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1. APRESENTAÇÃO
O presente documento objetiva apresentar para a categoria e para a sociedade
o Plano de Trabalho a ser desenvolvido pelo IX Plenário do Conselho Regional de
Psicologia 14ª Região /MS na gestão que se iniciou em Setembro de 2019 e que
findará no mesmo mês de 2022.
O Plano foi elaborado em conformidade com a Resolução CFP nº 010/2007, e
a partir das propostas difundidas durante a campanha da chapa "Psicologia e
Democracia: Um lugar para todas e todos"; bem como daquelas aprovadas no X
Congresso Nacional da Psicologia (CNP) e no X Congresso Regional da Psicologia
(COREP) sendo estes: 1º Organização democrática e representativa do Sistema
Conselhos; 2º O diálogo da Psicologia com a sociedade brasileira e suas relações
com a democracia e direitos humanos; 3º Do exercício profissional.
As ações aqui propostas traduzem o projeto pensado pela diretoria e pelas
comissões temáticas instituídas, que são formadas por profissionais dos mais
diversos campos teóricos e práticos. Deste modo, a construção deste documento é
resultado de um fazer conjunto cuja finalidade é avançar a Psicologia no Mato
Grosso do Sul.
O que segue é um Plano de Trabalho com descrições genéricas e que serão, na
oportunidade de sua execução, detalhadas para acompanhamento dos resultados
alcançados ao final. Para tanto, inicia-se com as propostas da Diretoria deste regional
que são prosseguidas pelas propostas das Comissões permanentes (Comissão de Ética/
Comissão de Orientação e Fiscalização/Comissão de Tomada de Contas), das
Comissões

instituídas

Comunicação/Comissão

(Comissão
de

de

Direitos

Assistência
Humanos/

Social/Comissão
Comissão

de
de

Educação/Comissão de Interiorização e Fronteiras/Comissão de Psicologia
Organizacional e do Trabalho/Comissão de Psicologia do Trânsito e Mobilidade/
Comissão de Saúde/Comissão de Psicologia Social e Comunitária), dos Grupos de
Trabalho (G.T. de Memória da Psicologia) e do Centro de Referências Técnicas em
Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP).
Espera-se com este documento que as/os colegas psicólogas/os possam
acompanhar as atividades propostas pela Gestão e juntamente com ela
participar, apresentando sugestões que possibilitem o redimensionamento das
atividades, bem como sinalizando a construção de outras mais que façam cumprir
com o objetivo de avançar com a Psicologia em Mato Grosso do Sul.
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2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
A. DIRETORIA

B. COMISSÕES PERMANENTES
1. Comissão de Ética
2. Comissão de Orientação e Fiscalização
a) Núcleo de Avaliação Psicológica
3. Comissão de Tomada de Contas

C. COMISSÕES INSTIRUÍDAS E SEUS NÚCLEOS
1. Comissão de Assistência Social
2. Comissão de Comunicação
3. Comissão de Direitos Humanos
a) Núcleo da Infância, Adolescência e Juventude
b) Núcleo de Sistema Prisional
c) Núcleo de Saúde Indígena
d) Núcleo de Gênero e Diversidade Sexual
4. Comissão de Educação
5. Comissão de Interiorização e Fronteiras
6. Comissão de Psicologia Organizacional e do Trabalho
7. Comissão de Psicologia do Trânsito
8. Comissão de Saúde
9. Comissão de Psicologia Social e Comunitária

D. GRUPOS DE TRABALHO
G.T. de Memória da Psicologia

E. CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS
PÚBLICAS (CREPOP)
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3. PROPOSTAS DA DIRETORIA
3.1 OBJETIVOS


Criar estratégias para o acompanhamento da execução do Plano de Trabalho:

1) Fortalecer a interlocução e parceria com as entidades da Psicologia que
estejam afinados com o projeto ético-político da profissão, tais como: FENPB
(Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira); ULAPSI (União LatinoAmericana de Psicologia); SINPSI/MS; movimentos sociais e estudantis, etc.


Estabelecer e manter parceria com as entidades de psicologia dos países

fronteiriços Bolívia e Paraguai.


Estabelecer como foco de ação coerência e continuidade nos processos

desenvolvidos no Plano de Trabalho.


Garantir transparência nas informações sobre o desempenho dos

compromissos assumidos, dos processos e decisões que orientem e coordenem a ação
da categoria.


Melhorar o fluxo, a operacionalização e fazer gestão no sentido de garantir que

os anos temáticos sejam retomados no âmbito do Sistema Conselhos e que a definição
dos temas sejam deliberados em APAF.


Dialogar junto ao Estado para garantir o cumprimento da legislação sobre a

equipe de referência e o quadro mínimo de profissionais inseridos nas políticas
públicas.


Intensificar, em parceria com a ABEP (Associação Brasileira de Ensino de

Psicologia), o diálogo com as instituições de ensino superior e demais agências
formadoras.


Garantir representações do CRP14/MS nos Conselhos deliberativos, Fóruns,

Comitês, Conselhos consultivos e de defesa de direitos a fim de que se tenha uma
participação efetiva da definição de diretrizes, elaboração de políticas, legislação,
implementação, execução e avaliação nas diferentes Políticas Públicas.


Realizar formações continuadas para o Plenário a fim de qualificar a Gestão

sobre os mais variados temas.


Acompanhar o mapeamento das (os) profissionais que estão inscritas (os)

no CRP14/MS, onde constará a área e o lugar em que trabalham, a fim de realizar
ações pontuais para cada política pública, visando contribuições éticas e técnicas
para a atuação, bem como, solicitar aos órgãos gestores a publicização da rede.


Participar e realizar eventos regionais e nacionais (Workshops, Seminários,

Congressos e etc.), que possuam comprovação de contribuição na prática profissional
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da categoria.


Dar continuidade à realização de atividades elaboradas pelas Comissões e

respectivos Núcleos nas Macrorregiões do Estado. 1) Reuniões ampliadas, 2) Rodas de
conversa.


Coordenar e orientar a elaboração e execução dos Planos de Ações da Gerência

e demais setores que constituem este Regional.

3.2.

PREVISÃO DE CUSTOS

Descrição
Ajudas de
Custo*

Quantidade
192 un.

Unitário

Total (R$)

R$ 49,20

R$ 9.446,40

*Cálculo baseado em 4 reuniões mensais para 4 Conselheiras/os durante 12 meses.
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4. PROPOSTAS DAS COMISSÕES PERMANENTES
4.1.

COMISSÃO DE ÉTICA

4.1.1. ONDE ESTAMOS
A Comissão de Ética (COE) do CRP 14ª Região vem retomando suas
atividades após o período de suspensão de prazos processuais e prescricionais,
determinado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), que durou de 18 de março
de 2020 até 31 de março de 2021. Sendo assim, passou-se a dar andamento aos
processos

e

representações

abertos

na

COE,

através

de

notificações/citações/intimações das partes, elaboração de pareceres, realização de
audiências de instrução e julgamentos, dentre outros atos e trâmites legais.
A COE busca efetivar o plano de trabalho 2019-2020, após um período em que
poucas atividades puderam ser executadas. Estão sendo realizadas reuniões com os
membros e colaboradores, bem como com a assessoria jurídica, com o objetivo de
dinamizar as atividades da COE, dirimir dúvidas sobre os atos que regem o
andamento das representações e processos, para exercer da melhor maneira
possível a função desta Comissão. Foram realizadas atividades, cursos e treinamento
de orientação aos profissionais da Psicologia que atuam em setor público objetivando
a elaboração de estratégias para a eficácia de sua atuação. Por fim, houve a
instauração da Câmara de Mediação, um importante objetivo conquistado, que será
fundamental para dar andamento às atividades da COE.

4.1.2. ONDE QUEREMOS CHEGAR
A Comissão de Ética (COE) do CRP 14ª Região pretende, primeiramente,
cumprir a agenda 2019-2020, prejudicada devido à situação da Pandemia do
Coronavírus no Brasil. Dispõe-se também a dar celeridade aos andamentos
processuais; a realizar uma integração entre as universidades e o Conselho Regional
de Psicologia, a fim de motivar a participação dos recém-graduados nas atividades
inerentes à Psicologia, e também nas atividades que envolvam a atuação do
Conselho.

