.

4.4.8
Realizar atividade para debater cotas raciais e leis que 
versam sobre a divulgação da história negra e indígena

MACRO AÇÃO
Realizar ações de enfrentamento ao Racismo e de visibilidade à violação de 
Direitos Humanos a partir do recorte étnico-racial, com ênfase na violência 

de Estado

4.4.5

Iniciar ações com Ministério Público e Defensoria 
(Federal e Estadual) sobre o descumprimento dos 
padrões de cobertura mínimos em saúde mental e  

assistência social nos municípios paulistas e no estado 
de SP

MACRO AÇÃO
Qualificar parceria com Ministério Público, construindo plano para 

interferência e ações em situações de violação de Direitos Humanos e 
violação de direitos no âmbito das políticas públicas

4.4.4

Estabelecer parceria com MP para distribuição dos 
Cadernos CREPOP aos promotores de todo estado, 

acompanhados de uma publicação especifica 
apresentando nosso trabalho

MACRO AÇÃO DO EIXO 2
Divulgar de forma descentralizada e regionalizada as produções do Crepop 

para a categoria, gestores e sociedade.

4.4.7
Identificar parceiros (governo) na área da educação  

para elaborar ações  com recorte étnico raciais

MACRO AÇÃO
Realizar ações de enfrentamento ao Racismo e de visibilidade à violação de 
Direitos Humanos a partir do recorte étnico-racial, com ênfase na violência 

de Estado

4.4.3
Realizar atividades de formação por parte do crp ao 
mpsp, através de parceria com a escola superior do 

ministério público de São Paulo

MACRO AÇÃO
Qualificar parceria com Ministério Público, construindo plano para 

interferência e ações em situações de violação de Direitos Humanos e 
violação de direitos no âmbito das políticas públicas

4.4.6
Realizar 4 encontros de alinhamento conceitual sobre 

políticas públicas e intersetorialidade (fóruns de 
gestores)

Excluída. Ação já realizada.

4.4.2
Realizar mapeamento de psicólogos que atuam no 

controle social e produzir material para sua orientação   

MACRO AÇÃO
Ampliar e qualificar a presença do CRPSP em órgãos e mecanismos de 

controle social
4.5.2 Lançar livro "A verdade é revolucionária" Excluída. Ação já realizada.

4.5.8

Elaborar pareceres para ações civis públicas de 
denuncias de maus tratos em parceria com entidades e 

órgãos afins sobre revista vexatória e saúde mental/ 
direitos das pessoas em medidas de segurança

MACRO AÇÃO
Realizar ações para caracterizar e denunciar violações de Direitos Humanos 

às pessoa em medidas de segurança

4.5.9
Realizar atividade de direitos humanos e povos 
indígenas, com ênfase em violência do estado

MACRO AÇÃO
Realizar ações de enfrentamento ao Racismo e de visibilidade à violação de 
Direitos Humanos a partir do recorte étnico-racial, com ênfase na violência 

de Estado

4.5.3
Elaborar uma publicação com testemunhos de 

psicólogos do estado de SP

MACRO AÇÃO
Fazer ações para implementação dos mecanismos de Prevenção e combate à 

tortura
MACRO AÇÃO

Dar continuidade à política de direito à memória e verdade, a partir das 
contribuiçoes da Psicologia



4.5.7

Dar continuidade a articulação sobre a ACP no Justiça 
Federal, acompanhar ações e evidenciar 

posicionamentos públicos sobre Unidade Experimental 
de Saude

MACRO AÇÃO
Realizar campanha pelos 25 anos do ECA, com ênfase no debate sobre 

redução da idade penal e patologização e encarceramento da infância e 
adolescência

4.5.4
Encaminhar o livro nacional e os testemunhos do Estado 

de SP para a Comissão da Verdade
Excluída. Ação já realizada.

