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1 – APRESENTAÇÃO 

O plano de trabalho do Conselho Regional de Psicologia 14ª Região – MS 

para o ano de 2015, conforme previsto pela Resolução CFP nº 010/2007, 

apresentará as propostas de ações que foram definidas pelas Comissões da 

autarquia e que foram aprovadas pela atual gestão do regional, dando continuidade 

em algumas atividades que foram planejadas para o ano de 2014 e propondo 

algumas outras novas que foram demandadas ao longo do ano transcorrido.  

A disposição do documento pouca coisa foi alterada, ficando da seguinte 

forma: inicialmente serão apresentadas as propostas da Tesouraria e Secretaria 

seguidas pelas propostas das Comissões permanentes (Comissão de Ética, 

Comissão de Orientação e Fiscalização e Comissão de Tomada de Contas). Na 

sequência serão apresentadas as propostas das demais comissões instituídas 

(comissão de avaliação psicológica; comissão de comunicação e cultura; comissão 

de direitos humanos; comissão de direitos indígenas; comissão de educação; 

comissão de gênero e diversidade sexual; comissão da infância, adolescência e 

juventude; comissão de psicologia jurídica, comissão de psicologia organizacional e 

do trabalho; comissão de saúde; comissão de psicologia social e comunitária; 

comissão de trânsito e mobilidade urbana) e, por fim, o CREPOP, grupo de 

trabalhos de interiorização e o grupo de trabalhos de aquisição e venda de imóvel. 

O plano que hora apresentamos tem como objetivo avançar na efetivação do 

cumprimento das teses aprovadas no VIII Congresso Nacional de Psicologia – CNP 

em consonância com os compromissos de campanha da chapa “Cuidar da 

Profissão: avançar a Psicologia com compromisso social”. Desejamos que ele 

continue servindo como ferramenta de consulta e acompanhamento às/aos colegas 

psicólogas/os e como incentivo à participação efetiva da categoria na construção e 

redimensionamento das atividades com vistas ao contínuo avanço da nossa 

profissão com compromisso social. 

VII Plenário 
CRP 14ª Região - MS 
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2 - JUSTIFICATICA  

Conforme prevê a Lei nº 5766/71, o Conselho Regional de Psicologia 14ª 

Região/MS é uma autarquia datada de personalidade jurídica de direito público, 

destinada a orientar, disciplinar, fiscalizar e regulamentar a profissão do psicólogo 

com vistas a manter a fiel observância dos princípios éticos e a contribuir para o 

desenvolvimento da Psicologia como ciência e profissão. É importante ressaltar que 

o avanço da psicologia deve estar consoante com as demandas da sociedade, 

portanto, primando por um trabalho eficaz, ético, técnico e político.  

Para melhor desempenhar o seu papel, o Conselho deve sempre prezar por 

uma gestão transparente e democrática, com uma administração pública baseada 

nos princípios básicos da Legalidade, Moralidade, Impessoalidade/finalidade, 

Publicidade e Eficiência (Artigo37 da Constituição Federal de 1988). É nesse sentido 

que, com vistas a oferecer à sociedade instrumento de fiscalização e controle das 

atividades da autarquia, o CFP instituiu em junho de 2007 o Manual de 

Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis (resolução nº 10/2007) para 

estabelecer os critérios a serem utilizados e aplicados no planejamento das ações 

que o CRP realizará no ano a que se refere a proposta. Na elaboração do seu Plano 

de Trabalho, o Sistema Conselhos deve seguir as deliberações apontadas pelo 

Conselho Nacional de Psicologia, bem como as propostas apresentadas para a 

gestão do triênio subsequente. 

Dentre as propostas da atual gestão do CRP 14/MS para avançar a 

Psicologia como ciência e profissão levou-se em consideração a necessidade da 

razão de ser do Conselho. Assim entre os pontos propostos estão a consolidação do 

compromisso social da profissão por meio de discussões que visem esclarecer para 

a sociedade sobre a atuação das psicólogas (os), bem como as interfaces dessa 

com outros campos de atuação; a ampliação e democratização dos meios de 

comunicação para que a categoria se torne atuante e protagonista de suas 

demandas em consonância com os anseios socias; e por fim, a ampliação do debate 

junto à categoria acerca de aspectos éticos e técnicos das práticas profissionais. Já 

as deliberações do VIII Congresso Nacional conversam com as propostas do 

regional e tem como eixos principais a democratização do Sistema Conselhos e 
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ampliação das formas de interação da categoria; as contribuições éticas, políticas e 

técnicas nos processos de trabalho; e a ampliação da participação da Psicologia e 

sociedade nas Políticas Públicas. 

O presente projeto político tomou como princípio a necessidade iminente de 

uma Psicologia que seja protagonista na universalização de direitos, por meio de 

estratégias da ampliação do coletivo, bem como na melhoria nos processos de 

comunicação para ampliar a participação da categoria. O que segue é a 

sistematização desses objetivos. 
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3 - PROPOSTAS DA DIRETORIA  

3.1 - TESOURARIA 

3.1.1 - Da Política de Arrecadação: 

Considerando o Regimento Interno do Conselho Regional de Psicologia 14ª 

Região MS, cabe à tesouraria organizar o orçamento anual para aprovação em 

assembleia geral da categoria. Desta forma, este setor da autarquia deve 

responsabilizar-se pela previsão da receita a ser estimada e pelas despesas a 

serem realizadas no ano subsequente à sua aprovação. 

Com isso, no plano de trabalho para o ano de 2015, a tesouraria propõe uma 

política que seja capaz de agregar mecanismos diversos de arrecadação e formas 

de utilização dos recursos previstos e arrecadados que expressem coerência com o 

estabelecido em sua peça orçamentária.  

Tal procedimento visa promover uma administração adequada utilizando a 

verba pública com responsabilidade, favorecendo assim, o funcionamento dessa 

instituição, em sua dimensão política e administrativa, de modo a tornar exequível o 

projeto político pensado e proposto pela gestão.  

Deste modo, abaixo relacionamos algumas medidas a serem adotadas pela 

tesouraria visando possibilitar a melhoria na arrecadação de modo a minimizar o 

índice de inadimplência; e também algumas ações a serem desenvolvidas junto aos 

conselheiros (as) e funcionários (as) referentes à conduta digna e responsável com 

a guarda e o uso das verbas públicas.  

3.1.2 - Ações 

 Realização sistemática de levantamento do número real de inadimplentes 

com vistas à inserção desses em cronograma de envio de notificações de 

cobrança e demais encaminhamentos pertinentes (administrativos e de 

execução fiscal). 

 Articulação de parcerias com órgãos públicos (estaduais e municipais) 

responsáveis pela contratação de profissionais da Psicologia e expedição de 
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alvarás e licenças para funcionamento de clínicas, consultório e afins, com 

vistas a vincular a liberação dos referidos documentos mediante este 

profissional estar adimplente com seu conselho profissional.  

 Elaboração e apresentação nas Sessões Plenárias os Centros de Custos cuja 

finalidade é identificação e demonstração ao pleno como estão sendo 

utilizados os recursos da autarquia, favorecendo o acompanhamento dos 

gastos realizados ao longo do ano corrente. 

 Divulgação no sítio, boletins, jornais e informativos do CRP14/MS a prestação 

de contas do exercício corrente e de anos anteriores, bem como a divulgação 

dos salários dos colaboradores, as ajudas de custo e os jetons concedidos 

aos Conselheiros (as), adotando com isso, uma postura transparente junto à 

categoria. 

 Definição da política de arrecadação relativa aos débitos dos profissionais do 

Mato Grosso e que são anteriores a criação do CRP 18. 

 Organização da cobrança do ano corrente conforme calendário estabelecido 

pelo Sistema Conselhos de Psicologia, inclusive no que tange às 

recobranças. 

 Previsão: envio de 3.000 notificações via correios 

 Realização do envio sistêmico de torpedos (mensagens via celular) aos 

profissionais que se encontram em atraso com sua renegociação junto ao 

Conselho. 

 Previsão: envio de 10.000 torpedos ao ano. 

 Renovação do contrato da estagiária do curso de administração para auxiliar 

nos procedimentos de cadastro. 

 Previsão: bolsa-estágio e vale transporte. 

 Promoção de concurso para convocação de agente de fiscalização, auxiliar 

administrativo, assessor técnico e assessor jurídico. 

 Previsão: Convênio para realização do concurso. 

 Implementação do Siscaf web por meio de treinamento aos Conselheiros e 

funcionários de modo que todos estejam aptos a utilizá-lo e atualizá-lo sem 

dificuldades. 

 Previsão: Aluguel de espaço para a atividade/ 30 pessoas. 

 Treinamento com os novos funcionários advindos do concurso público. 