4.1.3. ESTRATÉGIAS


Aprimorar as ferramentas de orientação permanente e estratégias específicas
que contemplem mecanismos de orientação em relação às faltas éticas de
maior ocorrência, assegurando o cumprimento dos procedimentos judiciais,
empregando métodos alternativos de resolução de conflitos nos trâmites dos
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processos éticos do profissional da Psicologia e aprimorando estratégias de
divulgação e acesso sobre formas de conduta ética do (a) profissional
psicólogo (a) para os usuários dos serviços públicos de Psicologia.


Divulgar o Código de Ética para os (as) psicólogos (as), comunidade em geral
e acadêmicas/os de Psicologia.



Cumprir com os prazos pertinentes às diligências e fechamentos das
representações e processos éticos em trâmite no CRP 14/MS, com o
melhoramento do fluxo e operacionalização.



Desenvolver ações conjuntas com a COF e demais Comissões.



Participar e realizar eventos regionais e nacionais (Workshops, Seminários,
Congressos e etc.), que possuam comprovação de contribuição na prática
profissional da categoria.



Participar dos treinamentos do CFP sobre a COE.



Instituir reunião de Trabalho Mensal, da Comissão e Colaboradores.



Implementar e fazer uso da Comissão de Mediação nos casos em que se fizer
pertinente a ela.



Dinamizar as relações entre Comissão e Assessoria Jurídica.



Sistematizar e intensificar parcerias com os cursos de Psicologia para que
questões éticas e de responsabilidade social possam ser permanentemente
fomentadas, impedindo o distanciamento da realidade por parte das/os
acadêmicas/os e provocando o envolvimento das/os mesmas/os na política da
profissão.



Buscar atuação em conjunto com a sociedade a fim de divulgar competências
relativas às funções do Conselho de Psicologia e sua relação com as demais
entidades instituídas.
4.1.4. PLANEJAMENTO DE AÇÕES

Proposta
Promover discussões e
debates sobre as formas e
condutas éticas da atuação
profissional.

Objetivo
Discutir ética e atuação
profissional.

Como
Através de fóruns de
debates, rodas de conversa,
palestras/lives.

Divulgar o Código de Ética
Profissional para os(as)
psicólogos(as), comunidade
em geral e acadêmicas/os de
Psicologia.

Ampliar o conhecimento
sobre a Ética Profissional do
Psicólogo.

Através de eventos,
palestras/lives, divulgações
nas mídias sociais.

Sistematizar e intensificar
parcerias com os cursos de
Psicologia.
Dinamizar as relações entre
Comissão e Assessoria
Jurídica.
Cumprir com os prazos
pertinentes às diligências e
fechamentos das
representações e processos
éticos em trâmite no CRP
14/MS, com o melhoramento
do fluxo e operacionalização.

Fomentar questões éticas e
de responsabilidade social.
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Realização de eventos e
visitas às universidades.

Dar celeridade aos
andamentos processuais.

Reuniões semanais COE e
Assessoria Jurídica.

Promover um bom
andamento e
desenvolvimento das
representações e processos.

Reuniões mensais com os
colaboradores da COE.

4.1.5. CALENDÁRIO DE AÇÕES
Atividades
Fóruns de
debate; Rodas
de conversa;
Palestras/Lives
Eventos,
palestras/lives,
divulgações
nas mídias
sociais
Realização de
eventos e
visitas às
universidades
Reuniões
semanais COE
e Assessoria
Jurídica
Reuniões
mensais com
os membros e
colaboradores
da COE

Jan
X

Fev
X

Marc
X

X

Abr
X

Mai
X

X

X

Jun
X

Jul
X

X

X

Ago
X

Set
X

Nov
X

X

X

Dez
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.1.6. PREVISÃO FINANCEIRA
Especificação

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

Custo Total (R$)

Ajudas de custo

80un.

R$ 49,20

R$ 3.936,00

Passagens Aéreas

02un.

R$900,00

R$ 1.800,00

Transporte terrestre

05un.

R$ 340,00

R$ 1.700,00

Hospedagem

04un.

R$100,00

R$800,00

X

11
Diárias

06un.

R$217,00

R$ 1.302,00

Aluguel de espaço
para até 100 pessoas

01un.

R$ 580,00

R$ 580,00

Coffee break

100un.

R$ 11,00

R$ 1.100,00

Reembolso de
combustível

03un.

R$ 340,00

R$ 1.020,00

TOTAL

4.2.

R$ 12.238,00

COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

4.1.1. ONDE ESTAMOS
Durante o ano de 2020/2021, a Comissão de Orientação e Fiscalização atuou
com demandas voltadas à orientação e fiscalização do exercício profissional por meio
dos atendimentos remotos (telefone e e-mail) em grande parte, devido à pandemia e
a necessidade de atender às recomendações de distanciamento pelos órgãos
competentes de Saúde. Em junho de 2021, os atendimentos na sede do CRP 14/MS
retornaram e a Comissão está voltando com atividades presenciais, gradativamente,
realizando visitas conforme a necessidade e atendimentos presenciais conforme
demanda.

4.1.2. ONDE QUEREMOS CHEGAR
Para o ano de 2022, a COF objetiva retomar as atividades que foram
interrompidas na pandemia e dar continuidade ao cronograma das ações de
orientação e fiscalização.

4.1.3. ESTRATÉGIAS


Retomar as atividades presenciais, dando continuidade ao projeto de 2021,
interrompido devido à pandemia.



Manter a rigorosidade no comparecimento da entrega coletiva da Carteira de
Identidade Profissional (CIP).



Elaborar notas de orientações para mídias do CRP 14/MS.



Atuação conjunta com o SINPSI, Comissão de Ética e CREPOP na entrega de
carteira de identidade profissional.



Realizar visitas com objetivo de orientar e fiscalizar as Pessoas Físicas e
Jurídicas ativas no CRP 14/MS.



Promover reuniões presenciais ou online para discutir temáticas com as (os)
profissionais para orientação da prática a respeito das legislações.
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Promover encontros com acadêmicas/os para apresentação do Sistema
Conselhos.



Participar e realizar eventos regionais e nacionais (Fórum, Workshops,
Seminários, Congressos e etc.), que possuam comprovação de contribuição na
prática profissional da categoria.

4.1.4. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES

Proposta
Realizar palestras para
entrega de Carteira de
Identidade Profissional.

Objetivo
Orientar os recém-inscritos
sobre o Sistema Conselhos
de Psicologia e Ética
Profissional.

Como
Reuniões de modo remoto
e presencial.

Promover reuniões temáticas
com as (os) profissionais
para orientação prática a
respeito das legislações.

Elucidar dúvidas da categoria
e promover a aproximação
do órgão aos profissionais.

Reuniões de modo remoto
e presencial.

Realizar palestra para
acadêmicos na Universidade.

Informar sobre o Sistema
Conselhos e procedimentos
para ingresso.
Orientar e fiscalizar a
atuação conforme legislação
do Sistema Conselho de
Psicologia.

Reuniões de modo remoto
e presencial.

Atuar em conjunto com
outros órgãos e comissões.

Ampliar o conhecimento das
(os) profissionais a respeito
do Sistema Conselhos e
Psicologia e parceiros.

Participação em reuniões
de entrega de Carteira de
Identidade Profissional.

Ampliar a orientação aos
profissionais através dos
canais de comunicação do
CRP 14/MS.

Facilitar o acesso dos
profissionais as orientações.

Elaborar notas de
orientações para mídias
do CRP 14/MS.

Realizar visitas de orientação
e fiscalização em Pessoa
Física e Jurídica.

Visitas presenciais na
Capital e munícipios do
interior.

4.1.5. CALENDÁRIO DE AÇÕES
Atividades
Palestra
entrega de
CIP
Visita de
orientação e
fiscalização
Atuação em
conjunto a
outros órgãos
e comissões
Palestra em
Universidade
s

Jan

Fev

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Nov

X

X

Marc
X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dez

X

Orientação
nos canais de
comunicação
Reuniões de
orientação
aos
profissionais

X

X

X

X

x

X

X

X

X
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X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

4.1.6. PREVISÃO DE CUSTOS

Especificação

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

Custo Total (R$)

Ajudas de Custo*

180 un.

