
Macro-ação Metas Ações Sugestões

Realizada=R /não realizada=NR 
/ a realizar = AR / em curso = C 

/  Nova=N / excluída = E observações responsável

Realizar uma roda de conversa / fórum de gestores para acompanhamento dos 
processos legislativos até março 2016.

R

Ampliar a visibilidade dos PLs acompanhados para a categoria por meio do site. AR
Guilherme

2
 Descentralizar etapas do trâmite 

de processos éticos, visando 
maior celeridade do processo.

Ter realizado um projeto de regionalização de 
reuniões de COE (PDE FP) 

Realizar projeto piloto de reuniões de COE nas subsedes do Grande ABC e Vale 
do Paraíba.                                                                                                                                         

Realizar comissões de Instrução em todas as Subsedes.
C

Produzir um  documentário de fechamento do projeto Caravanas para o dia do 
Psi ou encerramento da Gestão

AR

C

C

Fazer a captação dos vídeos nos eventos preparatórios. R

Ampliar as estratégias de divulgação do projeto. C

Realizar o Projeto Psicologia Todo dia em Todo lugar R

Um debate em cada subsede em espaço de formação que possamos eleger a 
partir dos vídeos, sobre aquela prática, em parceria com a ABEP

N

Fazer um vídeo curto de parabéns para os psicólogos no dia 27 de Agosto de 
2016 com os usuários falando a importancia da Psicologia para eles, com trechos 
e falas dos psis e com trechos das falas de usuários entrevistados nas caravanas.

N

4

Concluir Trabalho Fundap C

Sistemas de Implantação do Projeto Atendimento C

1

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

3

                                                                                                                                                                                                                                       
sugestão de ações: 1. Captação 

de videos nos eventos 
preparatórios.      2. roteiro 

caravanas

pensar em METAS e AÇÕES para 
a finalização/fechamento do 

projeto. 

Realizar o Projeto Psicologia Todo 
Dia em Todo Lugar

Ao  menos um PL, regional, acompanhado em 
cada Subsede

centralizar informações para 
facilitar monitoramento do 

panorama estadual                                                                                           
- ter um responsável pelo tema 

em cada subsede

Organização da 
CAPL como 
prioridade

(MACRO NOVA- pós 
PE)reestruturar os processos do 

departamento do antendimento - 
dar andamento ao projeto de 

reestruturação do Atendimento

Inserida posteriormente - 
solicitação da gerência 

Acompanhar PLs de forma 
regionalizada

Ter ampliado a visibilidade das diferentes 
práticas/ inserções da Psicologia no estado de 

São Paulo

Ter realizado um debate pelo menos em todas 
as regiões

Concluir a realização das 20 caravanas, sendo dois vídeos de cada subsede, 
repetindo munícipios de outras subsedes que tenham vídeos interessantes.

ter modernizado o atendimento
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Macro-ação Metas ações Sugestões

Realizada=R/não realizada=NR / a 
realizar = AR / em curso = C /  Nova=N / 

excluída = E observações responsável
Publicação de 4 livros (e-book) com os textos produzidos para os Seminários Estaduais de 

Psicologia, Laicidade e as Relações com a Religião e a Espiritualidade.
C Berni

Evento de lançamento dos livros. Prz: abril/2016. AR Bruno

Publicar os livros com os textos dos Seminários realizados em 2015. - Igual a 1º ação? AR

Produção de Caderno temático questões Indígenas. AR
Lançamento e divulgação do caderno. AR

Promoção de debates regionalizados sobre a psicologia, laicidade, religiosidade e saberes 
tradicionais.

Evento preparatório para o IX CNP nas regiões: Vale do Paraiba (até março de 2016).
R

Realizar em parceria com a AASPTJSP e CRESS para fazer debate sobre escuta de CCA no 
TJSP. (evento preparatório para o 9º CNP).

R

Em parceria com a AASPTJSP e CRESS, solicitar audiência para pautar o tema escuta CCA. R

Caderno Temático Sistema Prisional e Exame Criminológico. C Regiane
Lançamento de caderno Temático Segurança Pública. C Regiane

Oficinas de avaliação psicológica no Sistema Prisional, em todas as subsedes.  Eventos 
preparatórios para o 9º CNP. 