4.5.5 Realizar a campanha nacional de DH

MACRO AÇÃO
Fazer ações para implementação dos mecanismos de Prevenção e combate à 

tortura
MACRO AÇÃO

Dar continuidade à política de direito à memória e verdade, a partir das 
contribuiçoes da Psicologia

4.5.6
Rearticular grupo para cobrar implementação  estadual 

de Lei Mecanismo de Prevenção e Combate à tortura

MACRO AÇÃO
Fazer ações para implementação dos mecanismos de Prevenção e combate à 

tortura
MACRO AÇÃO

Dar continuidade à política de direito à memória e verdade, a partir das 
contribuiçoes da Psicologia

4.5.11
2 rodas de conversa com movimento indígenas, com 

ênfase em violência do Estado 

MACRO AÇÃO
Realizar ações de enfrentamento ao Racismo e de visibilidade à violação de 
Direitos Humanos a partir do recorte étnico-racial, com ênfase na violência 

de Estado

4.5.10 Realizar atividade sobre  genocídio da população negra

MACRO AÇÃO
Realizar ações de enfrentamento ao Racismo e de visibilidade à violação de 
Direitos Humanos a partir do recorte étnico-racial, com ênfase na violência 

de Estado

4.5.1

Pautar junto ao governo estadual, em parceria com o 
MP e a Defensoria, plano de ação para implantação das 

Comissões Revisoras de Internação Involuntária, 
conforme previsto expressamente na Portaria GM/MS 

2391/02 e de interdições judiciais (implicitam/te e

MACRO AÇÃO
Realizar campanha pelos 25 anos do ECA, com ênfase no debate sobre 

redução da idade penal e patologização e encarceramento da infância e 
adolescência

4.6.1
Realizar oficina de sensibilização sobre racismo 

institucional para conselheiros, colaboradores, e 
parceiros

MACRO AÇÃO
Realizar ações de combate e enfrentamento ao racismo no âmbito do 

Sistema Conselhos e do exercício profissional da Psicologia

4.6.2
Inserir o recorte racial em todos os eventos realizados 

nas diferentes áreas

MACRO AÇÃO
Realizar ações de combate e enfrentamento ao racismo no âmbito do 

Sistema Conselhos e do exercício profissional da Psicologia

4.6.3 Realizar campanha de difusão da Resolução CFP 18/02

MACRO AÇÃO
Realizar ações de enfrentamento ao Racismo e de visibilidade à violação de 
Direitos Humanos a partir do recorte étnico-racial, com ênfase na violência 

de Estado

4.6.4
Fazer um levantamento e resgate do material produzido 

pelo CRP sobre o tema Psicologia e Racismo 

MACRO AÇÃO
Realizar ações de combate e enfrentamento ao racismo no âmbito do 

Sistema Conselhos e do exercício profissional da Psicologia

4.6.5 Apoiar o II Encontro do ANPSINEP
MACRO AÇÃO

Realizar ações de combate e enfrentamento ao racismo no âmbito do 
Sistema Conselhos e do exercício profissional da Psicologia

4.6.6
Mapear psicólogos e psicólogas negras, indígenas, 

quilombolas

MACRO AÇÃO
Realizar ações de combate e enfrentamento ao racismo no âmbito do 

Sistema Conselhos e do exercício profissional da Psicologia

4.6.7
Apoiar movimentos que discutem questões raciais e 

indígenas

MACRO AÇÃO
Realizar ações de enfrentamento ao Racismo e de visibilidade à violação de 
Direitos Humanos a partir do recorte étnico-racial, com ênfase na violência 

de Estado

4.6.13
Realizamos 1 evento com tema que aborde a questão 

da discriminação e racismo (junto à questão da 
homofobia e do sexismo)

MACRO AÇÃO
Realizar ações de enfrentamento ao Racismo e de visibilidade à violação de 
Direitos Humanos a partir do recorte étnico-racial, com ênfase na violência 

de Estado

4.7.1
Construir e realizar semana da luta antimanicomial em 

parceria com movimentos sociais
Excluída. Ação já realizada.