R$ 49,20

R$ 8.856,00

Passagens aéreas*

04 un.

R$ 900,00

R$ 3.600,00

Passagens de
ônibus/ressarcimento
de combustível*
Aluguel de veículos

15 un.

R$300,00

R$ 4.500,00

10 un.

R$ 150,00

R$ 1.500,00

Hospedagem

12 un.

R$ 200,00

R$ 2.400,00

12 un.

R$ 200,00

R$ 2.400,00

Aluguel Auditório

05 un.

R$ 580,00

R$ 2.900,00

Filmagem

04 un.

R$ 500,00

R$ 2.000,00

Coffee Break

400 un.

R$ 11,00

R$ 4.400,00

Faixas

02 un.

R$ 200,00

R$ 400,00

Folders

600 un.

R$ 0,30

R$ 180,00

Diárias

TOTAL

R$ 33.136,00

* Cálculo baseado em ampliação das atividades no interior do Estado.
* A unidade corresponde às passagens de ida e volta em valores aproximados.

a) NÚCLEO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
i)

Onde estamos

Estamos no estado de Mato Grosso do Sul que se divide em 04 Mesorregiões:
Centro Norte, Leste, Sudoeste e Região do Pantanal e contamos 3.063 psicólogas e
418 psicólogos. No exercício profissional há várias demandas para a área de
Avaliação Psicológica, seja no contexto clínico, organizacional (seleção e concursos
públicos, avaliação psicossocial, avaliação para subsidiar treinamentos e programas
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para a prevenção e promoção da saúde mental no trabalho), trânsito, porte de armas,
assistência técnica e perícia psicológica no contexto jurídico, dentre outros. Nesse
sentido, o Núcleo de Avaliação Psicológica – NAP, vinculado a Comissão de
Orientação e Fiscalização do CRP14/MS, atua como suporte para as demandas da
área de Avaliação Psicológica nesta região.

ii)

Onde queremos chegar

O Núcleo de Avaliação Psicológica – NAP em 2022 visará uma aproximação
com as psicólogas e psicólogos, entidades da Psicologia e na área de Avaliação
Psicológica (AP) no MS e Brasil, instituições onde as (os) profissionais estão
prestando serviços, instituições de ensino formadoras de Psicologia e ClínicasEscolas para oferecer um suporte orientativo em relação às demandas de AP. O foco
do nosso trabalho enquanto Núcleo se objetiva oferecer informações das Resoluções
CFP, Código de Ética, Notas Técnicas das entidades de AP no Brasil para estimular
melhores práticas na área pela(o) psicóloga(o) no MS. Nesta aproximação serão
levantadas as dúvidas, queixas, dificuldades e também os desafios, que servirão de
norte para organização das nossas estratégias orientativas.

iii)


Estratégias

Interagir com as (os) psicólogas e os psicólogos para conhecer as dificuldades e
desafios de atuação na área de Avaliação Psicológica no MS e assim
contextualizar as nossas ações enquanto Núcleo.



Lançar duas séries orientativas, sendo a primeira: Avaliação Psicológica (mais
voltada para os contextos, o fazer, etc). E a segunda: Elaboração de documentos
e Avaliação Psicológica.



Oferecer encontros on-line (webinar, reuniões on-lines, lives).



Produzir condutos digitais sobre Avaliação Psicológica (post, vídeos, entre
outros).



Proposta de Nota Técnica para orientação de elaboração de documentos na
Assistência Social (construção entre as comissões, núcleos, profissionais
atuantes na área).
iv)

Planejamento das ações

Proposta

Objetivo

Como
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Testes psicológicos –
E agora?

Orientar a categoria sobre o
andamento da ADI do STF
e as mudanças ocorridas.

Avaliação Psicológica:
Aproximação com a
temáticas/contextos/ca categoria para levantamento
tegorias: trânsito,
das dificuldades e queixas.
judiciário, clínica, entre
outros.
Avaliação Psicológica Fomentar melhores práticas
e Elaboração de
em AP.
documentos
psicológicos.

Webinar com entidades da
área da Avaliação
Psicológica.
Rodas de conversa,
Encontro on-line.

Posts, vídeos, produção de
materiais para atender os
outros encontros previstos.

Participação no evento
das/os psicólogas(os)
credencias no
DETRAN.

Acompanhamento de
demandas que já foram
colocadas em reuniões
anteriores.

Fala no evento das/os
psicólogas(os)
credenciados no DETRAN;
Reunião com os gestores
em parceria com a
Comissão de Trânsito –
CRP 14.

Clínicas-Escolas,
Avaliação Psicológica
e Elaboração de
documentos.

Acompanhar as atividades
desenvolvidas quanto ao
uso dos testes psicológicos,
elaboração e guarda dos
documentos nas clínicas
escolas.
Fomentar melhores práticas
em avaliação psicológica na
formação das/os futuras/os
profissionais.

Evento presencial com
as/os psicólogas/os
gestoras/os das clínicasescolas, professores,
supervisores e estagiários
de Psicologia.

v)
Atividades
Encontros online e Roda
de conversa
Webinar –
Testes
Psicológicos:
E agora?
Participação
no encontro
das
psicólogas
credenciadas
do DETRAN

Calendário de ações
Jan
Fev
Marc Abr

Mai

X

Jun
X

X

Jul

Ago

Set

Out

No
v
X

Dez
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vi)

Previsão financeira

As nossas ações estão sendo pensadas em um formato remoto por estarmos
no contexto pandêmico. À medida que as reuniões presenciais foram retomadas
haverá a necessidade de outra previsão financeira.

4.2.

COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS

4.2.1. ONDE ESTAMOS
A comissão tem desenvolvido um trabalho árduo para acompanhar os
acontecimentos da atual gestão. Como já estamos no ano vigente no nosso trabalho, já
fica mais esporádica nossas ações.

4.2.2. ONDE QUEREMOS CHEGAR
A atualização de nossas atividades e adequação as novas exigências do CFP,
como a informatização dos dados.

4.2.3. ESTRATÉGIAS
Realizar encontros mensais que nos levem a analisar os documentos de forma
dinâmica e atualizada através da informatização dos dados.
4.2.4. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES

Proposta
Realizar encontros mensais
para análise de
documentação.

Objetivo
Deixar em paralelo às ações da
comissão e as demandas do
conselho.

Como
Reuniões.

4.2.5. CALENDÁRIO DE AÇÕES
Atividades
Realizar
encontros
mensais para
análise de
documentação.
.

Jan
x

Fev
x

Marc
x

Abr
x

Mai
x

Jun
x

Jul
X

Ago
x

Set

4.2.6. PREVISÃO FINANCEIRA
Descrição
Ajudas de Custo

Quantidade
40 un.

Unitário
R$ 49,20
TOTAL

Total (R$)
R$ 1.968,00
R$ 1.968,00

Nov

Dez

17

5.

COMISSÕES INSTITUÍDAS
5.1. COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
5.1.1.

ONDE ESTAMOS

Em 2021, com o desenrolar dos aspectos sociais trazidos pela pandemia de
COVID-19, como o distanciamento social, a Comissão de Assistência Social optou
por manter o foco no objetivo de garantir o espaço de troca entre as psicólogas e
psicólogos da área em nosso estado. Dessa forma, foram mantidas as reuniões online entre as membras e membros da comissão, nas quais se decidiu pela realização
do I Seminário de Psicologia e Assistência Social: Desafios da Psicologia para a
garantia de direitos, o qual contou com a participação de mais de 100 profissionais e
estudantes da área em seus dois dias de atividade.
Além da realização do evento citado, a Comissão esteve atenta às questões
relativas ao cotidiano das psicólogas e psicólogos que atuam no SUAS, também se
manifestou em relação ao direito de vacinação prioritária para os trabalhadores do
SUAS e em relação às datas importantes para esses profissionais.
A Comissão ainda conta com duas membras que fazem parte do atual
mandato do Conselho Estadual de Assistência Social, possibilitando o levantamento
de demandas dos/as trabalhadores/as da Política de Assistência Social.

5.1.2. ONDE QUEREMOS CHEGAR

A Comissão de Assistência Social pretende, para 2022, concretizar-se como
espaço de referência às psicólogas e psicólogos que desempenham suas atividades
profissionais na área. Assim como, anseia em contribuir para o aprimoramento das
práticas, orientações e produções referentes à área, como produzir novos referenciais
para nortear o fazer psicológico no âmbito da Política Pública de Assistência Social no
nosso Estado.