NR

Divulgação do caderno questões da terra do CREPOP como eventos preparatórios para o 
9º CNP.

R

Realizar o terceiro ciclo de debates Psicologia e Povos Indígenas. R
Produção de livro sobre Psicologia do Esporte. C

Produção de material POT, trânsito e educação inclusiva (informar o produto final). Envio 
de referências técnicas e da nova cartilha da educação para as Secretarias de Educação e 

realizar o lançamento do caderno temático
C

Confecção e lançamento (sede e subsede) 
caderno temático de POT, a partir da 

transcrição do Seminário Estadual de POT

Camila

verificar com outros grupos se está contemplada essa ação. NR
Publicação dos seminários. AR

Produção de caderno temático emergências e desastres. C NED: em andamento, para publicar Joari
Reunir Subsedes (Bauru, ABC, Campinas, Vale, Baixada - já sabemos) que trabalharam com 

a temática para sistematizarem os dados.
NR

Realizar evento estadual sobre Psicoterapia e Saúde Suplementar. AR
Publicação de material sobre o ciclo Psicologia no Cotidiano, eventos produzidos por Sub. 

Campinas.
AR

Elaboração de documento (Nota Técnica) sobre o impacto das condições do trabalho 
sobre a qualidade ética.

C
Andreia Magrin se 
dispôs a colaborar

Elaboração de ofício às Prefeituras e Secretarias solicitando revisão do piso salarial dos 
concursos nos casos que salários estão abaixo da média identificada na pesquisa.

NR

Realizar evento preparatório para o 9º CNP sobre precarização do trabalho nas políticas 
públicas no contexto neoliberal.

R

Produzir materiais para subsidiar discussão sobre o PL Psio Salarial fomentando debate 
com os parlamentares.

NR sandra sposito

Concluir protocolo de entrega de CIP. NR NE

Fazer campanha de divulgação para a Resolução 18/2002 sobre Relações Raciais. C
Dar continuidade às atividades de formação de assistentes técnicas/os. NR

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

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, reafirmando a 
laicidade da Psicologia e do 

Estado.

 Aprofundar o debate sobre as 
relações entre Psicologia, religião, 

espiritualidade e os saberes 
tradicionais.

Sugestões de ações: 
1.Caderno temático 

questões Indigenas 2. 
lançamento do caderno 3. 
divulgação 4. Seminários 

Macro-ação construída a partir da junção 
das macro ações: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 2 - Aprofundar o 

debate sobre as relações entre Psicologia, 
religião, espiritualidade e os saberes 

tradicionais, reafirmando a laicidade da 
Psicologia e do Estado.

2

Produzir diretrizes e referências 
sobre Psicologia e sua Interface 

com a Justiça.

Ter se posicionado sobre a 
participação da Psicologia na 

garantia dos Direitos Humanos na 
Escuta de Crianças e Adolescentes 

O NJ avalia que o caderno 
temático Sistema Prisional 

(evento Set/2011), devido à 
suspensão da 12/11, o 

material ficou obsoleto. Mas 
sugere de ação para o PE 

2016 os cadernos Segurança 
Pública e Sistema Prisional e 

Exame Criminológico. 

Produção de  02 (dois) documentos 
de referências.

Debater referências para atuação 
do psicólogo no sistema prisional.

4

Precisamos aprofundar o debate sobre o 
nosso papel na relação entre condições de 

trabalho e questões éticas.Pedir para 
Núcleo Mundo do Trabalho e COF 

pensarem num debate para projeto 
Político da Gestão sobre o tema. A ação 

do NCA e do NJ ajudará com o tema.

3

 Identificar e produzir diretrizes 
para áreas emergentes e pouco 

acompanhadas.

Promover debate sobre a psicologia 
e questões da terra.

Dar continuidade às ações 
de Psicoterapia, Trânsito e 

POT, dialogando com os 
aspectos dificeis destas 

áreas.

Sistematizar as referências dos 
debates realizados nas seguintes 
áreas: educação inclusiva, POT, 
trânsito, Esporte, emergêcias e 

desastres.