4.7.4 Realizar Seminário "MORALIZAÇÃO DA VIDA"

MACRO AÇÃO
Enfrentar processos de patologização e medicalização da vida e suas 

expressões, com ênfase na problematização das classificações de patologias 
e inserção no debate do diagnóstico funcional

4.7.6

Evidenciar junto a mídia e poder público violações de 
Direitos Humanos, a partir de Mapeamento de 

orientações, fiscalizações e processos éticos referentes 
a Comunidades Terapêuticas realizado 

MACRO AÇÃO
Dar publicidade e denunciar as violações de Direitos Humanos ocorridas em 

Comunidades Terapêuticas no Estado de São Paulo

4.7.7
Construir agenda  comum entre movimentos sociais  

(inclui calendário de datas simbólicas)
Excluída.  Incorporada ao método de gestão

4.7.19
Acompanhar, em conjunto com a Frente, a realização do 
segundo censo psicossocial de moradores de hospitais 

psiquiátricos de SP

MACRO AÇÃO
Acompanhar a situação dos leitos em Hospitais Psiquiátricos ainda existentes 

no Estado e construir uma política em parceria com os Movimentos Sociais 
para seu fechamento

4.7.32
Realizar estudo do custo leito em Hosp psiquiátrico x 

Residência terapêutica

MACRO AÇÃO
Acompanhar a situação dos leitos em Hospitais Psiquiátricos ainda existentes 

no Estado e construir uma política em parceria com os Movimentos Sociais 
para seu fechamento

4.7.25
Promover ao menos 1 evento em parceria com a UMPS 

para discutir a criação de conselhos populares

MACRO AÇÃO
Participar dos movimentos pela Reforma Política visando contribuir com os 

processos de participação popular

4.7.26

O CRPSP em conjunto com a Frente e Rede Ecosol 
contribuir com elaboração de perguntas sobre Saúde 

Mental e subjetividade para a pesquisa (com usuários) 
em  saúde a ser realizada pela UMPs

MACRO AÇÃO
Fortalecer a luta antimanicomial e contribuir para sua efetivação nas políticas 

públicas de Saúde Mental

4.7.29

Fazer a parceria realização de 4 Feiras da Rede Ecosol:  
da semana do dia 18 de maio (provavelmente 16 de 

maio), de fim de ano, semana do Dia mundial da Saúde 
mental e mais uma a definir

MACRO AÇÃO
Fortalecer redes de Economia Solidária e Cooperativismo, a partir das 

contribuições da Psicologia

4.7.16
Realizar ao menos uma audiência pública na ALESP para 

a discussão das comunidades terapêuticas x unidades 
de acolhimento, em parceria com movimentos sociais

MACRO AÇÃO
Dar publicidade e denunciar as violações de Direitos Humanos ocorridas em 

Comunidades Terapêuticas no Estado de São Paulo

4.7.31
Apoiar o Reestabelecimento da Frente Parlamentar 

Antimanicomial em conjunto com a Frente, Rede 
Ecosol, UMPS e Fórum de Patologização...

MACRO AÇÃO
Fortalecer a luta antimanicomial e contribuir para sua efetivação nas políticas 

públicas de Saúde Mental

4.7.5
Realizar debate sobre despatologização das identidades 
trans e garantia de direitos dessa população na semana 

da parada gay

MACRO AÇÃO
Defender a despatologização das entidades trans

4.7.8 Apoiar e fomentar movimentos sociais Excluída.  Incorporada ao método de gestão

4.7.9
Apresentar e difundir posicionamento sobre a revisão 

do DSM/CID em sua perspectiva patologizante 

MACRO AÇÃO
Enfrentar processos de patologização e medicalização da vida e suas 

expressões, com ênfase na problematização das classificações de patologias 
e inserção no debate do diagnóstico funcional

4.7.10
Discutir e apresentar novos argumentos contrários à 

redução da maioridade penal

MACRO AÇÃO
Realizar campanha pelos 25 anos do ECA, com ênfase no debate sobre 

redução da idade penal e patologização e encarceramento da infância e 
adolescência

4.7.12
Realizar discussão/debate sobre saúde mental infatil e 

medicalização/patologização

MACRO AÇÃO
Realizar campanha pelos 25 anos do ECA, com ênfase no debate sobre 

redução da idade penal e patologização e encarceramento da infância e 
adolescência

4.7.18
Promover evento junto a movimentos sociais sobre 

questões de gênero e saúde mental

MACRO AÇÃO
Fortalecer a luta antimanicomial e contribuir para sua efetivação nas políticas 

públicas de Saúde Mental

4.7.17

Promover audiência pública junto a movimentos sociais 
para evidenciar questões raciais e sociais relacionadas à 
exclusão de pessoas usuárias de drogas e/ou serviços de 

saúde mental

MACRO AÇÃO
Fortalecer a luta antimanicomial e contribuir para sua efetivação nas políticas 

públicas de Saúde Mental



4.7.20
Participar, em conjunto com a Frente,do Congresso 

Brasileiro de Saúde Mental, com a Tenda Paulo Freire e 
estande

Excluída. Ação já realizada.