 Previsão: Aluguel de espaço para atividade/ 15 pessoas. 
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3.1.3 - Detalhamento Financeiro 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Correios (envio de 
notificação) 

3.000,00 unidades 7,50 22.500,00 

Envelopes 
3.000,00 unidades 

 
0,20 600,00 

Torpedos (cobrança e 
aviso de vencimento) 

10.000 unidades 0,15 1.500,00 

Estagiário (a) 12 meses 550,00 6.600,00 

Empresa para 
realização de 

Concurso 
1 contrato 7.000,00 7.000,00 

Aluguel de espaço com 
suporte para até 50 

pessoas 
2 diárias 260,00 520,00 

Ajudas de custo 60 unidades 36,00 2.160,00 

Passagens Aéreas 2 trechos 800,00 1.600,00 

Hospedagem  4 diárias 290,00 1.160,00 

Diárias  4 diárias 245,00 980,00 

Divulgação em Diário 
Oficial / Jornal 

6 unidades 200,00 1.200,00 

Implementação 
Siscafweb 

1 sistema 10.000,00 10.000,00 

TOTAL 55.820,00 
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3.2 - SECRETARIA 

3.2.1 – Das Competências: 

De acordo com o regimento interno do Conselho Regional de Psicologia 14ª 

Região MS, cabe ao Secretário: 

I. Substituir o Vice – Presidente em suas faltas ou impedimentos; 

II. Secretariar os trabalhos e auxiliar o Presidente nas reuniões da Diretoria, do 

Conselho e da Assembleia; 

III. Orientar a redação e publicação dos Atos; 

IV. Assinar com o Presidente os Atos e Atas das reuniões; 

V. Assinar a correspondência do Conselho, inclusive em nome do Presidente, 

quando autorizado; 

VI. Preparar os processos e demais documentos para despacho do Presidente. 

VIII. Dirigir e fiscalizar os serviços da Secretaria e manter sob sua 

responsabilidade a guarda dos documentos do Conselho, com exceção daqueles de 

responsabilidade do Tesoureiro; 

VIII. Responder cumulativamente pelo cargo de Tesoureiro, na ausência 

temporária deste; 

IX. Executar outras tarefas que lhe sejam atribuídas pelo Presidente. 

3.2.2 – Das Ações: 

Deste modo, a intenção é que no ano de 2015 tais competências continuem a 

ser desempenhadas, somadas às seguintes ações:  

 Auxílio às campanhas de atualização dos contatos e endereços das (os) 

psicólogas (os), considerando o exposto na legislação vigente. 

 Apoio aos dispositivos institucionais que promovam a aproximação e 

participação da categoria em relação ao Sistema Conselhos.  

 Apoio e auxílio, técnico/administrativo, a elaboração e execução dos projetos 

e ações das comissões e grupos de trabalho. 

 Elaboração de estudos e realizar ações com vistas à formação e ao 

desenvolvimento dos recursos humanos da instituição. 
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 Elaboração de pareceres e informações técnicas, quanto às solicitações dos 

profissionais, conforme solicitado; 

 Atualização das atividades relativas à guarda de documentos da instituição; 

 Organização e atualização dos arquivos de correspondência, registros e 

documentações recebidas e enviadas pela instituição; 

 Atualização do cadastro dos profissionais a partir dos formulários de 

atualização cadastral recolhidos em cada evento.  

 Implementação do Sisdoc e capacitação dos funcionários para sistematizar a 

entrada e saída de documentos. 

 Previsão: Profissional da Implanta para dar a capacitação aos 

funcionários/ Aluguel de espaço 

 Coordenação das atividades festivas em comemoração aos 53 Anos da 

Psicologia. 

 Previsão: Passagens/ diárias/ hospedagem/ coffee brak/ filmagem/ 

aluguel de espaço/ locação de ônibus de viagem. espaço 

3.2.3 – Detalhamento Financeiro 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Aquisição arquivos e 
armários 

5 unidades 370,00 1.850,00 

Capacitação Implanta 1 contrato 1.050,00 1.050,00 

Diárias (capacitação) 2 diárias 245,00 490,00 

Hospedagem CG 
(capacitação) 

2 diárias 190,00 380,00 

Transporte Aéreo 
(capacitação) 

1 trecho 800,00 800,00 

Aluguel de espaço com 
suporte para até 50 

pessoas 
1 diária 260,00 260,00 

Ajudas de custo 60 unidades 36,00 2.160,00 

Passagens Aéreas 2 trechos 800,00 1.600,00 

Hospedagem outros  4 diárias 290,00 1.160,00 
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Diárias  4 diárias 245,00 980,00 

53 Anos Psicologia 1 unidade 10.000,00 10.000,00 

TOTAL 20.730,00 

4 – PROPOSTAS DAS COMISSÕES PERMANENTES 

4.1 – COMISSÃO DE ÉTICA 

4.1.1 - OBJETIVO GERAL 

Averiguar as denúncias apresentadas neste Conselho de forma clara e 

objetiva, preservando o sigilo e trabalhando por vezes, conjuntamente com a 

Comissão de Orientação e Fiscalização (COF), disciplinar e orientar o exercício da 

profissão, fazendo cumprir o Código de Ética que zela por um trabalho digno do 

psicólogo, promovendo a integridade do ser humano. 

4.1.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Divulgar o Código de Ética para os psicólogos, comunidade em geral e os 

acadêmicos de Psicologia. 

 Cumprir os prazos pertinentes às diligências e fechamentos das 

representações e processos éticos em trâmite no CRP 14. 

 Desenvolver ações conjuntas com a COF e demais comissões. 

 Terminar o ano sem processo em espera, oitivas feitas, todos julgados. 

 Diminuir em % o numero de representações que evoluem para processo. 

4.1.3 – AÇÕES 

 Realização de reuniões, oitivas e plenárias de julgamento conforme 

necessidade da Comissão. 

 Previsão: Ajudas de custo e jetons. 

 Realização de conciliações com ações locais e regionais. 

 Previsão: Ajudas de custo/Diárias/ Transporte terrestre/ hospedagem. 

 Realização de evento em parceria com outras comissões. 
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 Previsão: Locação de espaço/ Diárias/ Passagens/ Hospedagem/ 

Filmagem/ Coffee break. 

 Coordenação de cineclube com filme na temática e convidar profissional 

psicólogo para debater. 

 Previsão: Ajudas de custo/diárias/passagens/hospedagem/filmagem. 

 Participação de congressos, seminários, cursos e intercâmbios com outros 

Conselhos. 

 Previsão: Passagens/ Diárias/ Hospedagem. 

 Realização de oficinas de orientação para profissionais com o objetivo da 

prevenção nas representações dos processos éticos. 

 Previsão: Passagens/ Diárias/ Hospedagem/ Ajudas de custo/ 

Locação de espaço. 

 Divulgação do Código de Ética para os acadêmicos de Psicologia, através de 

palestras e debates nas universidades. 

 Previsão: Ajudas de custo. 

 Trabalho em parceria com os agentes de fiscalização. 

 Convênio ou parceria com Universidades para participar em debates em 

conjunto com a disciplina de ética do currículo formal. 

 Intensificação na divulgação de “estudos de caso” de processos em nossos 

meios de comunicação. 

 Propostas de atividades de grupo ou workshop em parceria com entidades de 

saúde que oferecem serviços de psicologia, para orientar os psicólogos 

(UNIMED, CASSEMS, Bradesco Saúde, UNIPSICO, etc). 

4.1.4 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 150 unidades 36,00 5.400,00 

Passagens Aéreas 7 trechos 800,00 5.600,00 

Transporte terrestre 5 trechos 200,00 1.000,00 



13 

Hospedagem  18 diárias 290,00 5.520,00 

Diárias  23 diárias 245,00 5.635,00 

Aluguel de espaço 
para até 100 pessoas 

1 diária 450,00 450,00 

Aluguel de espaço 
para até 50 pessoas 

1 diária  260,00 260,00 

Coffee break 300 coffees 10,00 3.000,00 

Filmagem 2 diária 600,00 1.200,00 

Reembolso de 
combustível 

5 reembolsos 200,00 1.000,00 

TOTAL 29.065,00 
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4.2 – COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

4.2.1 - OBJETIVO GERAL 

Coordenar e executar, em sua jurisdição, das atividades de orientação e 

fiscalização profissional da Entidade e assistir ao Plenário do CRP nos assuntos de 

sua competência; assegurando o cumprimento da lei, decretos e resoluções que 

regulamentam o exercício da profissão de psicóloga (o), garantindo, no resguardo do 

direito da população, que os serviços psicológicos prestados estejam dentro dos 

preceitos técnicos e éticos da profissão. 