Sistematizar as referências 
produzidas no campo da 

Psicoterapia em diferentes 
Subsedes.

Sistematizar debates do Seminário 
de Políticas Públicas.

Criar diretrizes sobre a relação 
entre condições de trabalho e 
qualidade técnica e ética do 

exercício profissional da 
Psicologia.

Produzir documento que estabeleça 
critérios mínimos para avaliar as 

condições de trabalho e qualidade 
técnica e ética.



Produção e divulgação do Relatório sobre Rodas de conversa sobre a Fundação Casa. 
(Compêndio)

C

Conclusão e divulgação do dossiê das Comunidades Terapêuticas. R

Realizar em parceria com o CRESS visitas institucionais na Fundação Casa/Pesquisa. R

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

C
NAS: em andamento. Submetido à COF. 
Previsão de consulta pública, antes de 

fechar e lançar.
Berni, Erminia, Aristeu 
e Saraiva

Sistematização e divulgação das Notas Técnicas por meio da atualização do fichário de 
resoluções.

R

Iniciar o mapeamento dos psicólogos nas políticas públicas de educação pelo NE em 
parceria com o CREPOP.

E
NE: não haverá tempo hábil para a 

conclusão Mirnamar

Atualização dos dados do SUAS pelo NAS em parceria com o CREPOP para as conferências 
de assistência social em 2016.

E
NAS: Não realizado. Não deve mais 

realizar. Não há conferências de 
assistência social em 2016. Joari

Dar continuidade às Rodas de Conversa com as(os) psicólogas(os) que atuam na Saúde N
Mirnamar

Realizar um debate em cada subsede com profissionais ligados à temática. NR Ermínia
Selecionar gestores da Rede nas 10 regiões do estado para interlocução com o Crepop 

(indicação a ser feita pelas subs e GT).
NR

Realizar encontros estaduais e sistematizar o resultado dos Seminários sobre Direitos 
Sexuais e Reprodutivos como contribuição do CRPSP à pesquisa nacional.

NR

Elaboração de kits com  material do CREPOP para as IES. NR
Publicação de nova tiragem dos cadernos do Crepop. R

Sistematizar e publicizar o posicionamento sobre o Marco Regulatório das especialidades. NR Silvio

Organizar a participação do CRP no Encontro Estadual de Serviços-Escola. NR
Atualizar documento de recomendações para Clínica/Serviço-Escola para lançar no 

Encontro Estadual Serviços-Escola.
NR

Iniciar mapeamento das instituições que oferecem formação em caráter de especialização 
e das principais demandas que envolvem a pratica profissional.

NR

Realizar um Encontro do CRP/SP com Professores de Ética das faculdades de Psicologia N COE

Finalizar e publicar a linha do tempo. C

Finalizar e lançar os vídeos da série História e Memória da Psicologia em São Paulo. C Ilana

Produzir folder de orientação para categoria. R

Produzir política integrada de 
orientação e fiscalização do 

exercício profissional, 
evidenciando o papel do CRP na 

defesa do estado democrático de 
direito.

Integrar diretrizes de defesa dos 
direitos humanos e das políticas 

públicas com ações de 
orientação/fiscalização e ética.

(COE, COF, CDH e CPP).

Lembrar que um dos temas para o 
Encontro Estadual Serviços-Escola é 

Laicidade.

5

6 Consolidar o CREPOP SP.

Dar continuidade ao mapeamento  
dos psicólogos em políticas públicas 

de: saúde, assistência social e 
educação.

Realizar a  pesquisa prevista pelo 
Crepop Nacional sobre Direitos 

Sexuais e Reprodutivos  de forma 
descentralizada e regionalizada.

Ter tornado conhecidas as 
referências do Crepop aos usuários, 

7

Contribuir no processo de 
formação, a partir das diretrizes do 

CRP SP, e das políticas públicas 
indutoras da qualificação da 

formação profissional.

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

políticas públicas do ensino 

Sugestão NF: 
Acompanhamento do 

Marco Regulatório, 
eventualmente com 

encontros com as 
instituições não ligadas as 

IES – pelo menos um 
Ter efetivado debate com as IES 

acerca das referências para atuação 
profissional em parceria com 

entidades da área.