4.7.21

Realizar seminário, apoiar e fomentar a implantação da 
Classificação Internacional de Funcionalidade como 

principal balizador e indicador das políticas de saúde e 
correlatas

MACRO AÇÃO
Enfrentar processos de patologização e medicalização da vida e suas 

expressões, com ênfase na problematização das classificações de patologias 
e inserção no debate do diagnóstico funcional

4.7.23
Publicar cartilha com as razões contra internações 

espaço asilares

MACRO AÇÃO
Acompanhar a situação dos leitos em Hospitais Psiquiátricos ainda existentes 

no Estado e construir uma política em parceria com os Movimentos Sociais 
para seu fechamento

4.7.3
Dialogar junto ao Sistema Conselhos para revisão da 

Nota Técnica sobre o Processo Transexualizador
MACRO AÇÃO

Defender a despatologização das entidades trans

4.7.11
Discutir junto a categoria e movimentos sociais a 

descriminalização/legalização do aborto

MACRO AÇÃO
Discutir junto a categoria e movimentos sociais a 

descriminalização/legalização do aborto
4.7.15 Realizar atividades na Feira Cultural Excluída. Ação já realizada.
4.7.14 Realizar atividades no dia do Orgulho Gay Excluída. Ação já realizada.

4.7.24
Mantivemos a defesa, apoio e divulgação da Resolução 
01/99 nos eventos e representações do CRP e na Feira 

Anual LGBT
Excluída. Ação já realizada.

4.7.27

Em parceria coma UMPS realizar ações com rádios 
comunitárias para divulgação de temas referentes ao 

SUS, Luta Antimanicomial, medicalização, 
patologização, judicialização e Ecosol (eixo 3 - inserir 

nos comentários sobre radio comunitária)

MACRO AÇÃO
Fortalecer a luta antimanicomial e contribuir para sua efetivação nas políticas 

públicas de Saúde Mental

4.7.28
Realizar, junto ao CREFITO e REDE ecosol, programa 

sobre ecosol

MACRO AÇÃO
Fortalecer redes de Economia Solidária e Cooperativismo, a partir das 

contribuições da Psicologia

4.7.13
Denunciar junto a movimentos sociais e entidades de 
defesa de DH, processos de higienização das cidades e 

criminalização dos movimentos sociais

MACRO AÇÃO
Denunciar junto a movimentos sociais e entidades de defesa de DH, 

processos de higienização das cidades e criminalização dos movimentos 
sociais

4.7.2
Realizar VII Premio Arthur Bispo do ROSÁRIO, em suas 

diferentes etapas

MACRO AÇÃO
Fortalecer a luta antimanicomial e contribuir para sua efetivação nas políticas 

públicas de Saúde Mental

4.7.30

Apoiar e fomentar a criação de Núcleos regionais da 
Frente,  a partir da articulação de movimentos locais 

e/ou regionais via subsedes (colaboração sinpsi, Rede 
Ecosol, Fórum de Patologização e medicalização da vida)

Excluída. Movimentos Sociais

5.4.19
Definir órgãos de controle social que o CRP deve ocupar 

e captar colaboradores para representação

MACRO AÇÃO DO EIXO 2
Divulgar de forma descentralizada e regionalizada as produções do Crepop 

para a categoria, gestores e sociedade.
Obs.: Essa ação tem que aparecer no eixo 4.

5.4.20 Enviou 2 folderes aos psicólogos (informativo e agenda)'

MACRO AÇÃO DO EIXO 2
Divulgar de forma descentralizada e regionalizada as produções do Crepop 

para a categoria, gestores e sociedade.
Obs.: Essa ação tem que aparecer no eixo 4.