5.1.3. ESTRATÉGIAS


Concretizar o espaço de referência, reflexão, orientação e construção de
conhecimento, dentro do CRP, às/aos psicólogas/os atuantes no SUAS –
Sistema Único de Assistência Social.



Situar os espaços sócio-ocupacionais da política de assistência social, com
foco nos desafios postos às diversas dimensões do exercício profissional da
Psicologia, sobretudo, pela incorporação dos novos conhecimentos gerados
por essa política;
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Acompanhar discussões técnicas e ocupacionais que envolvam a prática no
SUAS – Sistema Único de Assistência Social.



Promover rodas de conversa, oficinas, palestras dos temas emergentes dentro
da área de atuação da CAS.



Participar de reuniões, encontros e treinamentos presenciais e à distância do
CREPOP Nacional.



Afirmar o compromisso social, ético e político da Psicologia com o SUAS –
Sistema Único de Assistência Social, defendendo seu caráter constitucional de
política pública gratuita não contributiva destinada a quem dela necessitar, com
a oferta de serviços de qualidade técnica e ética, profissionais concursados e
financiamento público.
5.1.4. PLANEJAMENTO DE AÇÕES

Proposta

Objetivo

Reunir mensalmente em
caráter ordinário e,
quando necessário,
extraordinário, os
membros da CAS, tanto
on-line quanto
presencialmente.

Concretizar o espaço de
referência, reflexão,
orientação e construção
de conhecimento, dentro
do CRP, às/aos
psicólogas/os atuantes
no SUAS – Sistema
Único de Assistência
Social.

Realizar o II Seminário
de Psicologia e
Assistência Social,
aproximadamente 150
pessoas.

Promover rodas de
conversa, oficinas,
palestras dos temas
emergentes dentro da área
de atuação da CAS.

Como
Disponibilização de espaço
físico em reuniões presenciais,
a partir do agendamentoprévio.
Ressarcimento, por meio de
ajuda de custo ou reembolso
de combustível aos/às
participantes nos casos de
deslocamento particular.
Registro em Ata das Atividades
Impressão de produções da
CAS.
Confeccionar e distribuir
material gráfico para
distribuição às/aos profissionais
da área e estudantes, bem
como entidades afim.
Disponibilização de espaço
físico que comporte os/as
profissionais e estudantes,
aproximadamente 150
pessoas.
Divulgação nas mídias sociais,
e-mail, folders, banner e
outdoor .
Equipamento de som.
Equipe de cerimonial.
Confecção de material gráfico
que elucidem a importância da
psicologia no SUAS: pastas,
folders, banner, outdoor,
adesivos.
Entrega de material aos/às
participantes: canetas,
adesivos, pastas, crachás,
entre outros.
Convite a palestrantes de
renome nacional: passagens,
hospedagem e diárias Coffee
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break.
Capacitação, atualização
e alinhamento das
diretrizes gerais da
Pesquisa CREPOP,
trimestralmente ou
conforme demanda do
CREPOP.

Publicar o Caderno de
Práticas Psi na
Assistência Social em
MS, a partir dos trabalhos
apresentados no
Seminário.

Acompanhar discussões
técnicas e ocupacionais
que envolvam a prática
no SUAS – Sistema Único
de Assistência Social.
Participar de reuniões,
encontros e
treinamentos presenciais
e à distância do CREPOP
Nacional.

Afirmar o compromisso
social, ético e político da
Psicologia com o SUAS
– Sistema Único de
Assistência Social,
defendendo seu caráter
constitucional de política
pública gratuita não
contributiva destinada a
quem dela necessitar,
com a oferta de serviços
de qualidade técnica e
ética, profissionais
concursados e
financiamento público.

Deslocamento de membros da
CAS por meio de pagamento
de viagens com possibilidade
de diárias e ajuda de custo.
Disponibilização de espaço
físico em reuniões presenciais,
a partir do agendamentoprévio.
Ressarcimento, por meio de
ajuda de custo ou reembolso
de combustível aos/às
participantes nos casos de
deslocamento particular.
Confeccionar e distribuir
material gráfico para
distribuição às/aos profissionais
da área e estudantes, bem
como entidades afim.

5.1.5. CALENDÁRIO DE AÇÕES
Atividades
Jan Fev Mar
Reunir mensalmente
X
X
X
em caráter ordinário e,
quando necessário,
extraordinário, os
membros da CAS,
tanto on line quanto
presencialmente
Preparar e realizar o II
Seminário de Psicologia
e Assistência Social
Capacitação,
X
atualização e
alinhamento das
diretrizes gerais da
Pesquisa CREPOP
Publicar o Caderno de
Práticas Psi na
Assistência Social em
MS, a partir dos
trabalhos
apresentados no
Seminário
Divulgação nas mídias
sociais, e-mail, folders,
banner e outdoor
Confecção e distribuição
X
de material gráfico que
elucidem a importância

Abr
X

Mai Jun

Jul

Ago

Set

Out

Nov

Dez

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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dapsicologia no SUAS:
pastas, folders, banner,
outdoor, adesivos
Confeccionar material
gráfico para
distribuição às/aos
profissionais da área e
estudantes, bem como
entidades a fim

X

X

X

5.1.6. PREVISÃO FINANCEIRA
Especificação

Quantidade

Unidade

Ajudas de custo
Reembolso de
combustível
Passagens Aéreas
Transporte terrestre
Hospedagem
Diárias
Aluguel de espaço
para até 150 pessoas
Coffee break
Material de
expediente - pastas
Material de
expediente - canetas
Material de
expediente - crachás
Material gráfico folder
Material gráfico banner
Material gráfico outdoor
Material gráfico caderno de práticas

96
64

Alimentação
3 litros de
gasolina
BILHETE
BILHETE
DIA
-

5.2.

6
6
6
6
1

Custo
Unitário (R$)
R$
28,00
R$
19,50

Custo Total (R$)

R$ 1.500,00
R$ 120,00
R$ 150,00
R$ 217,00
R$3000,00

R$ 9.000,00
R$ 720,00
R$ 900,00
R$ 1.302,00
R$ 3.000,00

R$ 2.688,00
R$ 1.248,00

150
150

PESSOAS
UNIDADE

R$
R$

22,00
2,00

R$ 3.300,00
R$ 300,00

150

UNIDADE

R$

1,50

R$ 225,00

150

UNIDADE

R$

2,00

R$ 300,00

2

MIL

R$ 350,00

R$ 700,00

20

UNIDADE

R$

R$ 400,00

10

UNIDADE

R$ 500,00

400

UNIDADE

R$

20,00

R$ 5.000,00

70,00

R$ 28.000,00

TOTAL

R$ 57.083,00

COMISSÃO DE COMUNICAÇÃO

5.2.1. ONDE ESTAMOS
No cenário nacional o tema da comunicação e cultura tem ganhado cada vez
mais evidência na sociedade, principalmente depois das eleições gerais e da
pandemia de Covid-19. Houve um fortalecimento da Comissão de Comunicação e
Cultura, o que se evidenciou por meio da contratação de uma nova empresa de
assessoria de comunicação. Internamente no CRP14/MS, realizamos ações de
aproximação com a categoria, por meio da revitalização de nossa imagem
institucional e fortalecimento das inserções nas redes sociais da internet. Também a
modernização do site institucional e criação de uma nova logo marca do CRP14/MS.
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5.2.2. ONDE QUEREMOS CHEGAR
Ampliar as ações e propostas que aproximem a categoria e a sociedade do
Conselho, divulgando as nossas ações no interior e na capital do estado, incentivando
a participação das psicólogas e promovendo o desenvolvimento da Psicologia
enquanto ciência e profissão.

5.2.3. ESTRATÉGIAS


Dar continuidade ao processo de revitalização da imagem institucional do
CRP14/MS, garantindo o fortalecimento da entidade junto às psicólogas e
psicólogos, sociedade e público interno ao CRP14/MS.