Sugestão NF:  Reuniões COF/COE para produção de normas técnicas a partir de demandas 
apresentadas pela categoria.                                                                                                                                         

Realização de duas pesquisas: Psicologia e Religiosidade e Psicologia e Esporte. 

8

Reconhecer o processo de 
construção permanente da 
Psicologia como Ciência e 

Profissão, a partir de sua História e 
Memória.

Construir a linha do tempo do 
"Período Profissional".

Produção de dois vídeos da série 
História e Memória da Psicologia 
em São Paulo, a partir de temas 

transversais (raça, gênero).

9

Orientar a categoria quanto aos 
meios formais de denúncias e 
notificações disponibilizados a 

partir do Sistema de Garantia de 

Produzir e divulgar documento 
orientador sobre o que é violação 

de direitos e as formas de denúncia.



Macro-ação Metas ações Sugestões

Realizada=R/não realizada=NR / a 
realizar = AR / em curso = C /  Nova=N 

/ excluída = E observações responsável

Divulgar a publicação Álcool e outras drogas. R 
Divulgar a publicação de Educação Básica. R 

Garantir a divulgação nos eventos da Luta 
Antimanicomial. NR

Produzir 03 cartilhas populares C

Manter o GT Assuntos Financeiros. 

Manter o GT Assuntos Financeiros. 

Manter o apoio - FENPB

Manter o apoio - ULAPSI

Manter o apoio - ABEP

Parceria no 3º Encontro Paulista da ABRAPEE N Mirna pelo NE

Parceria no evento 5ª Abrasme - dias 26 a 28/05. R 
Erminia e Gabriela 

NS

Assegurar que cada  comissão/ núcleo realize ações de 
orientação aos usuários em relação aos seus direitos. 

Encontro de jovens gays na periferia
AR

Não foram produzidos materiais, 
devido a dificuldade de estabelecer 
relação direta com grupos de usuários e 
coletivos.Pensar estratégias de alcance 
aos grupos mais vulnerabilizados.

Evento 10 anos - Lei Maria da Penha N
Saraiva/Ilana

Roda de conversa com adolescentes participantes das 
ocupações estudantis em SP

N
NE será responsável pela ação e tem 
data prevista para 11/08. Mirna pelo NE

Evento Lança Perfume - NCA N Júlia Jóia

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

Organizar os apoios e parcerias a partir da 
construção conjunta de pautas políticas com os 

movimentos sociais.
2

Ter assegurado uma ampla divulgação da cartilha do Fórum 
Popular de Saúde Mental da Zona Leste.

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

espaços coletivos de diálogo e participação.

Ter desenvolvido critérios de avaliação para relação, apoio e 
parceria do CRP/SP com entidades, estabelecendo espaços 

coletivos de diálogo e participação.

Manter ação: GT assuntos financeiros

NR

C

3

Sugestão do fórum de gestores - Ter produzido, ao 
menos, 4 (quatro) materiais áudio visuais para 
comunicar à sociedade o saber psicológico e as 
ações do CRP/SP – que retiramos na reunião:

1.Produzir "spots" sobre a psicologia e políticas 
públicas a partir do projeto psicologia todo dia 

todo lugar.
2. Participação na Feira Cultural LGBT.

3.Produção de TV Diversidade sobre Famílias.
4.Produzir um novo vídeo institucional - dividido 

em 4 partes

Ter divulgado as duas cartilhas produzidas estadualmente de 
forma regionalizada.

 Incluir caravanas da TDTL para 
usuários

distribuição/ discussão código de 
ética e das cartilhas de direitos dos 

usuários ou outros
entre outras ações

Oferecer subsídios para orientação e 
protagonismo dos usuários e coletivos em 

relação à garantia de seus direitos. 

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

garantia de seus direitos.