4.1.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analisar permanentemente os objetivos e as práticas da Orientação e 

Fiscalização, considerando a evolução técnico-científica e a natureza social 

da profissão; 

 Garantir o desenvolvimento permanente dos serviços prestados pela 

categoria à população; 

 Enfatizar as responsabilidades sociais da profissão junto à categoria das (os) 

psicólogas (os), entidades formadoras, empregadoras e de administração do 

Estado; 

 Esclarecer à sociedade a respeito dos recursos da Psicologia, dos serviços 

psicológicos disponíveis e sobre os direitos dessa comunidade enquanto 

usuária desses serviços; 

 Fortalecer a identidade profissional da (o) psicóloga (o), promovendo sua 

contínua avaliação nas diversas áreas/campos de atuação. 

4.2.3 – AÇÕES 

 Realização de visitas e orientações nos locais de trabalho das/os psicólogas 

(capital e interior). 

 Previsão: Indenização de quilometragem/ passagens/ diárias/ 

hospedagem. 

 Realização de visitas e palestras às IES com vistas a manter o alinhamento 

entre CRP, estudantes e professores.  

 Previsão: Indenização de quilometragem. 
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 Participação de representante da COF nos diversos espaços de aprendizado 

e troca de experiências. 

 Previsão: Passagens/ diárias/ hospedagem. 

 Realização de ações a partir de demandas específicas atendidas pela COF. 

 Previsão: Locação de espaço/ Diárias/ Passagens/ Hospedagem/ 

Filmagem/ Coffee break. 

 Viabilização de treinamento em outro regional para novos fiscais a serem 

contratados via concurso. 

 Previsão: Passagens/ Diárias/ Hospedagem. 

 Impressão do Manual de orientações. 

 Previsão: Impressão. 

 Atendimento as/aos psicólogas/os e sociedade via e-mail, telefone e/ou 

pessoalmente por meio da agente de Orientação e Fiscalização que estará 

disponível na sede do CRP14/MS, em horários a serem divulgados 

posteriormente. 

 Disponibilização, oferta e análise de eventos, oportunidades de emprego 

entre outras informações de interesse da categoria, através do site e mala 

direta.  

 Avaliação de solicitações de credenciamento dos sites que disponibilizam 

serviços psicológicos realizados por meios tecnológicos de comunicação à 

distância. 

 Participação em ações/reuniões com parceiros envolvidos nas diversas 

temáticas de orientação e fiscalização a fim de obter apoio e somar às ações 

realizadas por esta comissão.  

4.2.4 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 80 unidades 36,00 2.880,00 

Passagens Aéreas 8 trechos 800,00 6.400,00 

Hospedagem  25 diárias 290,00 7.250,00 
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Diárias  25 diárias 245,00 6.125,00 

Aluguel de espaço 
para até 100 pessoas 

1 diária 450,00 450,00 

Aluguel de espaço 
para até 50 pessoas 

1 diária  260,00 260,00 

Coffee break 300 coffees 10,00 3.000,00 

Filmagem 1 diária 600,00 600,00 

Indenização de 
quilometragem 

12 indenizações 100,00 1.200,00 

Impressão Manual 5.000,00 unidades 1,60 8.000,00 

TOTAL 36.165,00 
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4.3 – COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 

A Comissão de Tomada de Contas é um órgão assessor do Conselho, de 

caráter consultivo e fiscal. Dela fazem parte psicólogos inscritos no CRP-14, 

indicados pelo Plenário, tendo na sua Presidência 1 (um) Conselheiro efetivo e de 

dois a cinco psicólogos colaboradores. 

Compete à Comissão de Tomada de Contas, de acordo com o Decreto-lei nº 

200 de 25.02.67: - Emitir parecer para consideração e julgamento, nos balanços e 

processos de tomada de contas do CRP-14, fazendo referência expressa aos 

resultados das seguintes verificações: 

 Recebimentos integrantes da receita; 

 Regularidade de processamento e dos documentos comprobatórios da 

outorga ou recebimento de legados, doações e subvenções; 

 Regularidade de processamento de aquisições, alienações e baixas de bens 

patrimoniais; 

 Regularidade dos documentos comprobatórios das despesas pagas 

4.3.1 – OBJETIVO GERAL 

Emitir parecer para consideração e julgamento, nos balanços e processos de 

tomada de contas do CRP-14, requisitando quando necessário, a Diretoria todos os 

elementos que julgar necessários para o completo e perfeito desempenho de suas 

atribuições, inclusive assessoramento técnico (Art. 7º Regimento Interno). 

4.3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Executar referência expressa nos pareceres dos resultados da verificação dos 

recebimentos das rendas integrantes da receita; 

 Executar referência expressa nos pareceres dos resultados da verificação da 

regularidade de processamento e dos documentos comprobatórios da outorga 

ou recebimento de legados, doações e subvenções; 

 Executar referência expressa nos pareceres dos resultados da verificação da 

regularidade de processamento de aquisições, alienações e baixas de bens 

patrimoniais; 
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 Executar referência expressa nos pareceres dos resultados da verificação da 

regularidade dos documentos comprobatórios das despesas pagas; 

 Transparecer os processos ligados às atividades a serem realizadas contábil 

e administrativamente; 

 Facilitar ao trabalho da auditoria anual do sistema conselhos. 

4.3.3 – AÇÕES 

 Realização de reuniões semanais da Comissão com vistas a analise das 

prestações de contas mensais do CRP 14/MS, verificação de possíveis falhas 

na apresentação das mesmas ou questões pertinentes aos gastos, solicitação 

de esclarecimentos e providências a Diretoria do Conselho e elaboração de 

parecer relativo à prestação analisada.  

 Previsão: Ajudas de Custo. 

4.3.4 – DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 144 unidades 36,00 5.184,00 

Passagens Aéreas 2 trechos 800,00 1.600,00 

Hospedagem  4 diárias 290,00 1.160,00 

Diárias  4 diárias 245,00 980,00 

TOTAL 8.924,00 
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5 – PROPOSTAS DAS COMISSÕES INSTITUÍDAS 

5.1 – COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

5.1.1 - OBJETIVO GERAL 

Promover discussões e conhecimentos sobre atuações relacionadas à 

Avaliação Psicológica em diferentes contextos das práticas profissionais, calcadas 

nas deliberações do VII CNP. 

5.1.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Fazer o levantamento de demandas e processos éticos relacionados à 

avaliação Psicológica. 

 Promover atividades de orientação e conhecimento em relação à Teoria e 

Prática de avaliação psicológica. 

 Estabelecer com os profissionais atuante nessa área uma comunicação  

eficaz com a finalidade de fortalecer o contato entre Conselho e Psicólogos. 

 Realizar um evento, com base nas demandas coletadas nos itens anteriores. 

5.1.3 - AÇÕES 

 Organização de rodas de conversa com profissionais de diferentes órgãos 

públicos para discutir a temática “Avaliação Psicológica”. 

 Previsão: Ajudas de custo. 

 Realização junto a COE um levantamento de questões éticas e infrações 

recebidas pelo CRP/14 de modo a identificar quais tipos de problemas éticos 

são mais frequentes na prática de avaliação psicológica com vistas a 

estruturar uma ação orientadora e preventiva junto aos profissionais de 

diferentes contextos (rodas de conversa, reuniões, encontro nos órgãos que 

possuem profissionais que trabalham com a temática, distribuição de material 

impresso que tenha as principais orientações sobre a temática).  

 Previsão: Ajudas de custo. 

  Realização de ações com vistas ao incentivo e aproximação da categoria que 

trabalha com a avaliação psicológica e o conselho regional. Para isso, 

agendar reuniões de grupos de diferentes contextos para discussão/ relato de 
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experiência / estudo e orientação referente à temática e realizar reuniões 

mensais com a comissão para planejar as ações junto aos grupos.  

 Previsão: Locação de espaço/ Diárias/ Passagens/ Hospedagem/ 

Filmagem/ Coffee break. 

 Participação em ações/reuniões com parceiros envolvidos nas diversas 

temáticas da ética a fim de obter apoio e somar às ações realizadas por esta 

comissão.  

 Previsão: Ajudas de custo. 

 Participação de representante da Comissão nos diversos espaços de 

aprendizado e troca de experiências. 

 Previsão: Passagens/ diárias/ hospedagem. 

5.1.4 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 100 unidades 36,00 3.600,00 

Passagens Aéreas 5 trechos 800,00 4.000,00 

Hospedagem  15 diárias 290,00 4.350,00 

Diárias  15 diárias 245,00 3.675,00 

Aluguel de espaço 
para até 100 pessoas 

1 diária 450,00 450,00 

Coffee break 200 coffees 10,00 2.000,00 

Filmagem 1 diária 600,00 600,00 

Reembolso de 
combustível 

5 reembolsos 200,00 1.000,00 

TOTAL 19.675,00 
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5.2 – COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO E CULTURA 

5.2.1 – OBJETIVO GERAL 

Avançar na política de comunicação com a categoria, ampliando a produção e 

divulgação de materiais de interesse, por meio do jornal impresso e outras mídias.  