Ampliar a visibilidade da agenda de lutas do Conselho e os aspectos éticopolíticos

da

Psicologia:

Direitos

Humanos,

Políticas

Públicas,

Povos

Tradicionais, Laicidade, Gênero, Diversidade Sexual e outras, nas mídias
sociais e com campanhas publicitárias pagas em outros meios de
comunicação.


Promover reflexões e debates junto à categoria, acadêmicos e a sociedade em
geral por meio das comissões especiais do CRP14/MS abordando temas
como: subjetividades, cultura, violências, preconceitos, direitos humanos,
meios de comunicação, tecnologia de informação e outros temas.



Praticar uma comunicação externa que estimule a aproximação de outras
entidades da Psicologia (associações, sindicatos, centros acadêmicos e
universidades) e demais organizações da sociedade em geral.

5.2.4. PLANEJAMENTO DE AÇÕES
Proposta

Objetivo

Como

Acompanhar os processos de
trabalho da Assessoria de
Comunicação institucional do
Conselho e contratação de
agência de publicidade.

Garantir que a nossa
Comunicação transmita os
aspectos ético-políticos da
Psicologia para a categoria e
sociedade.

Gerenciamento e monitoração
todas as nossas publicações,
impressas e virtuais, em
especial às datas
comemorativas.

Propor ao Plenário ações de
comunicação interna e
externa para revitalização da
imagem institucional da
autarquia por meio da
modernização dos sistemas
de comunicação e novas
tecnologias.

Promover a modernização dos
nossos processos de
comunicação e publicidade
para melhor aproximação da
categoria e sociedade.

Viabilizar a contratação de
uma agência de publicidade
para realizar nossas
campanhas e peças
publicitárias periodicamente.
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Propor uma Revista
Institucional, impressa ou
eletrônica.

Ampliar o acesso da categoria
e sociedade das produções
temáticas no âmbito do
CRP14/MS.

Organizar a periodicidade de
produção de nossos materiais.

Reformulação do Sítio virtual.

Melhorar acesso da categoria e
sociedade as atividades,
orientações, instrumentos
técnicos, informações do
CRP14/MS.

Finalizar a reformulação do
Sítio virtual.

Atualização das redes sociais,
audiovisuais (programas de
Podcast e Youtube). Edição
de boletins online.

Dar acesso à informação, aos
profissionais e à sociedade,
através de múltiplas
plataformas.

Iniciar o processo de
informação por meio de
múltiplas plataformas.

Garantir a acessibilidade com
intérprete em Libras em todos
os eventos presenciais e com
transmissão online.

Promover a acessibilidade de
pessoas com deficiência em
nossas atividades.

Contratar uma
empresa/equipe de intérpretes
que fiquem disponíveis
durante o ano para cobrir os
nossos eventos.

5.2.5. CALENDÁRIO DE AÇÕES

Atividades

Jan

Fev

Marc

Agência

X

X

X

Intérpretes

X

X

X

Revista
Boletim

X

X

Abr

Mai

X

X

X

X

X

X

Podcast

Jun

Jul

X

X

X

X

X

X

Evento

Ago

Set

Out

Nov

X

X

X

X

X

5.2.6. PREVISÃO FINANCEIRA

Especificação

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

Custo Total
(R$)

Ajudas de custo

72un.

R$ 49,20

R$ 3.542,40

Passagens Aéreas

02un.

R$1.000,00

R$ 2.000,00

Transporte terrestre

05un.

R$ 340,00

R$ 1.700,00

Hospedagem

04un.

R$100,00

R$ 800,00

Diárias

06un.

R$217,00

R$ 1.302,00

Dez
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Aluguel de espaço para até 100
pessoas

01un.

R$ 580,00

R$ 580,00

Coffee break

100un.

R$ 11,00

R$ 1.100,00

Reembolso de combustível

03un.

R$ 340,00

R$ 1.020,00

Publicações patrocinadas nas redes
sociais

10un.

R$ 200,00

R$ 2.000,00

Intérprete LIBRAS

24un.

R$ 100,00

R$ 2.400,00

Agência de publicidade

6un.

R$ 1.000,00

R$ 6.000,00

Material impresso

6un.

R$ 1.000,00

R$ 6.000,00

TOTAL

5.3.

R$ 28.444,40

COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS

a) NÚCLEO DE INFÂNCIA, ADOLESCÊNCIA E JUVENTUDE (NIAJ)
i)

Onde Estamos

Em todo o Brasil as políticas públicas vêm sofrendo uma série de retrocessos
que prejudicam toda a população brasileira. A Infância, Adolescência e Juventude,
por ser uma parcela da população em situação de maior vulnerabilidade, são as
principais vítimas nesse cenário de crise. Nos últimos anos o CRP14/MS, realizou
ações para a categoria que trabalha diretamente na rede de proteção e garantia de
direitos, psicólogas que atuam nos conselhos tutelares e também no controle social
de políticas públicas para a juventude.

ii)

Onde queremos chegar

Articular ações e propostas, de forma transversal, sobre a temática da Infância,
Adolescência e Juventude, em consonância com a nossa Comissão de Direitos
Humanos e o Conselho Federal de Psicologia, visando a melhor atuação profissional
em todas as áreas (clínica, social, jurídica, etc).

iii)


Estratégias

Orientar os profissionais que atuam diretamente em serviços públicos e
privados da infância, adolescência e juventude.



Articular e acompanhar as representações do CRP14/MS nos órgãos de
controle social (CMDCA, CEDCA, CONJUV, CONANDA, fóruns, etc.).
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Promover e fomentar discussões junto à categoria, acadêmicos e sociedade
sobre os temas: Direitos Humanos, Estatuto da Criança e da Adolescência,
Estatuto da Juventude, alienação parental, redes de suporte, prevenção ao
suicídio, autolesão, abuso sexual, violência doméstica e familiar.

iv)

Planejamento de ações

Proposta

Objetivo

Como

Acompanhar os processos de
trabalho do Conselho
Estadual de Juventude.

Exercer o controle social das
políticas públicas para a
juventude.

Mantendo a nossa
representante neste espaço
dando a contribuição da
Psicologia.

Participar do controle social
dos direitos da infância e
adolescência.

Exercer o controle social das
políticas públicas para a
infância e adolescência.

Articular a participação de um
representante do CRP no
CEDCA.

Promover a divulgação das
referências técnicas e demais
documentos sobre infância,
adolescência e juventude.

Garantir o acesso da categoria
a todo o material produzido
pelo Sistema Conselhos sobre
o tema.

Participar das ações do
Centro de Referências
Técnicas em Psicologia e
Políticas Públicas e a abrir
espaço para a participação da
técnica em nossos eventos.

Mobilizar a categoria que atua
na área da infância e
adolescência.

Fomentar o encontro de
profissionais que trabalham em
áreas afins para o diálogo
sobre a atuação profissional.

Realizando encontro de
Psicólogos que atuam na rede
de proteção e garantia de
direitos.

Propor ao Plenário ações de
fomento ao debate.

Promover reflexões e debates
junto a categoria, acadêmicos e
a sociedade em geral
abordando temas como:
alienação parental, prevenção
ao suicídio, autolesão, abuso
sexual, violência doméstica e
familiar e políticas públicas.

Organizando eventos como
Debates, Seminários,
Encontros, Lives, entre outros,
em parcerias com outras
entidades.

Mobilizar a categoria que atua
na área da política de
juventude, estudantes e
jovens psicólogos.

Fomentar o encontro de
estudantes, jovens psicólogos
e profissionais que trabalham
em áreas afins para o diálogo e
orientação sobre a atuação
profissional.

Realizando encontro de
Jovens Psicólogos e
estudantes de psicologia.

Divulgar serviços públicos de
psicologia informativos para
as mídias sociais sobre as
datas comemorativas e de

Cumprir com o compromisso
social da psicologia divulgando
à sociedade informações
pertinentes ao acesso dos

Divulgando em nossos meios
de comunicação as formas de
acesso aos serviços públicos
e quais são os canais de

sensibilização da população
sobre os canais de denúncia
de violações de direitos.

v)

Atividades
Conjuve
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denúncia de violações de
direito.

serviços públicos.