Produzir e divulgar aos usuários do serviço de 
Psicologia, materiais em linguagem popular, 

utilizando diferentes meios e recursos.
1

eixo 3 4



Macro-ação Metas ações Sugestões

Realizada=R/não realizada=NR / a 
realizar = AR / em curso = C /  Nova=N / 

excluída = E observações responsável

Publicar e publicizar, preferencialmente em parceria com 
movimentos, entidades, órgãos afins: o Dossiê da fiscalização em 

CTs.
C

Publicar e publicizar, preferencialmente em parceria com 
movimentos, entidades, órgãos afins: o relatório da 

desinstitucionalização da Saúde Mental no Estado de São Paulo 
(tendo como foco o contexto de Sorocaba).

C

Publicar e publicizar, preferencialmente em parceria com 
movimentos, entidades, órgãos afins: a segunda edição revisada e 

ampliada do livro "A verdade é revolucionária".
NR

Publicar e publicizar, preferencialmente em parceria com 
movimentos, entidades, órgãos afins: Relatório de visita 

institucional nas unidades da Fundação Casa.
C

Fechamento da Campanha Estadual de Direitos Humanos - Prêmio 
Marcus Vinicius

AR
previsão  08/09

Formação das equipes que realizarão as visitas institucionais. R
Executar as fiscalizações em todo estado, a partir de ações 

descentralizadas em todas as subsedes.
R

Elaborar relatório das visitas institucionais. C
Evento preparatório estadual sobre a temática de política de 

Álcool e outras drogas. (para o Eixo 5 - ações do CNP?) R

Publicar cartilha para usuários sobre o uso de drogas, em parceria 
com movimentos sociais. (para  Eixo3 -macro 1, meta1) R

Nota técnica sobre a ética da Psicologia em relação a questão do 
aborto. C

Realizar Roda de Conversa sobre Psicologia e a questão do aborto. R
Ermínia

Divulgar amplamente, em diferentes meios, ações políticas nos 
órgãos de controle social a partir da sistematização e análise das 

mesas. (para Eixo 5 - Portal da Transparência)
E

Se está no Eixo 5, não 
seria melhor retirar 

daqui??

Incluir debate no ciclo de Psicologia e Politicas Publicas, previstos 
para 2016. (evento preparatório - para Eixo 5?)

R

Realizar um Seminário sobre Racismo Institucional, em parceria 
com a Amma Psiqué,  tendo em vista as contribuições oriundas das 

oficinas realizadas no CRP SP.
R Seminário realizado 

em 21/05
Bruno

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

C

Realizar campanha para divulgação (com produção de material 
gráfico), para trabalhadores e gestores das políticas públicas, da  

Resolução CFP n°18/2002.
C

Realizado 21/05

Ampliar a divulgação da Campanha sobre a Resolução 018/02, 
para todos os campos da Psicologia, principalmente para as áreas 

mais tradicionais, incluindo os processos de formação.
C

Previsão para 
acontecer nas 
Subsedes em Julho: 
Ribeirão Preto, 
Campinas, Grande 
ABC em Julho

Participar de Fóruns, audiências, entre outros espaços, sobre a 
temática do genocídio da juventude negra.

C

Contribuir para implantação de CPIs sobre o genocídio da 
juventude negra, em parceria com os movimentos sociais.

NR

Realizar 25 rodas de conversa, sendo pelo menos 1 em cada 
subsede, até junho/16.

Produzir e publicizar um Caderno Temático sobre as Rodas da 
Campanha (será produzido e lançado em julho incluindo o 

mapeamento ANDI).
Realizar atividade de encerramento da Campanha, com a 

disseminação dos produtos da Campanha.
Análise dos dados produzidos a partir do mapeamento das 

matérias veiculadas sobre criança e adolescente. (prevista para 
13/07/16).

05 oficinas em redações de jornais de grande circulação no estado 
de São Paulo (previstas para junho nas Redações Folha, Estado, 

RedeTv ou Globo, Jornal Campinas e Destak ou Metronews).

Elaboração e disseminação de produto dessa pesquisa (assessoria 
de imprensa).

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 
Defesa das Políticas Públicas

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 4 produtos oriundos de 
fiscalização e ações políticas do CRP SP no 
enfrentamento de instituições asilares e 

de privação de liberdade, tranversalizando 
a questão étnico-racial. Aristeu

Realizar 44 visitas institucionais em 
parceria com o CRESS na Fundação Casa. 