5.2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Melhorar na divulgação e natureza das informações transmitidas para a 

categoria e sociedade, com investimento na utilização dos avanços 

tecnológicos para o estabelecimento de comunicação interativa, incluindo 

redes sociais, jornal virtual, indução de pautas e posicionamentos;  

 Fortalecer a categoria com a divulgação de normas, resoluções, informativos, 

cadernos temáticos, manuais, cartilhas e jornais on-line/impresso;  

 Aproximar os (as) profissionais e promover o acesso ao conhecimento através 

da realização e divulgação de cursos e eventos do Conselho e de parceiros; 

 Dar visibilidade às ações desenvolvidas pelo CRP/MS através da divulgação 

dos eventos e dos registros efetuados tanto na capital, quanto no interior; 

 Estimular o debate e a participação dos (as) psicólogos (as) por meio de 

consultas públicas e debates on-line; 

 Ampliar e democratizar a organização e realização de eventos técnico-

científicos no Estado, bem como encontros mediados por novas tecnologias 

da informação e comunicação sobre temas pertinentes à Psicologia;  

 Ampliar o atendimento, criando um serviço de Ouvidoria no Conselho 

Regional de Psicologia;  

 Promover mensalmente o Cineclube, buscando parcerias e ampliando o 

Cineclube Itinerante. 

5.2.3 - AÇÕES 

 Promoção em parceria com as outras Comissões do CRP/14, intercâmbio 

com as Instituições de Ensino Superior (principalmente aquelas que ministram 

graduação em Psicologia) e outras Entidades, discutindo a atuação e prática 

do (a) Psicólogo (a). 
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 Promoção e cobertura dos eventos das Comissões e GTs do CRP/14. 

 Aproximação do CRP14 aos veículos de comunicação (rádios, emissoras de 

televisão, revistas e jornais). 

 Realização do Cineclube e o Cineclube Itinerante a partir de um calendário 

anual previamente definido. 

5.2.3 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Aluguel filme 
Cineclube 

12 aluguéis 8,00 96,00 

Ajudas de custo 80 unidades 36,00 2.880,00 

Passagens Aéreas 5 trechos 800,00 4.000,00 

Hospedagem  15 diárias 290,00 4.350,00 

Diárias  15 diárias 245,00 3.675,00 

Aluguel de espaço 
para até 100 pessoas 

1 diária 450,00 450,00 

Coffee break 100 pessoas 10,00 1.000,00 

Filmagem 1 dia 600,00 600,00 

Jornal 8 pg. - 
impressão 

3.500 unidades 0,84 2.940,00 

Jornal 4 pg. - 
impressão 

3.500 unidades 0,47 1.645,00 

Transporte terrestre 10 trechos 200,00 2.000,00 

TOTAL 23.636,00 
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5.3 – COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS 

5.3.1 - OBJETIVO GERAL 

Avançar na consolidação do compromisso da Psicologia com os Direitos 

Humanos. 

5.3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Incentivar o debate sobre os Direitos Humanos na sua relação com a 

Psicologia, incluindo a formação, a pesquisa e a prática profissional; 

 Apoiar a discussão acerca dos estudos dos múltiplos processos de exclusão 

enquanto fonte de sofrimento mental; 

 Intervir em casos onde existam violações de direitos humanos; 

 Participar nas lutas pela garantia dos direitos humanos na sociedade; 

 Garantir quanto à participação do CRP nos Conselhos de controle social. 

5.3.3 – AÇÕES 

 Promoção e participação de ações/reuniões com parceiros envolvidos nas 

diversas temáticas dos direitos humanos a fim de obter apoio e somar às 

ações realizadas por esta comissão.  

 Previsão: Ajudas de custo 

 Participação em ações nacionais com temáticas que vão somar nas 

discussões da Comissão. 

 Previsão: Passagens aéreas/ Diárias/ Hospedagem 

 Realização de eventos que possam disseminar entre as (os) profissionais 

questões atuais e afetas aos Direitos Humanos 

 Previsão: Locação de espaço/ Diárias/ Passagens/ Hospedagem/ 

Filmagem/ Coffee break. 

5.3.4 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 
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Ajudas de custo 80 unidades 36,00 2.880,00 

Passagens Aéreas 8 trechos 800,00 6.400,00 

Transporte terrestre 10 trechos 200,00 2.000,00 

Hospedagem  24 diárias 290,00 6.960,00 

Diárias  24 diárias 245,00 5.880,00 

Aluguel de espaço 
para até 100 pessoas 

3 diárias 450,00 1.350,00 

Filmagem 3 diárias 600,00 1.800,00 

Coffee break 300 unidades 10,00 3.000,00 

TOTAL 30.270,00 

 

  



25 

5.4 – COMISSÃO DE PSICOLOGIA E POVOS INDÍGENAS 

5.4.1 - OBJETIVO GERAL 

Oportunizar espaços para difundir a importância da Psicologia na promoção 

da saúde indígena, bem com incentivar e promover um diálogo entre a saúde mental 

e a interculturalidade, nos mais diversos seguimentos e campos de atuação 

profissional. 

5.4.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Estimular a discussão sobre saúde indígena nos cursos de Psicologia nas 

universidades do estado. 

 Incentivar debates acadêmicos e profissionais para aprimoramento dos 

conhecimentos em atenção em saúde. 

 Realizar eventos para divulgar os conhecimentos em saúde indígena para os 

representantes de órgãos e entidades públicas ou privadas e representantes 

da sociedade civil 

 Proporcionar encontros e diálogos interculturais entre psicólogos, indígenas e 

os demais profissionais que atuam neste campo visando uma maior 

aproximação entre os saberes tradicionais indígenas e os ocidentais. 

 Sistematizar e divulgar o produto de reflexões e construções coletivas, as 

quais possam servir de referência para a atuação dos psicólogos no campo 

da saúde mental indígena. 

 Participar das mais diversas reuniões e encontros relacionados as questões 

indígenas visando conhecer e acompanhar as discussões atuais sobre os 

indígenas em nosso estado, bem como, contribuir com a nossa área de 

conhecimento e experiências adquiridas. 

5.4.3 – AÇÕES 

 Realização do projeto Cineclube do mês de abril em comemoração ao dia do 

índio. 

 Previsão: Ajudas de custos. 
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 Promoção de uma jornada em Campo Grande-MS, com debate intercultural 

com profissionais indígenas e não indígenas, com trocas de experiências e 

relatos sobre a área de atuação em saúde indígena. 

 Previsão: Ajudas de custos. 

 Realização de uma jornada de encontros promovendo um diálogo para 

aproximar a psicologia com as questões indígenas, bem como, discutir a 

formação do psicólogo nesse novo contexto desafiador, nas universidades do 

Mato Grosso do Sul. 

 Previsão: Ajudas de custos/ transporte terrestre/ hospedagens/diárias. 

 Realizar o III Seminário de Saúde Mental Indígena de Mato Grosso do Sul   

com um Cineclube em Dourados-MS. 

 Previsão: Aluguel de espaço/ passagem/ diárias/ hospedagem/ coffee 

break/ filmagem. 

 Composição de uma mesa de apresentação de trabalho na ABRAPSO em 

2015. 

 Previsão: Inscrição/ passagem/ diárias/ hospedagem. 

 Participação do Congresso Internacional Intercultural sobre Estudos 

Interculturais em Dourados, nos dias 1 a 3 de dezembro 

http://www.congressointercultural.com.br. 

 Previsão: Inscrição/ passagem/ diárias/ hospedagem. 

 Criação do portal web (sitio) com link disponível dentro site do CRP 14, com a 

finalidade de compartilhar e difundir diversos materiais, entre eles, textos 

informativos e reflexivos, vídeos, eventos e programações, todos relacionados 

a temática “psicologia, povos indígenas e interculturalidade”. 

5.4.3 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 130 unidades 36,00 4.680,00 

Passagens Aéreas 5 trechos 800,00 4.000,00 

Transporte terrestre 10 trechos 200,00 2.000,00 

http://www.congressointercultural.com.br/


27 

Hospedagem  24 diárias 290,00 6.960,00 

Diárias  24 diárias 245,00 5.880,00 

Aluguel de espaço 
para até 100 pessoas 

2 diárias 450,00 900,00 

Filmagem 2 diárias 600,00 1.200,00 

Coffee break 300 unidades 10,00 300,00 

Taxa de inscrição 6 incrições 80,00 480,00 

TOTAL 26.400,00 
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5.5 – COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

5.5.1 - OBJETIVO GERAL 

Promover espaços de discussões e de aprofundamento das possibilidades de 

contribuições relativas à Ciência Psicológica e nas práticas profissionais do 

Psicólogo nas políticas públicas de Educação de outros setores da sociedade.  