Calendário de ações

Jan

Fev

X

X

Marc

Abr

Mai

Jun

Jul

X

X

X

X

X

X

X

X

Jovens Psis

Set

Out

Nov

Dez

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Cedca
Psis Rede

X

Divulgação
Evento

Ago

X

vi)

X

Previsão financeira

Especificação

Quantidade

Custo Unitário (R$)

Custo Total (R$)

Ajudas de custo

72un.

R$ 49,20

R$ 3.542,40

Passagens Aéreas

02un.

R$1.000,00

R$ 2.000,00

Transporte terrestre

05un.

R$ 340,00

R$ 1.700,00

Hospedagem

04un.

R$200,00

R$ 800,00

Diárias

06un.

R$217,00

R$ 1.302,00

Aluguel de espaço para até 100 pessoas

01un.

R$ 580,00

R$ 580,00

Coffee break

100un.

R$ 11,00

R$ 1.100,00

Reembolso de combustível

03un.

R$ 340,00

R$ 1.020,00

TOTAL

R$ 12.044,40

b) NÚCLEO DE SISTEMA PRISIONAL

i)

Onde estamos

Articulando, participando e realizando encontros com psicólogos que atuam no
Sistema Prisional, bem como comissões/núcleos de outros CRPs e CFP para inteirar,
integrar e divulgar o papel da psicologia com interface na justiça. No ano de 2021,
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colaboramos com a elaboração e divulgação da matéria, Psicólogas atuam no Exame
Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade, publicada no site do
CRP14. Realizamos junto a Agência Estadual de Administração do Sistema
Penitenciário – AGEPEN, a discussão sobre as dificuldades encontradas pelos
psicólogos que atuam nos presídios, quanto à avaliação psicológica e elaboração de
documentos, e conforme esse levantamento, realizamos o evento Avaliação
Psicológica no Contexto Jurídico, juntamente com o NAP. As palestrantes foram:
Sonia Rovinski e Vivian Lago.
Promovemos também, o encontro com os profissionais da psicologia do
sistema prisional e o Centro de Referência Técnicas em Psicologia e Políticas
Públicas – CREPOP, para discussão das Referências Técnicas para Atuação de
Psicólogas (os) no Sistema Prisional. Participamos do Webinário Nacional Psicologia
e Execução Penal, com as membras, Ignez Charbel Stephanini e Patrícia Ferreira
Lima, na Comissão Organizadora do evento, da membra Beatriz Xavier Flandoli, com
o debate “Construindo práticas libertárias dentro e fora da prisão: arte e cultura”, em
que explanou sobre o Projeto Remissão Pela Leitura. Contamos também com a
participação da Promotora de Justiça de MS, Jiskia Sandri Trentin, com o debate –
“Órgãos de fiscalização da execução penal: desafios para a efetividade na garantia
dos direitos”. Realizamos diálogo digital, com os coordenadores pedagógicos dos
cursos de graduação em psicologia, para divulgação do Núcleo do Sistema Prisional
do CRP14/MS e CREPOP, com a Nota Técnica Atuação de Psicólogas (os) no
Sistema Prisional. Iniciamos a discussão e organização da pesquisa a Saúde Mental
dos Servidores das Unidades Prisionais de MS.

ii)

Onde queremos chegar

Contribuir com a divulgação, discussão e orientação sobre a atuação do
psicólogo no Sistema Prisional e/ou Segurança Pública, atingindo os profissionais de
psicologia que atuam na área, bem como os gestores do Poder Judiciário, Segurança
Pública e Universidades.

iii)


Estratégias

Realizar pesquisa sobre saúde mental dos servidores que atuam nas Unidades
Prisionais de MS.



Produzir documento informativo e orientativo, com os resultados da pesquisa e
ações que serão realizadas nesse período.

27



Promover e participar de diálogos digitais, seminários, fóruns, eventos que
discutam a atuação do psicólogo no Sistema Prisional e/ou Segurança Pública
e Poder Judiciário.



Divulgar Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas (os) no Sistema
Prisional.



Continuar a fomentar o conhecimento e a aplicação da resolução CFP
006/2019.

iv)

Planejamento das ações

Proposta
Realizar pesquisa sobre
saúde mental dos servidores
que atuam nas unidades
prisionais.

Objetivo
Levantar dados sobre saúde
mental dos servidores das
unidades prisionais.

Como
Formulários on-line.

Produzir documento
informativo e orientativo, com
os resultados da pesquisa e
ações que serão realizadas
nesse período.

Orientar as Instituições a
respeito da saúde mental e
atuação dos psicólogos no
Sistema Prisional.

Copilando material dos
CRPs, CFP e da pesquisa
realizada pelo NUSP.

Discutir a atuação do
psicólogo no Sistema
Prisional, Segurança Pública
e Poder Judiciário.

Divulgar, capacitar orientar a
categoria e instituições a
respeito do papel do
psicólogo no Sistema
Prisional e Jurídico.

Promover e participar de
diálogos digitais,
seminários, fóruns,
eventos presenciais que
discutam a temática.

Continuar a fomentar o
conhecimento e a aplicação
da resolução CFP
006/2019.

Garantir o cumprimento da
Resolução.

Eventos orientativos,
presenciais e/ou através
de lives, webinários,
diálogos digitais.

Divulgar Referências
Técnicas para Atuação de
Psicólogas (os) no Sistema
Prisional.

Discutir, orientar, capacitar, a
categoria.

Promover rodas de
conversa, palestras dos
temas emergentes,
através de meios digitais
e/ou presencial.

v)
Atividades
Pesquisa
Saúde Mental
dos
Servidores do
Sistema
Prisional
Produção de
documento

Jan

Calendário de ações
Fev
X

Marc
X

Abr

Mai

X

X

Jun

Jul

Ago

Set

Nov

Dez
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informativo
Discussão da
atuação
do
psicólogo no
SP e Juridico
Promover a
divulgação da
resolução
CFP
006/2019
Divulgar
referências
técnicas

X

X

X

vi) Previsão financeira

Especificação

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

Custo Total (R$)

Ajudas de custo

80un.

R$ 49,20

R$ 3.936,00

Passagens Aéreas

02un.

R$1.000,00

R$ 2.000,00

Transporte terrestre

05un.

R$ 340,00

R$ 1.700,00

Hospedagem

05un.

R$ 260,00

R$1.300,00

Diárias

06un.

R$217,00

R$ 1.302,00

Aluguel de espaço
para até 100 pessoas

01un.

R$ 580,00

R$ 580,00

Coffee break

100un.

R$ 17,00

R$ 1.700,00

Reembolso de
combustível

03un.

R$ 469,00

R$ 1.407,00

TOTAL

R$ 13.925,00

Obs: Os valores poderão sofrer alterações conforme mercado financeiro.

c) NÚCLEO DE SAÚDE INDÍGENA
i)

Onde estamos

O núcleo está construindo vínculos com representatividades, conselhos
indígenas e, principalmente, psicólogas indígenas.

ii) Onde queremos chegar

Discutir e promover ações que levem a categoria mais próxima dos Povos
Indígenas de forma decolonial, e a partir de escutas dos mesmos.
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iii)

Planejamento de ações

Proposta

Objetivo

Como

Fazer o encerramento das
atividades com as
Universidades.

Encerrar uma parceria de
extrema importância.

Através de seminário ou
reunião com exposição dos
dados levantados.

Produzir materiais
informativos sobre
indígenas do Mato Grosso
do Sul.

Levar tanto a categoria, quanto
a sociedade, conhecimentos
básicos sobre os povos
originários que estão no MS.

Através de materiais interativos
e comunicativos que estarão
disponíveis nas redes sociais
do conselho.

Formar um banco de
imagens para o CRP14.

Ter uma representatividade na
imagem e autoidentificação dos
indígenas no MS.

Através da solicitação e
autorização de fotógrafos para
uso de suas imagens nas
atividades do conselho.

Propor ações que retirem
da categoria, demandas
para o CNP.

Aumentar as possibilidades de
ações efetivas no estado junto
aos povos indígenas.

Pensando e colhendo
demandas.

Evento que discuta as
questões étnico-raciais,
voltada para o povo negro.

Contemplar questões étnico
raciais cada vez mais amplas.

Através da representatividade
negra e suas tematicas.

iv)

Atividades

Jan

Calendário de Ações

Fev

Marc

Abr

Mai

Jun

Jul

Fazer o
encerramento
das atividades
com as
Universidades.