2

 Intensificar debate 
sobre criminalização, 

proibicionismo e 
judicialização da vida.

Ter realizado uma ação em pelo menos 
cinco subsedes e uma ação estadual, 
preferencialmente em parceria com 
movimentos sociais, em defesa dos 

IlanaTer formulado e publicizado 
posicionamento do CRP sobre o 

proibicionismo das drogas e sobre a 
criminalização do aborto.

3

Investir nas instâncias 
de participação 

popular/social  visando 
incidir nas políticas 

públicas
Dar publicidade a 
contribuição da 
Psicologia  nos 
processos de 

controle/participação 
social visando incidir nas 

políticas públicas.

Realizar um debate estadual sobre 
contribuições da Psicologia nos espaços de 

controle/participação social.

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.

Efetivar as práticas de enfrentamento do 
racismo institucional e os 

desdobramentos psicossociais do racismo.

Contribuir com ações para investigações 
públicas

sobre o genocídio da juventude negra.

NCA Estadual - 
Gabriela

Ter realizado 5 Oficinas em mídias de 
grande circulação no estado.

5

Realizar campanha pelos 
25 anos do ECA e de 

defesa da garantia dos 
direitos da criança e 

adolescente.

Concluir a  Campanha 25 Anos ECA.

C



Realizar, em conjunto com os CRPs da Região Sudeste e CFP, uma 
oficina regional sobre Gestão Integral de Riscos e Desastres .

R

Elaborar e publicizar nota técnica sobre as contribuições da 
psicologia nas políticas públicas para os planos de contingência em 

proteção e defesa civil.
NR

Realizar Seminário Estadual sobre o direito das pessoas com 
deficiência e implementação do estatuto da pessoa com 

deficiência e seu impacto nas políticas públicas. Previsão para 
Julho

R

Mapear preliminarmente sobre psicólogos que atuam na atenção 
à pessoa com deficiência e de psicólogos com deficiência nas 

políticas públicas.
C

Enviar 1 exemplar para todos os serviços relacionados. C
Realizar evento de lançamento da publicação -  caderno Temático 
sobre a psicologia e Assistência Social. (preparatório para o CNP - 

Eixo 5)
C

elaboração de carta/manifesto sobre a psicologia na assistência 
social bem como sobre o Suas na região metropolitana, com 
assinalamentos de problemas, sugestões e cumprimento das 
normas, a ser encaminhado a gestores e conselhos municipais, se 
possível, entregando-os alguns, como na Capital, em audiência 
com gestor

N Joari

realização de Reunião Aberta Especial Temática sobre "Atuação em 
redes nos territórios e as contribuições da psicologia na assistência 
social" (título provistório), em 27/07, com convidado Peter Spink

N Joari

De forma descentralizada, pautando a questão da laicidade e 
combate ao fundamentalismo.

R

Semana da Luta Antimanicomial (não prevista no PE) R

Realizar Seminário sobre a prática profissional da Psicologia junto 
com a população transexual e travesti.

R

Dar continuidade ao acompanhamento e participação no Fórum 
de Medicalização.

R

Realizar uma mesa redonda sobre a temática. Evento sobre CIF - 
previsto para 27/07 ou 28/07 (do PE de 2014 )

AR

Publicar uma entrevista/matéria no Jornal Psi sobre o tema. NR

8

Enfrentar processos de 
patologização e 

medicalização da vida e 
suas expressões. 

Ter realizado ao menos um debate 
intersetorial sobre a patologização e 

medicalização.

6

Defender políticas de 
inclusão social e de 
direito ao território 

(urbano, rural e 
indígena) a partir das 

contribuições da 
Psicologia.

Ter constítuido grupos de referência no 
CRP e realizado pelo menos um seminário 

estadual sobre cada um dos temas: 
psicologia e deficiência e psicologia e 

envelhecimento.

Contribuir para efetivação dos planos de 
contingência dos municípios do Estado de 

São Paulo, a partir da contribuição da 
Psicologia.