5.5.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover espaços para discussões com vistas à qualificação dos psicólogos 

que atuam no contexto escolar e educacional, tendo em vista a busca por 

uma prática educativa pautada na qualidade e em consonância com políticas 

públicas de inclusão social. 

 Aprofundar as discussões sobre a política educacional brasileira, do Estado e 

Municípios qualificando o psicólogo, técnica e politicamente, para melhor 

compreender a complexidade do sistema educacional atual, visando o 

aperfeiçoamento da atuação profissional na área da educação; 

 Levantar as práticas atualmente realizadas por psicólogos que atuam no 

campo escolar/educacional, enfatizando as dimensões do compromisso social 

e da educação inclusiva em busca de uma escola democrática; 

 Fomentar discussões sobre a Psicologia da Educação, articulando, sobretudo 

aos aspectos da formação e da prática profissional; 

 Realizar atividades que favoreçam o avanço dessa área de atuação 

profissional; 

 Realizar ações que promovam e/ou informem a saúde mental nos contextos 

educativos. 

 Disseminar as produções científicas já existentes na área da Psicologia e 

Educação em Mato Grosso do Sul. 

5.5.3 – AÇÕES 

 Realização de pesquisa sobre a inserção da Psicologia Escolar no estado. 

 Previsão: Ajudas de custo/ aquisição de material para consulta/ 

transporte terrestre/ diárias/ hospedagens. 
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 Promoção do Curso de Extensão em Gênero e Diversidade Sexual na 

modalidade EAD.  

 Previsão: Passagens/Hospedagens/ Diárias para viabilizar o curso. 

 Lançamento do livro “Referência Técnica do Psicólogo na Educação”. 

 Previsão: Passagens/Hospedagens/ Diárias/ Locação de espaço/ 

Coffee break/ Filmagem 

 Participação em ações nacionais com temáticas que vão somar com as 

discussões da Comissão. 

 Previsão: Passagens aéreas/ Diárias/ Hospedagem 

 Articulação para o andamento do Curso de Libras. 

5.5.4 – DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 180 unidades 36,00 6.480,00 

Passagens Aéreas 8 trechos 800,00 6.400,00 

Transporte terrestre 10 trechos 200,00 2.000,00 

Hospedagem  24 diárias 290,00 6.960,00 

Diárias  24 diárias 245,00 5.880,00 

Aluguel de espaço 
para até 100 pessoas 

3 diárias 450,00 1.350,00 

Filmagem 3 diárias 600,00 1.800,00 

Coffee break 300 unidades 10,00 3.000,00 

Material de pesquisa 20 livros 50,00 1.000,00 

TOTAL 34.870,00 
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5.6 – COMISSÃO DE GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL 

5.6.1 – OBJETIVO GERAL 

Constituir um espaço para promoção do estudo, o debate e o 

desenvolvimento de ações que visem contribuir para a compreensão das questões 

que envolvem as relações sociais de gênero e da diversidade sexual possibilitando a 

produção de saberes psicológicos para a qualidade do fazer da psicologia na 

sociedade. 

5.6.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Criar e divulgar espaços de discussão e socialização das experiências e 

informações da atuação da Psicologia nos estudos de gênero e da 

diversidade sexual. 

 Promover e ampliar as discussões acerca da Sexualidade e de Gênero, bem 

como a atuação junto às políticas públicas e ao movimento social envolvidos 

em temáticas. 

 Ampliar o debate da diversidade para as temáticas dos direitos sexuais e 

reprodutivos, em especial à questão do aborto. 

 Promover o debate sobre o exercício profissional a partir das interfaces 

estabelecidas com outras áreas e instituições que atuam com as questões da 

violência resultante das condições da opressão de gênero e diversidade 

sexual. 

 Identificar as oportunidades estratégicas de participação do CRP 14/MS em 

ações e eventos com vistas a promover a reflexão e o debate que envolve a 

diversidade sexual e de gênero. 

5.6.3 – AÇÕES 

 Criação de identidade visual para a Comissão de Gênero e Diversidade 

Sexual e ampliação da divulgação de suas ações (boton, fanpege, facebook). 

 Previsão: Criação de material gráfico para distribuição. 

  Elaboração de material informativo direcionado às psicólogas (os) com 

informações sobre as temáticas de gênero e diversidade sexual. 

 Previsão: Criação de material gráfico para distribuição. 
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 Cadastramento de instituições que atuam nas questões da diversidade sexual 

e gênero no Estado e estabelecer parceria para as ações; 

 Promoção de debate acerca da temática de gênero e diversidade sexual em 

parceria com os cursos de psicologia, representantes de políticas públicas e 

representantes de movimentos sociais. 

 Previsão: Ajudas de custo 

 Realização do I Seminário Estadual sobre Gênero e Diversidade Sexual. 

 Previsão: Passagens aéreas/ Diárias/ Hospedagem/ Locação de 

espaço/ Coffee break/ Filmagem. 

 Participação em ações nacionais com temáticas que vão somar nas 

discussões da Comissão. 

 Previsão: Passagens aéreas/ Diárias/ Hospedagem 

5.6.4 – DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 80 unidades 36,00 2.880,00 

Passagens Aéreas 5 trechos 800,00 4.000,00 

Transporte terrestre 10 trechos 200,00 2.000,00 

Hospedagem  15 diárias 290,00 4.350,00 

Diárias  15 diárias 245,00 3.675,00 

Aluguel de espaço 
para até 100 pessoas 

3 diárias 450,00 1.350,00 

Filmagem 3 diárias 600,00 1.800,00 

Coffee break 300 unidades 10,00 3.000,00 

Material de divulgação A definir 2.000,00 2.000,00 

TOTAL 25.055,00 
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5.7 – COMISSÃO DA INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE 

5.7.1 – OBJETIVO GERAL 

Avançar no compromisso da Psicologia com a promoção, controle e defesa 

dos direitos das crianças, adolescentes e jovens. 

5.7.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Promover o diálogo com grupos juvenis e estudantes de psicologia 

fomentando a participação nos espaços de diálogo, fóruns e conselhos de 

direitos;  

 Colaborar na construção de políticas públicas para a infância, adolescência e 

juventude, bem como exercer o controle social na formulação, proposição, 

execução e avaliação de políticas públicas para essa população; 

 Identificar os desafios do profissional psicólogo e propor a formulação de 

diretrizes na atuação na área da infância, adolescência e juventude. 

 Priorizar a atenção aos grupos em situação de vulnerabilidade: jovens em 

conflito com a lei, em situação de rua, institucionalizados, em situação de 

violação de direitos, LGBT, negros, indígenas, usuários de álcool e outras 

drogas, em sofrimento psíquico, entre outros. 

 Problematizar com os profissionais a relevância dos aspectos éticos, técnicos 

e teóricos que devem fundamentar as intervenções em quaisquer contextos; 

 Promover o debate e pesquisa científica na área da infância, adolescência e 

juventude nas Universidades.  

5.7.3 – AÇÕES 

 Manutenção de espaços permanentes de discussões com a categoria sobre 

as temáticas que envolvam a infância, adolescência e juventude. 

 Previsão: Ajudas de custo. 

 Realização de um evento com o objetivo de mapear a situação atual do 

profissional da Psicologia quanto às suas práticas e suas demandas.  

 Previsão: Passagens aéreas/ Diárias/ Hospedagem/ Locação de 

espaço/ Coffee break/ Filmagem. 
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 Promoção, junto ao Seminário de Políticas Públicas, uma Mostra de 

Experiências e Práticas da Psicologia, na área da Infância e da Juventude 

com a participação de profissionais, estudantes, crianças, adolescentes e 

jovens atendidos.  

 Previsão: Passagens aéreas/ Diárias/ Hospedagem/ Locação de 

espaço/ Coffee break/ Filmagem. 

 Monitoramento das ações do Conselho Federal de Psicologia relativas ao 

tema, pactuadas no VIII CNP. 

 Participação em ações nacionais com temáticas que vão somar nas 

discussões da Comissão. 