Ago

Set

Nov

X

Dourados

X

Evento que
discuta as
questões
étnico-raciais,
voltada para o
povo negro.

x

v)

Previsão financeira

Especificação

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

Custo Total (R$)

Ajudas de custo

50un.

R$ 49,20

R$2.460,00

Dez
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Passagens Aéreas

02un.

R$900,00

R$ 1.800,00

Transporte terrestre

05un.

R$ 340,00

R$ 1.700,00

Hospedagem

02un.

R$100,00

R$200,00

Diárias

05un.

R$217,00

R$ 1.085,00

Aluguel de espaço
para até 100 pessoas

01un.

R$ 580,00

R$ 580,00

Coffee break

100un.

R$ 11,00

R$ 1.100,00

Reembolso de
combustível

02un.

R$ 340,00

R$ 680,00

TOTAL

R$ 9.605,00

d) NÚCLEO DE GÊNERO E DIVERSIDADE SEXUAL
i) Onde estamos


Reestruturação do núcleo.



Retomada das atividades.



Ampliando a participação da categoria e a representatividade LGBTQIA+.

ii) Onde queremos chegar

Ampliar as discussões sobre as relações de gênero, sobre a sexualidade e a
prática psicológica. Proporcionando a sociedade e a categoria tais discussões no ano
de 2022.
Promover o engajamento efetivo de profissionais e estudantes de psicologia no
Mato Grosso do Sul ao debate de questões sobre Direitos Humanos relacionados às
dimensões de gênero e sexualidade, buscando a construção coletiva e sistêmica de
ações que garantam o compromisso da psicologia com toda a diversidade da vida.

iii) Estratégias


Realizar encontros mensais com a categoria sobre esta temática;



Regionalização das atividades;



Captar representantes da categoria das macrorregiões.

iv) Planejamento das ações

Proposta

Objetivo

Como

Encontro on-line.

Apresentação da
composição do Núcleo de

Atualização da maneira como a
Psicologia discute a temática no
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Gênero e Diversidade.

Mato Grosso do Sul.

Projeto de
apresentação básica
sobre a temática.

Desenvolver materiais de
capacitação, para as
profissionais da Psicologia
atuantes em instituições de
saúde pública.

Através de mapeamento das
principais demandas que essas
profissionais recebem em sua
atuação.

Cineclube.

Debater com a categoria e
estudantes temáticas que
envolvam gênero e
diversidade.

Apresentação on-line.

v) Calendário de ações

Atividades

Jan

Fev

Encontro online.

x

Marc

Abr

Mai

Ju

Jul

x

x

x

x

x

Ago

Projeto de
apresentação
básica sobre a
temática.
Cineclube

x

Set

Out

x

x

x

x

x

Nov

Dez

x

x

x

vi) Previsão financeira

Especificação

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

Custo Total (R$)

Ajudas de custo

40un.

R$ 49,20

R$ 1968,00

Passagens Aéreas

02un.

R$900,00

R$ 1.800,00

Transporte terrestre

05un.

R$ 340,00

R$ 1.700,00

Hospedagem

02un.

R$200,00

R$400,00

Diárias

06un.

R$217,00

R$ 1.302,00

Reembolso de
combustível

03un.

R$ 340,00

R$ 1.020,00

TOTAL

5.4 COMISSÃO DE EDUCAÇÃO

R$ 8.190,00
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5.4.1 ONDE ESTAMOS
No ano anterior, em virtude da pandemia da Covid-19, algumas ações da
Comissão não puderam ser realizadas. Entretanto, houve um trabalho intenso na
articulação para regulamentação da Lei N° 13.935, dentre as quais destacamos:
reuniões sistemáticas com parlamentares locais, em âmbito estadual e municipal;
reunião com a coordenação nacional de implantação da Lei; reuniões com executivo
estadual e municipal (secretários de educação); atuação em fóruns de debate da
Educação (Fórum Estadual de Educação e CONAPE); trabalho articulado em
Comissão Nacional de Mobilização; elaboração de matérias informativas para
divulgação dos trabalhos da Comissão; reuniões sistemáticas com a Comissão
Estadual de Implantação da Lei (CRP-14 e CRESS); participação em lives. Além
dessas atividades, houve participação intensa em lives e eventos da área da
educação

e

da

psicologia

com

vistas

ao

debate

sobre

a

psicologia

escolar/educacional e articulação nas ações da ABEP, ABRAPEE e CFP.

5.4.2 ONDE QUEREMOS CHEGAR

No decorrer do próximo ano o objetivo da Comissão será a continuação e
intensificação da mobilização para regulamentação da Lei N° 1. 935 no âmbito do
estado e nos municípios de Mato Grosso do Sul e a instalação de Fórum
Intermunicipal de Psicólogos e Psicólogas Escolares. Tais ações serão centrais para
a discussão da atuação forte da psicologia escolar/educacional no estado e será
veículo para o debate sobre a formação e práticas profissionais.

5.4.3 ESTRATÉGIAS

Para consecução dos objetivos da Comissão, as ações se organizarão em
torno da articulação por meio de reuniões sistemáticas, ampliação de articulação com
entidades representativas da educação e dos municípios e estado, com o CRESS,
ABEP e ABRAPEE e Fóruns de debate.

5.4.4 PLANEJAMENTO DAS AÇÕES
Proposta

Como

Discutir e acompanhar o processo
de
implementação/regulamentação
da Lei 13.935/2019.

Ação 1: reuniões periódicas
com os fóruns, associações,
secretarias de educação do
estado e município;
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Fomentar e promover o debate
das diretrizes curriculares
nacionais da psicologia em âmbito
estadual.

Fomentar e implementar debates
na formação e atuação (práticas)
do Psicólogo Escolar/Educacional.

Assembleia Legislativa,
Câmara Municipal, UNDIME e
ASSOMASUL para a
discussão sobre a
regulamentação da Lei
13.935/2019.
Ação 2: reuniões periódicas
com programas de strictu
sensu em educação e
psicologia e grupos de
pesquisa na área de psicologia
e educação.
Ação 3: realização de oficinas
com dirigentes nas esferas
estadual e municipal.
Ação 4: subsidiar a criação de
material midiático relativo à
regulamentação da Lei
13.935/2019 em conjunto com
a Comissão de Comunicação.
Ação 5: buscar espaço nos
meios de comunicação locais e
regionais para a discussão da
regulamentação da Lei 13.935
(rádio, TV, jornais).
Ação 6: mapear e acompanhar
por meio de planificação a
execução das ações 1, 2, 3 e
4.
Ação 1: articular com a ABEP
o permanente diálogo sobre as
DCNs com as IEs do estado.
Ação 2: apoiar a ABEP na
realização de atividades e
eventos para a discussão das
DCNs.
Ação 3: estimular a
aproximação dos cursos de
psicologia do estado de MS por
meio de parcerias e atividades
alinhadas à operacionalização
das diretrizes.
Ação 4: participar em eventos
e demais atividades nacionais
para a discussão das DCNs.
Ação 5: atuar junto a ABEP
para discussões sobre o
ensino de psicologia no
contexto da pandemia e póspandemia.
Ação 1: realizar ações que
promovam ou possibilitem a
discussão permanente sobre a
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Implementar o fórum estadual de
professores e profissionais da
psicologia escolar/educacional.

formação/atuação do psicólogo
em conjunto com a ABEP,
ABRAPEE e demais
comissões do CRP 14, no que
tange o contexto da pandemia
e pós-pandemia.
Ação 2: realizar ações que
promovam a discussão
permanente sobre a inclusão e
o acesso de novas tecnologias
no processo de formação.
Ação 3: orientar ações
coletivas que visem estratégias
de apoio psicoemocional para
os atores do contexto
educacional em situação de
pandemia e pós pandemia.
Ação 4: participar de eventos e
demais atividades organizadas
na área da educação para
discussão de políticas e
práticas educacionais.
Ação 5: articular com
movimentos sociais, sindicatos
e associações, ações para o
debate sobre temas relativos à
educação.
Ação 1: realizar evento
científico sobre a psicologia
escolar/educacional.
Ação 2: reunir periodicamente
os profissionais para discutir
pautas inerentes à formação e
atuação do psicólogo
escolar/educacional.
Ação 3: promover discussões
periódicas com os profissionais
sobre as referências técnicas
que subsidiam a prática
profissional do psicólogo
escolar/educacional.
Ação 4: discutir a formação e
práticas profissionais no
contexto da pandemia e póspandemia.
Ação 5: realizar aproximação e
articulação com os demais
fóruns de educação, entre eles:
Fórum Estadual de Educação
(FEEMS), Fórum Nacional de
Educação Escolar Indígena
(FNEEI), Fórum Estadual de
Educação de Jovens e Adultos
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(FEJAMS), entre outros.