Contribuir para atuação da psicologia e 
garantia de direitos das pessoas com 

deficiência nas 4 áreas: Educação, Saúde, 
Assistência Social e Sistema de Justiça. 

Publicizar para todos e para todas as 
unidades  da rede socioassistencial e 
RAPS, de todos os 645 municípios, do 

estado de São Paulo, o caderno Temático 
sobre a psicologia e Assistência Social, 

contribuições da Psicologia para o 
enfrentamento da desigualdade social.

7

Contribuir para 
construção de políticas 

públicas orientadas 
pelos princípios da 

laicidade e pela 
perspectiva 

antimanicomial e pelo 
combate ao 

fundamentalismo.

Mirnamar/Ilana
Dar visibilidade a posicionamentos e 

produções sobre o diagnóstico funcional 
(CIF) e a relação com a garantia de direitos 

nas políticas públicas.

R 

NPD: grupo criado 
em 2015, com 2 

subnúcleos 
(Campinas (formal) 

e Metropolitano 
(informal)). 

Seminário Estadual 
realizado em 

dezembro/2015.

Realizar a Semana da Luta Antimanicomial 
do CRP SP.



Macro-ação Metas ações Sugestões
Realizada=R/não realizada=NR / a realizar = AR / em 

curso = C /  Nova=N / excluída = E observações responsável
Contruir plano C

Realizar exposições do material do CEDOC na Sede e 
Subsedes.

C

Produção e distribuição de folders. C

Realizar Campanha Digital. C

Comemorar os 35 anos de existência do Boletim / Jornal do 
CRP SP, a partir de uma exposição.

AR

Tornar toda a comunicação digital do Conselho com 
acessibilidade.

AR

Elaborar projeto de procedimentos de comunicação com 
acessibilidade nos eventos realizados pelo CRP.

AR

Levantar, analisar e sugerir propostas sobre demandas de 
comunicação de psicólogos com deficiência e para o 

atendimento do CRP a pessoas com deficiência.
AR

Realizar Campanha para a atualização do cadastro nacional. C

Verificar os dados de psicólogos do estado de São Paulo 
visando a atualização do Cadastro Nacional.

NR

Realizar eventos sobre cadastros profissionais e regulação 
das profissões após os novos marcos legais e a atual 

realidade nacional.
NR

Desenvolver um piloto sobre inserção dos psicólogos em 
uma área de trabalho.

NR

Organizar as informações sobre a participação do CRP em 
observatórios de entidades e coletivos parceiros (onde 

estamos, como estamos, o que fazemos).
R

Realizar gestão no interior do Sistema Conselhos para 
aprovação de resolução que institui os mecanismos de 

mediação.
R

Realizar formação de todos os envolvidos nos processos 
éticos (administrativos, técnicos, gestores, dentre outros).

C
Criar a Câmara de Mediação e executar as mediações dos 

processos éticos. C
Efetivar a construção de parcerias com Centro de Formação 

de Mediadores. C

Realizar uma reunião ampliada com piscólogos mediadores.
C

Dissiminar em nossos meios de comunicação a 
implementação das mediações. C

Realizar simulações de mediação de processos éticos em 
espaços diversos (IES, Câmaras de Mediações estado SP, 

dentre outros).
AR

Definir modelo da Ouvidoria. C
Operacionalizar a Ouvidoria. C

Realizar a integração dos Sistemas. C
Atualizar o Portal da Transparência. C

Realizar o Lançamento do Portal da Transparência. C
Divulgar amplamente, em diferentes meios, ações políticas 
nos órgãos de controle social a partir da sistematização e 

análise das mesmas. C
Realizar debate nas etapas do CNP sobre mecanismos de 

gestão democrática. R

Realizar Campanha de Comunicação para divulgação de 
mobilização para o processo eleitoral em todas as mídias do 

CRP SP. C
Realizar debates on line entre as chapas concorrentes no 

CRP SP. AR
Constituir Comissão Eleitoral e Postos de Votação. C

Elaborar e enviar folder para a categoria sobre as etapas do 
COREP/CNP R

Realizar reunião ampliada da Comorg Regional para 
trabalhar sobre os temas estratégicos para o próximo 

período. R

Realizar Pré-Congresso em todas as regiões da Sede e 
Subsedes. R

7
Realizar as etapas do CNP no 

Estado de São Paulo.