 Previsão: Passagens aéreas/ Diárias/ Hospedagem 

5.7.4 – DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 80 unidades 36,00 2.880,00 

Passagens Aéreas 5 trechos 800,00 4.000,00 

Transporte terrestre 10 trechos 200,00 2.000,00 

Hospedagem  15 diárias 290,00 4.350,00 

Diárias  15 diárias 245,00 3.675,00 

Aluguel de espaço 
para até 100 pessoas 

3 diárias 450,00 1.350,00 

Filmagem 3 diárias 600,00 1.800,00 

Coffee break 300 unidades 10,00 3.000,00 

TOTAL 23.055,00 
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5.8 – COMISSÃO DE PSICOLOGIA JURÍDICA 

5.8.1 - OBJETIVO GERAL 

Contribuir com as discussões em âmbito nacional e regional sobre a atuação 

e regulamentação da área da Psicologia Jurídica, realizando eventos na capital e no 

interior, que visem discutir e ao mesmo tempo, dar visibilidade às práticas 

desenvolvidas pelas (os) psicólogas (os) que atuam nos diversos campos desta 

área, realizando uma aproximação entre as (os) profissionais e edificando desta 

forma a Psicologia enquanto Ciência e Profissão.   

5.8.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Desenvolver e divulgar um espaço de discussão e de socialização das 

experiências e informações da atuação da (o) Psicóloga (o) na Psicologia 

Jurídica; 

• Estimular a participação das (os) Psicólogas (os) (da capital e do interior) nas 

discussões da Interface Psicologia e Justiça; 

• Promover eventos que objetivem divulgar a Psicologia Jurídica, realizando 

interlocuções com os vários operadores da Justiça, inclusive com ações no 

interior do Estado; 

• Criar o GT do Sistema Prisional na Capital, que visa tratar questões 

específicas da Segurança Pública, Humanização, Condições de Trabalho. 

• Esclarecer para a sociedade (inclusive no ambiente de trabalho), a atuação 

da (o) Psicóloga (o) nas diversas áreas da Psicologia Jurídica e destacando 

sua relevância; 

• Articular com as Instituições Formadoras; 

• Garantir que as ações mensais da Comissão de Psicologia Jurídica sejam 

divulgadas nas mídias do CRP 14, e em outras pertinentes, para avançarmos 

assim, na política de Comunicação com a categoria; 

5.8.3 – AÇÕES 

 Realização do “II Encontro da Psicologia em Interface com a Justiça”, a “I 

Mostra de Trabalhos da Psicologia Jurídica” e o “Levantamento das 

Expectativas das (os) Profissionais que Atuam na Área da Psicologia Jurídica” 
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ao mesmo tempo, em um único evento com vistas a discutir a interlocução 

nas diversas áreas de atuação (Fórum, Vara da Infância, AGEPEN, Medidas 

Socioeducativas, Conselho Tutelar, Redes, etc); bem com buscar conhecer as 

práticas dos (as) acadêmicos (as), estagiários (as) e das (os) psicólogas (os) 

jurídicos, refletindo sobre o cenário atual da Psicologia Jurídica, no qual se 

tem discutido temas diversos.  

 Previsão: Passagens aéreas/ Diárias/ Hospedagem/ Locação de 

espaço/ Coffee break/ Filmagem. 

 Realização de reuniões presenciais mensais com os componentes da 

comissão de Campo Grande e extraordinárias com os membros de outros 

municípios, para articular os eventos que serão realizados pela comissão e 

garantir o repasse/demanda dos integrantes do interior do estado, bem como 

traçar estratégias de atuação. 

 Previsão: Ajudas de custo. 

 Realização de visitas nas instituições de ensino superior (principalmente nas 

que oferecem pós-graduação em psicologia jurídica, buscando estabelecer 

intercâmbio e discutir a atuação da (o) psicóloga (o) no Sistema de Justiça. ) 

 Previsão: Ajudas de custo. 

 Garantia de que as ações mensais da Comissão de Psicologia Jurídica sejam 

divulgadas e também a manutenção de espaços permanentes de discussões 

com a categoria sobre as particularidades da interface da Psicologia com a 

Justiça, com o objetivo de avançar na política de comunicação com a 

categoria. 

 Promoção de eventos em parceria com outras instituições visando ampliação 

e democratização da organização/realização de eventos técnico-científicos no 

Estado. Com essa ação, também promover a aproximação do CRP 14 ao 

Sistema de Justiça do Estado para esclarecer o papel da (o) Psicóloga (o) 

nas atividades de Perícias. 

 Participação em ações nacionais com temáticas que vão somar nas 

discussões da Comissão. 

 Previsão: Passagens aéreas/ Diárias/ Hospedagem 
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5.8.4 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 80 unidades 36,00 2.880,00 

Passagens Aéreas 5 trechos 800,00 4.000,00 

Transporte terrestre 10 trechos 200,00 2.000,00 

Hospedagem  15 diárias 290,00 4.350,00 

Diárias  15 diárias 245,00 3.675,00 

Aluguel de espaço 
para até 150 pessoas 

3 diárias 600,00 1.800,00 

Filmagem 3 diárias 600,00 1.800,00 

Coffee break 450 unidades 10,00 4.500,00 

TOTAL 25.055,00 
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5.9 – COMISSÃO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL 

5.9.1 - OBJETIVO GERAL 

Discutir, pesquisar e propagar conceitos e práticas da POT sob a perspectiva 

da atuação do CRP/14. 

5.9.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Executar as propostas previstas no COREP e CNP para o triênio 2014-2016, 

pautada nas propostas de trabalho apresentada no Eixo “Contribuições éticas, 

políticas e técnicas nos processos de trabalho”. 

5.9.3 – AÇÕES 

 Definição de ações e estratégias para bom andamento das atividades da 

CPOT por meio de reuniões presenciais com os colaboradores. 

 Previsão: Ajudas de custo. 

 Realização de encontros com grupos já formados e profissionais de 

destaques em todas as regiões do estado com vistas à mobilizar os 

profissionais da POT para aproximação com o CRP e maior participação em 

ações políticas da categoria.  

 Previsão: Ajudas de custo. 

 Divulgação de ações realizadas ou a realizar em âmbito estadual por meio da 

preparação de artigos a serem compilados e publicados em livro a ser 

lançado posteriormente 

 Convocação de reuniões com empresários que disponibilizam oportunidades 

a psicólogos em POT para alinhar possíveis avanços para o setor de modo a 

fomentar a discussão do papel desse profissional nas diversas interfaces do 

Trabalho.  

 Previsão: Ajudas de custo. 

 Alinhamento às ações, políticas e fomentos às práticas de POT, seguindo 

preceitos do CNP e entendendo a importância da visão sistêmica para as 

ações de todos os CRs 
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 Apresentação de trabalhos representando o CRP visando à atualização e 

troca de informações, além de promoção do campo da POT no estado.  

 Previsão: Passagens aéreas/ Diárias/ Hospedagem 

 Participação em ações nacionais com temáticas que vão somar nas 

discussões da Comissão. 

 Previsão: Passagens aéreas/ Diárias/ Hospedagem. 

 Realização de evento com formato a ser definido e temática voltada aos 

profissionais da POT. 

 Previsão: Aluguel de espaço/ coffee break/ diárias/ hospedagem/ 

passagens/ filmagem. 

5.9.4 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 150 unidades 36,00 5.400,00 

Passagens Aéreas 5 trechos 800,00 4.000,00 

Transporte terrestre 12 trechos 200,00 2.400,00 

Hospedagem  17 diárias 290,00 4.930,00 

Diárias  17 diárias 245,00 4.165,00 

Aluguel de espaço 
para até 150 pessoas 

2 diárias 600,00 1.200,00 

Filmagem 2 diárias 600,00 1.200,00 

Coffee break 450 unidades 10,00 4.500,00 

TOTAL 27.795,00 
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5.10 – COMISSÃO DE SAÚDE 

5.10.1 - OBJETIVO GERAL 

Criar espaços para que as diretrizes do VIII CNP e do COREP possam ser 

discutidas e aprofundadas visando contribuição à psicologia enquanto Ciência e 

Profissão inseridas nas práticas profissionais do Psicólogo nas políticas públicas de 

saúde.  

5.10.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Mapear sobre a atuação do profissional de psicologia dentro da política de 

saúde em Mato Grosso do Sul. 

 Promover discussão com os gestores municipais para alinhar a questão da 

prática do profissional na saúde. 

 Viabilizar parcerias com os Conselhos profissionais da área de saúde nas 

discussões relacionadas às políticas públicas referentes aos 

encaminhamentos e atendimentos de saúde mental, nos setores público, 

privado e planos de saúde, com a discussão e encaminhamentos para 

minimizar os impactos do ato médico percebido nas práticas profissionais 

 Possibilitar amplitude à discussão sobre a Política Nacional de Saúde Mental 

entre as (os) psicólogas (os) que atuam no serviço público, por meio da 

promoção de ações que visem à educação permanente e continuada. 

 Ampliar e fortalecer a rede de atenção integral aos usuários de drogas e do 

cuidado em liberdade e medidas de prevenção e promoção da saúde e da 

cidadania, em consonância com a efetiva implementação da política nacional 

de saúde mental. 