5.4.23
Elaborar material de orientação aos psicólogos no 

Controle Social

Macro-ação Investir nas instâncias...
Meta conferências nacionais: Ação acompanhamento de movimento 

índigena 

Realizar ações de enfrentamento ao racismo
Ter realizado e publicizado (prioridade 3): ação sobre religiões afrobrasileiras 

X fundamentalismo religioso

Lembrete



PARA

5.1.0
Produzir novo vídeo institucional para 

entrega de CIP

MACRO AÇÃO
Efetivar um plano padronizado e estratégico de 

comunicação do CRP SP.

5.1.1
Definir a concepção politica da 

Ouvidoria
MACRO AÇÃO

Implantar ouvidoria

5.1.2
Estabelecer o plano implantação da 

Ouvidoria (1º sem)
MACRO AÇÃO

Implantar ouvidoria

5.1.3
Selecionar e implantar a Ouvidoria (2º 

sem)
MACRO AÇÃO

Implantar ouvidoria

5.1.4
Sensibilizar a categoria e a sociedade 

sobre os objetivos da Ouvidoria
MACRO AÇÃO

Implantar ouvidoria

5.2.1

Implantar e divulgar sistematicamente o 
portal da transparência, a partir dos 

parâmetros da Lei de Acesso a 
Informação

MACRO AÇÃO
Implantar e divulgar o portal da transparência

5.2.2
Publicar Relatório de Gestão de Sede e 

Subsede 
MACRO AÇÃO

Implantar e divulgar o portal da transparência

5.2.3

Estudar mecanismo de 
acompanhamento da gestão por 

metas/indicadores para 
implementação em 2015

MACRO AÇÃO
Implantar e divulgar o portal da transparência

5.2.4
Implantar o mecanismo de consulta 

Pública como rotina na relação com a 
categoria e com a sociedade

MACRO AÇÃO
Implantar o mecanismo de consulta Pública.

5.4.1

Foi reformulado o site para torná-lo 
mais acessível, funcional e confiável, 

assim como as redes sociais do CRPSP 
de maneira integrada

MACRO AÇÃO
Efetivar um plano padronizado e estratégico de 

comunicação do CRP SP.

5.4.6

Desenvolver materiais com a 
logomarca do CRP e suas principais 

"bandeiras (canetas, blocos, chaveiros, 
etc)

MACRO AÇÃO
Efetivar um plano padronizado e estratégico de 

comunicação do CRP SP.

5.4.7
Continuidade no envio dos fascículos 

das resoluções

MACRO AÇÃO
Efetivar um plano padronizado e estratégico de 

comunicação do CRP SP.

5.4.8
Disponibilizar e publicizar a agenda do 

CRP SP nos materiais impressos

MACRO AÇÃO
Efetivar um plano padronizado e estratégico de 

comunicação do CRP SP.

EIXO: 5. O CRP-06 colaborou no processo de democratização do Sistema 
Conselhos de Psicologia, por meio da ampliação de mecanismos de 

comunicação, de transparência, de controle externo e participação da 
categoria e da sociedade junto ao CRP SP

(Qualificação da Comunicação e da Transparência da Gestão)
DE 



5.4.10
Publicizar e ampliar acessibilidade do 
CEDOC, para que se torne um centro 

de referência para categoria

MACRO AÇÃO
Publicizar e ampliar a acessibilidade do Cedoc, 

digitalizando as produções do CRP SP
suprimida no GT. Utilizado texto original da ação.

5.4.12
Realizar pesquisa sobre o impacto da 

comunicação do CRP SP junto à 
categoria

MACRO AÇÃO
Efetivar um plano padronizado e estratégico de 

comunicação do CRP SP.

5.4.13
Adequar e padronizar o design de 

apresentação de todos materiais de 
comunicação do CRPSP 

MACRO AÇÃO
Efetivar um plano padronizado e estratégico de 

comunicação do CRP SP.

5.4.14
Criar Manual de comunicação do 

CRPSP

MACRO AÇÃO
Efetivar um plano padronizado e estratégico de 

comunicação do CRP SP.

5.4.15

Implementar efetivamente o canal  
Youtube  com  vídeos institucionais, 

material do TV diversidade, vídeos de 
eventos, etc..

MACRO AÇÃO
Efetivar um plano padronizado e estratégico de 

comunicação do CRP SP.