Ter promovido Eventos 
Preparatórios sobre temas 
politicamente estratégicos 

para o Sistema Conselhos de 
Psicologia.

Lista de sugestões para 
planejamento estratégico na 

aba CNP

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 
Transparência da Gestão e participação da categoria e sociedade (Novo "apelido")

1

Construir e implementar um 
plano para o Cedoc, visando a 
ampliação dos registros, sua 

publicidade.

Ter concluido o plano de 
reestruturação do Cedoc.

1-Construir e implementar um 
plano para o Cedoc, visando a 
ampliação dos registros, sua 
acessibilidade e publicidade.

Ter dado visibilidade para o 
CEDOC.

Ter feito ação conjunta GT 
Memória e CEDOC.

Ter fomentado ferramenta de 
monitoramento e avaliação de 

implantação de políticas 
públicas.

3
Aprimorar os mecanismos do 

cadastro e comunicação com a 
categoria.

Promover, via APAF, no 
âmbito do Sistema Conselhos 

a discussão do Cadastro 
Nacional da Psicologia.

PRIORIDADE PARA 2016                                
sugestão de ação: Organizar 

as informações sobre a 
participação do CRP em 

observatórios de entidades e 
coletivos parceiros (onde 

estamos, como estamos, o que 
fazemos) - responsável CPP 
(ação nova).   Sugestão de 
ação: Criar ferramenta de 

monitoramento e avaliação de 
implantação de políticas 

públicas

Macro junção das antiga 
E4M6 - Criar ferramenta 

de monitoramento e 
avaliação de implantação  

de políticas públicas  e 
E5M3 - Atualizar o 
mapeamento dos 

Psicólogos em SP através 
do Cadastro Nacional   

   
   

2

Garantir a adequação do CRP SP 
aos parâmetros de acessibilidade 

em seus mecanismos de 
comunicação.

Ter garantido acessibilidade 
nas comunicações do CRP SP.

4

Realizar ações junto ao Sistema 
Conselhos com vistas à 

implantação do Processo de 
Mediação e revisão do CPD.

Ter implementado a Câmara 
de Mediação.

Ter realizado Campanha para 
mediação de Processos Éticos.

6
Ter realizado Eleição para o CRP 
SP e a consulta no Estado de SP 

para o CFP.

Ter ampliado a participação da 
categoria no processo eleitoral 

do Sistema Conselhos.

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.

Ter implementado a ouvidoria.

Ter operacionalizado o Portal 
da Transparência.

Ter realizado Campanha da 
Transparência.

Realizar o IX Corep (exceto ajuda de custo)

Ter mobilizado aos menos X 
participantes nos Pré-

Congressos, elegando ao 
menos X delegados para o 9º 

COREP.

Ter realizado o 9º COREP.

Ter garantida a participação 
do Estado de SP no 9° CNP.

R

R



Diagnosticar as necessidades das instalações de todo o CRP 
SP para garantia de acessibilidade.

AR

Realizar todas as operações sobre as instalações das novas 
subsedes (Sorocaba e Campinas), de acordo com o 

cumprimento das regras de acessibilidade.
AR

Capacitar alguns trabalhadores para o atendimento e 
orientação aos profissionais de modo a garantir sua 

acessibilidade.
C

Elaborar nosso Manual de Orientação com acessibilidade 
para pessoas com deficiência auditiva e visual.

AR

ações relacionadas à comunicação C

Atualização da página Educação no site
N Mirna - NE

Joari8
Promover acessibilidade universal 

no CRP SP.

Assegurar o encaminhamento 
de ações para garantir a 

acessibilidade universal física, 
procedimental e 

comunicacional no CRP.

9

(Macro nova -  pós PE) Manter 
projeto de comunicação do CRP-

SP

Dar continuidade aos projetos 
de atualização da 

comunicação 

NPD: não foi acionado 
pela Diretoria, Gerência 

ou Secretaria para apoiar 
a ação.