 Fiscalizar e contribuir às políticas públicas de saúde mental nos municípios e 

no Estado, apoiando e incentivando a rede psicossocial de acordo com o que 

preconiza a Política Nacional de Saúde Mental. 

5.10.3 – AÇÕES 

 Encontro com as psicólogas (os) para discutir temáticas importantes para sua 

atuação. 

 Previsão: Ajudas de custo. 
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 Seminário de Políticas Públicas em parceria com as Comissões de Educação e 

Psicologia Social e Comunitária. 

 Previsão: Aluguel de espaço/ passagens/ diárias/ hospedagens/ 

filmagem/ coffee break. 

 Encontro de psicoterapeutas para discutir as abordagens psicoterapêuticas, a 

formação, a éticas e as praticas profissionais.  

 Previsão: Ajudas de custo/ coffee break. 

 Parceria com a Comissão de Educação na discussão da questão da 

medicalização na educação. 

 Previsão: Ajudas de custo. 

 Evento “Drogas e Cidadania em Debate”, para discutir a referencia técnica álcool 

e outras drogas com as psicólogas dos CAPS AD.  

 Previsão: Aluguel de espaço/ passagens/ diárias/ hospedagens/ 

filmagem/ coffee break. 

 Oficina de Matriciamento em articulação com os psicólogos da Assistência 

Social. 

 Previsão: Aluguel de espaço/ passagens/ diárias/ hospedagens/ 

filmagem/ coffee break. 

 Participação em ações nacionais com temáticas que vão somar nas discussões 

da Comissão. 

 Previsão: Passagens aéreas/ Diárias/ Hospedagem 

5.10.4 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 150 unidades 36,00 5.400,00 

Passagens Aéreas 8 trechos 800,00 6.400,00 

Transporte terrestre 10 trechos 200,00 2.000,00 

Hospedagem  15 diárias 290,00 4.350,00 

Diárias  15 diárias 245,00 3.675,00 
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Aluguel de espaço 
para até 150 pessoas 

3 diárias 600,00 1.800,00 

Filmagem 3 diárias 600,00 1.800,00 

Coffee break 450 unidades 10,00 4.500,00 

TOTAL 29.925,00 
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5.11 – COMISSÃO DE PSICOLOGIA SOCIAL E COMUNITÁRIA 

5.11.1 - OBJETIVO GERAL 

Construir um espaço para promover o estudo, o debate e o desenvolvimento 

de ações visando contribuir para a compreensão do fazer da Psicologia Social e 

Comunitária e fomentar a organização de novas referências para a atuação junto 

aos usuários (as) dos serviços, a transformação social e a promoção da qualidade 

de vida. 

5.11.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Criar e divulgar um espaço de discussão e de socialização das experiências e 

informações sobre a atuação do/a Psicólogo/a na área Social e Comunitária; 

 Promover em conjunto com o CREPOP eventos sobre as políticas públicas, 

visando a qualificação da intervenção dos/as profissionais da psicologia 

social; 

 Promover e ampliar o debate sobre o exercício profissional a partir das 

interfaces estabelecidas com outras áreas e instituições que atuam na área 

da intervenção psicossocial; 

 Estabelecer parcerias com organizações, entidades ou atores sociais que 

atuem na perspectiva da construção de uma sociedade que garanta os 

direitos de seus cidadãos com igualdade e equidade. 

 Identificar oportunidades estratégicas de participação do CRP 14/MS em 

ações com vistas a promover a área da Psicologia Social e Comunitária. 

5.11.3 – AÇÕES 

 Realização, em parceria com a ABRAPSO, o 2º Encontro de Psicologia Social 

de Mato Grosso do Sul. 

 Previsão: Aluguel de espaço/ passagens/ diárias/ hospedagens/ coffee 

break/ filmagem. 

 Fortalecimento da parceria com a ABRAPSO apoiando os núcleos 

constituídos no Estado. 

 Previsão: Ajudas de custo. 
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 Elaboração e confecção de material bibliográfico e de divulgação com 

informações sobre a área de atuação da Psicologia Social e Comunitária. 

 Aproximação com as instituições de ensino para fomentar o debate sobre a 

área da Psicologia Social e Comunitária; 

 Previsão: Ajudas de custo. 

 Realização de oficinas com os profissionais do SUAS para reflexão e prática 

desses profissionais nos locais de atuação, com a finalidade de produzir 

material. 

 Previsão: Aluguel de espaço/ passagens/ diárias/ hospedagens/ coffee 

break. 

 Realização de contato para orientação aos gestores do SUAS do Estado. 

 Previsão: Ajudas de custo. 

 Realização do Seminário de Políticas Públicas, em parceria com as demais 

Comissões. 

 Previsão: Aluguel de espaço/ passagens/ diárias/ hospedagens/ coffee 

break. 

 Realização de reuniões mensais da comissão. 

 Previsão: Ajudas de custo. 

 Participação de eventos afins à temática da Comissão, mediante 

apresentação de trabalho. (Encontro Nacional da ABRAPSO- CE). 

 Previsão: Passagens/ diárias/ hospedagens. 

5.11.4 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 150 unidades 36,00 5.400,00 

Passagens Aéreas 10 trechos 800,00 8,000,00 

Transporte terrestre 10 trechos 200,00 2.000,00 

Hospedagem  30 diárias 290,00 8.700,00 

Diárias  30 diárias 245,00 7.350,00 
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Aluguel de espaço 
para até 150 pessoas 

3 diárias 600,00 1.800,00 

Filmagem 3 diárias 600,00 1.800,00 

Coffee break 500 unidades 10,00 5.000,00 

TOTAL 26.650,00 
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5.12 – COMISSÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 

5.12.1 – OBJETIVO GERAL 

Discutir sobre o papel da psicologia do trânsito em seus diversos contextos, 

avaliação, políticas públicas de educação para o trânsito e mobilidade. 

5.12.2 – AÇÕES 

 Realização do Seminário de Psicologia do Trânsito e Políticas Públicas. 

 Previsão: Aluguel de espaço/ passagens/ diárias/ hospedagens/ coffee 

break/ filmagem. 

 Participação de ações com temáticas inerentes à discussão da Comissão. 

 Previsão: Passagens/ diárias/ hospedagem. 

 Realização de reuniões mensais da Comissão. 

 Previsão: Ajudas de custo. 

 Realização de ações de interesse das (os) psicólogas do trânsito. 

 Previsão: Aluguel de espaço/ passagens/ diárias/ hospedagens/ coffee 

break/ filmagem/ transporte terrestre. 

5.12.3 - DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 50 unidades 36,00 1.800,00 

Passagens Aéreas 5 trechos 800,00 4.000,00 

Transporte terrestre 5 trechos 200,00 1.000,00 

Hospedagem  15 diárias 290,00 4.350,00 

Diárias  15 diárias 245,00 3.675,00 

Aluguel de espaço 
para até 100 pessoas 

2 diárias 260,00 520,00 

Filmagem 2 diárias 600,00 1.200,00 
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Coffee break 300 unidades 10,00 3.000,00 

TOTAL 19.545,00 
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6 – PROPOSTAS DOS GRUPOS DE TRABALHOS (G.T) 

6.1. – GRUPO DE TRABALHO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEL 

6.1.1 - OBJETIVO GERAL 

Concretizar as propostas de campanha da Chapa “Cuidar da Profissão: 

Avançar a Psicologia com Compromisso Social", hoje VII Plenário do CRP 14/MS. 

 6.1.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Viabilizar a venda da atual sede e aquisição e implantação de nova sede para 

o CRP14/MS na Capital. 

 Implantar Escritórios Regionais vinculados ao CRP 14/MS, iniciando o projeto 

pela cidade-polo de Dourados, devido ao número de profissionais inscritos e 

residentes no município e região, além de futuros (as) profissionais que 

formarão em breve na região, que hoje possui 3 (três) dos 10 (dez) cursos 

superiores de Psicologia do estado. 

6.1.3 - AÇÕES 

 Buscando definir critérios para andamento das atividades de acordo com 

estrutura da Lei 8.666, realizar reuniões locais para estudo, análise e 

definição de projeto de viabilidade e implantação e nova sede, considerando 

adequação estrutural, financeira e horizonte de tempo para a mesma.  

 Realização de contatos por meio de telefonemas, e-mails e reuniões no CRP 

para mapeamento de imóveis.  

 Visitação de possíveis locais para nova sede.  

 Operacionalização de trâmites legais dos processos de compra e venda 

tomando providências quanto à documentação, criação e divulgação de 

editais, negociações bancárias.  

 Operacionalização de trâmites com a prefeitura e União tais como 

documentos, isenção de tributos e conclusão.  