5.4.16
legendar todos os vídeos produzidos 

pelo CRPSP a partir de agora

MACRO AÇÃO
Efetivar um plano padronizado e estratégico de 

comunicação do CRP SP.

5.4.17

Organizar o mailing institucional para 
além das informações contidas no 

SISCAF, de forma a garantir o envio de 
mensagens categorizadas e melhor 

direcionadas

MACRO AÇÃO
Efetivar um plano padronizado e estratégico de 

comunicação do CRP SP.

5.4.18
Organizar fluxo de correspondência 

eletrônica 

MACRO AÇÃO
Efetivar um plano padronizado e estratégico de 

comunicação do CRP SP.

5.4.19
Desenvolveu dois folder Institucionais 

(1 voltado aos gestores, outro aos 
usuários do serviço de psicologia)

MACRO AÇÃO DO EIXO 2
Divulgar de forma descentralizada e regionalizada 
as produções do Crepop para a categoria, gestores 

e sociedade.
Obs.: Essa ação tem que aparecer no eixo 4.

5.4.20
Enviou 2 folderes aos psicólogos 

(informativo e agenda)

MACRO AÇÃO
Efetivar um plano padronizado e estratégico de 

comunicação do CRP SP.
MACRO AÇÃO DO EIXO 2

Divulgar de forma descentralizada e regionalizada 
as produções do Crepop para a categoria, gestores 

e sociedade.
Obs.: Essa ação tem que aparecer no eixo 4.

5.4.21
Entrega do material em pen drive aos 

recém formados

MACRO AÇÃO
Efetivar um plano padronizado e estratégico de 

comunicação do CRP SP.



5.4.22 Produzir duas publicações em braile 
MACRO AÇÃO

Efetivar um plano padronizado e estratégico de 
comunicação do CRP SP.

5.4.23
Elaborar material de orientação aos 

psicólogos no Controle Social
Vai para o Eixo 4.

5.4.25
Produzir novos vídeos institucionais, 

CREPOP e Direitos Humanos

5.4.24
Adequar e divulgar as produções do 
CRP para uso no formato eletrônico 

MACRO AÇÃO
Publicizar e ampliar a acessibilidade do Cedoc, 

digitalizando as produções do CRP SP

5.4.27
Realizar campanha para atualização do 

Cadastro Nacional em SP

MACRO AÇÃO
Realizar campanha para atualização do Cadastro 

Nacional em SP

5.5.1
Publicar o relatório da pesquisa 

realizada pelo CPDISA , a partir de um 
atualização integrando a revisão do CPD

MACRO AÇÃO
Foram realizadas ações junto ao Sistema Conselhos 

com vistas à implantação do Processo de 
Conciliação e revisão do CPD

5.5.2
Realizar debate conciliação/mediação 
nos processos do Sistema Conselhos

MACRO AÇÃO
Foram realizadas ações junto ao Sistema Conselhos 

com vistas à implantação do Processo de 
Conciliação e revisão do CPD

5.5.3
Realizar análise jurídica especializada 

para elaboração de proposta para 
alterar CPD  … mediação e conciliação

MACRO AÇÃO
Foram realizadas ações junto ao Sistema Conselhos 

com vistas à implantação do Processo de 
Conciliação e revisão do CPD

5.6.1

Realizamos oficina de Planejamento 
com as entidades da psicologia para 

organizar um plano de trabalho 
comum

5.6.4
Estabeleceu calendário e realizou 

reuniões com as entidades da 
psicologia

3.5.1

Monitorar  e analisar matérias em 
jornais e internet (Sede e Subsedes) a 

partir de serviço especializado de 
clipping

ACRO AÇÃO
Efetivar um plano padronizado e estratégico de 

comunicação do CRP SP.

3.5.2

Construir um banco de fontes a partir 
de temas relacionados com o 

planejamento estratégico e a política 
do CRPSP. 

ACRO AÇÃO
Efetivar um plano padronizado e estratégico de 

comunicação do CRP SP.

3.5.3
Constituir uma assessoria de imprensa 

para  pautar temas na mídia

ACRO AÇÃO
Efetivar um plano padronizado e estratégico de 

comunicação do CRP SP.