6.1.4- DETALHAMENTO FINANCEIRO 
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Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 60 unidades 36,00 2.160,00 

Passagens Aéreas 3 trechos 800,00 2.400,00 

Indenização de 
Quilometragem 

1000 quilômetros 
 

0,36 
 

360,00 
 

Indenização de 
Quilometragem 

2000 quilômetros 0,60 1.200,00 

Hospedagem  10 diárias 290,00 2.900,00 

Diárias  10 diárias 245,00 2.450,00 

Divulgação em Diário 
Oficial / Jornal 

06 unidades 200,00 1.200,00 

Trâmites de 
documentação 

1 unidade 1.500,00 1.500,00 

TOTAL 14.970,00 
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6.2 - GRUPO DE TRABALHO DE INTERIORIZAÇÃO 

6.2.1 – OBJETIVO GERAL 

Avançar no compromisso da Psicologia em articular a descentralização da 

gestão aproximando o Conselho de Psicologia dos profissionais do interior.  

6.2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar eventos nos municípios do interior sobre práticas da Psicologia. 

 Promover palestras sobre ética e organização política do Sistema Conselhos 

e.entrega de CIP´s no interior. 

 Realizar reuniões com membros das comissões e planejamento de visitas, 

entre outros. 

 Pesquisar as áreas de atuação do psicólogo no interior do MS, por meio de 

parcerias entre o conselho e instituições formadoras. 

6.2.3 - AÇÕES 

 Encontros interdisciplinares sobre as temáticas das comissões do CRP 

14/MS. 

 Previsão: Ajudas de custo. 

 Fóruns de Debate sobre demandas levantadas pelo GT interiorização. 

 Previsão: Ajudas de custo/coffee break. 

 Mostra de Práticas da Psicologia no interior do estado do MS. 

 Previsão: Aluguel de espaço/ passagens/ diárias/ hospedagem/ 

filmagem/ coffee break. 

 Cineclube itinerante. 

 Previsão: Ajudas de custo/ diárias/ transporte terrestre/hospegadem. 

 Locação de sala comercial para instalação de escritório piloto do CRP 14 em 

Dourados, destinado ao atendimento dos profissionais. 

 Previsão: Aluguel da sala. 

 Participação em eventos nacionais com temáticas importantes de serem 

difundidas aos profissionais dos municípios no interior. 

 Previsão: Passagens/ diárias/ hospedagens. 
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6.2.3 – DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 80 unidades 36,00 2.880,00 

Passagens Aéreas 5 trechos 800,00 4.000,00 

Transporte terrestre 20 trechos 200,00 4.000,00 

Hospedagem  15 diárias 290,00 4.350,00 

Diárias  15 diárias 245,00 3.675,00 

Aluguel de espaço  2 diárias 600,00 1.200,00 

Filmagem 2 diárias 600,00 1.200,00 

Coffee break 600 unidades 10,00 6.000,00 

Aluguel de sala para 
escritório 

12 meses 600,00 7.200,00 

TOTAL 34.505,00 
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6.2 - GRUPO DE TRABALHO “HISTÓRIA DA PSICOLOGIA NO MS”  

6.1.1 - OBJETIVO GERAL 

Concretizar as propostas de campanha da Chapa “Cuidar da Profissão: 

Avançar a Psicologia com Compromisso Social", hoje VII Plenário do CRP 14/MS e 

demandas advindas das ações do ano de 2014. 

 6.1.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Resgatar a história da Psicologia no estado visto que em 2016 o CRP fará 20 

anos de sede no MS. 

 Alinhar o conhecimento e a construção da Psicologia enquanto ciência e 

profissão com todas as instituições formadoras no estado de Mato Grosso do 

Sul, por meio de pesquisa de levantamento de dados históricos. 

 Gerar publicação com resultado final do trabalho do GT. 

6.1.3 - AÇÕES 

 Montar equipe com representantes das instituições formadoras em Psicologia 

no MS.  

 Realização de contatos por meio de telefonemas, e-mails e reuniões 

presenciais e virtuais.  

 Análise do cadastro do CRP para identificar primeiros registros de PF e PJ e 

viabilizar contato com essas/es profissionais.  

 Apresentação de resultados parciais em eventos políticos e técnico-científicos 

da profissão.  

 Publicizar resultado final do trabalho do GT, preferencialmente por meio de 

livro (físico e digital).  

6.1.4- DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 50 unidades 36,00 1.800,00 
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Indenização de 
Quilometragem 

3000 quilômetros 0,36 1.080,00 

Hospedagem  8 diárias 290,00 2.320,00 

Diárias  8 diárias 245,00 1.960,00 

Revisão de normas 
técnicas e ortografia do 

Livro 
1 unidade 1.000,00 1.000,00 

Diagramação do Livro 1 unidade 2.000,00 2.000,00 

Ficha catalográfica do 
Livro 

1 unidade 500,00 500,00 

Impressão Livro 3.000 unidades 2,00 6.000,00 

TOTAL 16.660,00 
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7 – CREPOP 

7.1 – OBJETIVO GERAL 

Subsidiar a prática profissional por meio de estudos e pesquisas sobre as 

Políticas Públicas nacionais e locais divulgando as publicações do CREPOP já 

editadas e as que serão publicadas em 2014 e 2015, além de sistematizar e difundir 

o conhecimento e as práticas psicológicas nas diversas Políticas. 

7.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Realizar pesquisa acerca da atuação da/o profissional de Psicologia junto aos 

Programas e Ações dos Direitos Sexuais e Reprodutivos. 

  Oferecer referências técnicas para atuação do psicólogo/a. 

 Contribuir com o aprimoramento da metodologia de pesquisa do CREPOP, 

identificando as necessidades de adequação para aperfeiçoar e qualificar as 

pesquisas. 

 Estimular a participação da categoria nas Consultas Públicas, contribuindo 

assim com a construção das Referências Técnicas para atuação do/a 

psicólogo/a no campo das políticas públicas. 

 Promover a articulação com gestores/as de políticas públicas, fortalecendo e 

definindo o papel dos/as psicólogos/as nessas políticas. 

 Identificar as oportunidades estratégicas de participação da Psicologia nas 

Políticas Públicas. 

 Fortalecer a presença da Psicologia nas Políticas Públicas utilizando 

ferramentas tecnológicas - especialmente o site – como forma de divulgação 

(Debates on line, link das Referencias entre outros). 

 Contribuir para as ações do VII Plenário do CRP14 utilizando os 

conhecimentos produzidos pelo CREPOP para instrumentalizar a Gestão. 

7.3 – AÇÕES 

 Estimular a participação das/os profissionais nas Consultas Públicas 

disponibilizadas pelo CREPOP Nacional por meio da divulgação dos links do 

material e formação de grupos on line ou presencial. 
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 Previsão: Ajudas de custo/ transporte terrestre/ diárias/ hospedagem. 

 Realizar em parceria com as Comissões do CRP, reuniões locais com 

profissionais para debater os conteúdos das Consultas Públicas. 

 Previsão: Ajudas de custo/ transporte terrestre/ diárias/ hospedagem. 

 Realizar pesquisa sobre a atuação da/o psicóloga/o nos Programas e Ações 

referentes aos Direitos Sexuais e Reprodutivos. 

 Previsão: Ajudas de custo. 

 Realizar em parceria com as Comissões do CRP eventos de lançamento e 

divulgação das Referências Técnicas conforme forem sendo publicadas pelo 

Nacional. 

 Previsão: Aluguel de espaço/ passagens/diárias/hospedagem/coffee 

break/filmagem. 

 Agendar visitas aos Gestores/as de Políticas Públicas e apresentar a pauta 

de ações do CREPOP e suas publicações;  

 Previsão: Ajudas de custo/ transporte terrestre/ diárias/ hospedagem. 

 Divulgar e disponibilizar as Referências Técnicas produzidas para 

potencializar a atuação do/a psicólogo/a nas Políticas Públicas. 

 Realizar, em parceria com a Comissão de Interiorização, uma capacitação 

para as representações do CRP nos conselhos de Controle social.  

 Previsão: Aluguel de espaço/ transporte 

terrestre/diárias/hospedagem/coffee break. 

7.4 – DETALHAMENTO FINANCEIRO 

Especificação Quantidade Custo Unitário (R$) Custo Total (R$) 

Ajudas de custo 150 unidades 36,00 5.400,00 

Passagens Aéreas 5 trechos 800,00 4.000,00 

Transporte terrestre 30 trechos 200,00 6.000,00 

Hospedagem  20 diárias 290,00 5.800,00 

Diárias  20 diárias 245,00 4.900,00 
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Aluguel de espaço  2 diárias 600,00 1.200,00 

Filmagem 2 diárias 600,00 1.200,00 

Coffee break 400 unidades 10,00 4.000,00 

TOTAL 32.500,00 

 