5.4.5

5.4.6 CALENDÁRIO DE AÇÕES
Atividades

Jan

Fev

Roda de conversa

Mar

Abr

Mai

Jun

Jul

Ago

Set

Nov

Dez

X

Seminário

X

5.4.7 PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Especificação

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

Custo Total
(R$)

Ajudas de custo

80un.

R$ 49,20

R$ 3.936,00

Passagens Aéreas

02un.

R$900,00

R$ 1.800,00

Transporte terrestre

05un.

R$ 340,00

R$ 1.700,00

Hospedagem

04un.

R$200,00

R$800,00

Diárias

06un.

R$217,00

R$ 1.302,00

Aluguel de espaço para até 100
pessoas

01un.

R$ 580,00

R$ 580,00

Coffee break

100un.

R$ 11,00

R$ 1.100,00

Reembolso de combustível

03un.

R$ 340,00

R$ 1.020,00

TOTAL

R$ 12.238,00

5.5 COMISSÃO DE INTERIORIZAÇÃO E FRONTEIRAS
5.5.1. ONDE ESTAMOS
A Comissão de Interiorização e Fronteiras (CIF) tem como objetivo promover a
aproximação das psicólogas do interior do estado do Mato Grosso do Sul com o
Sistema Conselhos de Psicologia, garantindo um espaço de escuta e interlocução.
Neste sentido, foi proposto realizar no ano de 2021 quatro encontros no formato
online distribuídos por regiões onde residem e atuam quatro membros da Comissão,
sendo elas: Região da Grande Dourados, Região do Pantanal, Paranaíba e Região, e
Região de Três Lagoas.
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5.5.2. ONDE QUEREMOS CHEGAR
Para o ano de 2022, a Comissão pretende manter as atividades realizadas no
ano anterior em parceria com outras Comissões do CRP14/MS, além de agregar mais
colaboradores das distintas regiões à CIF, visando fortalecer a articulação da
categoria com o Sistema Conselhos. Também aspiramos sensibilizar e promover a
participação ativa no 11º COREP/2022.

5.5.3. ESTRATÉGIAS


Realizar uma live visando sensibilizar a categoria sobre os eixos temáticos do
11º COREP/2022.



Elaborar e veicular pequenos vídeos explicativos sobre a maneira de elaborar
teses ou propostas para os Pré-COREPs.



Realizar um encontro online ou presencial a cada trimestre junto à categoria
em cada uma das macrorregiões do MS.



Convidar psicólogas do interior do Estado para integrarem e colaborarem na
CIF.

5.5.4. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES
Proposta
Conhecer as
inquietações da
categoria.
Informar sobre o
COREP.

Objetivo
Oferecer um espaço de
aproximação, escuta e
diálogo entre o CRP e a
categoria.
Orientar a categoria sobre
a elaboração de
teses/propostas para o
COREP.

Como
Promover encontros
trimestrais
macroregionais com a
categoria.
Elaborar e veicular
vídeos explicativos e
realizar uma live.

5.5.5. CALENDÁRIO DAS AÇÕES
Atividades

Jan

Live COREP
Encontros
Regionais
Vídeos
explicativos
COREP

Fev
X

Marc

Abr

Mai

X
X

Jun

Jul

X

Ago

Set

Out

X

X

5.5.6. PREVISÃO FINANCEIRA
Especificação

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

Custo Total (R$)

Ajudas de custo

50un.

R$ 36,00

R$ 2.460,00

Passagens Aéreas

02un.

R$900,00

R$ 1.800,00

Nov

Dez
X
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Transporte terrestre

05un.

R$ 340,00

R$ 1.700,00

Hospedagem

04un.

R$100,00

R$ 400,00

Diárias

06un.

R$217,00

R$ 1.302,00

Aluguel de espaço
para até 50 pessoas

01un.

R$ 580,00

R$ 580,00

Coffee break

50un.

R$ 11,00

R$ 550,00

Reembolso de
combustível

03un.

R$ 340,00

R$ 1.020,00

TOTAL

5.6.

R$ 9.812,00

COMISSÃO DE PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO

5.6.1.

ONDE ESTAMOS

O mundo do trabalho sofreu muitas mudanças no último ano devido a
pandemia da COVID-19, assim como todas as dimensões do indivíduo. As relações
de trabalho estão se adaptando e se transformando de forma rápida. Procuramos
compreender essas transformações, discutir as melhores práticas e dividir
experiências com outros CRs-POT.

5.6.2. ONDE QUEREMOS CHEGAR
Nosso objetivo para 2022 será oferecer aos psicólogos uma visão dos
empregadores sobre o papel dos psicólogos organizacional e do trabalho, assim
como disponibilizar um espaço para discussão sobre esta visão dos empregadores e
refletir sobre as necessidades de atuação.

5.6.3. ESTRATÉGIAS


Avançar no processo de integração com a sociedade por meio do estímulo ao
conhecimento científico e técnico, e aperfeiçoamento da prática da psicologia
organizacional e do trabalho pelos profissionais e diálogos com os setores
produtivos em busca de ampliação do mercado de trabalho, melhorias na
qualidade da atuação e principalmente oportunizar o desenvolvimento do
mundo laboral por meio de nossa profissão.



Promover discussões para dar visibilidade e combater o aviltamento no mundo
do trabalho, e o assédio moral, em parceria com o sindicato de Psicologia e
entidades afins com a sociedade em geral.
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Promover, em parceria, discussões com fins preventivos e educativos
referentes à questão do assédio moral, violência sexual e violação de direitos
humanos e os impactos dessa problemática nas/os profissionais e nos
ambientes em que trabalham.

5.6.4. PLANEJAMENTO DE AÇÕES
Proposta
Estreitar a
comunicação com
os empresários e
instituições de Mato
Grosso do Sul.
Analisar a pesquisa
e elaborar um
documento.

Encontro com os
psicólogos da POT.

Objetivo
Explorar e efetivar o
papel do psicólogo
organizacional e do
trabalho nas
empresas.
Permitir
embasamento para
reflexão crítica sobre
a atuação do
psicólogo da POT.
Promover a discussão
sobre o papel da
POT.

Encontro com os
Promover a discussão
professores da POT.
sobre as
competências dos
acadêmicos da POT
para o
desenvolvimento da
sua prática.

Como
Aplicar uma pesquisa
remota para
representantes das
empresas do MS.
Análise quantitativa
das respostas da
pesquisa.

Apresentar o
documento em um
encontro com os
psicólogos
organizacionais e do
trabalho do MS.
Reunião com os
professores do estado.

5.6.5. CALENDÁRIO DE AÇÕES
Atividades
Estreitar a
comunicação
com os
empresários de
Mato Grosso do
Sul
Analisar a
pesquisa e
elaborar um
documento
Encontro com
os psicólogos
da POT
Encontro com
os professores
da POT

Jan

Fev

x

x

Mar

Abr

Mai

Jun

Ago
x

Set
x

Out
x

Nov
x

Dez

x

x

x

x

x
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5.6.6. PLANEJAMENTO FINANCEIRO
Especificação

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

Custo Total (R$)

Aluguel Auditório

02 un.

R$ 580,00

R$ 1.160,00

Filmagem

02 un.

R$ 500,00

R$ 1.000,00

Coffee Break

100 un.

R$ 11,00

R$ 1.100,00

TOTAL

5.7.

R$ 3.260,00

COMISSÃO DE PSICOLOGIA DO TRÂNSITO E MOBILIDADE

5.7.1. ESTRATÉGIAS


Articular junto ao DETRAN sobre a necessidade de fiscalização conjunta dos
serviços credenciados para avaliação psicológica de condutores.



Estimular a discussão sobre Psicologia do Trânsito e Mobilidade nos cursos de
Psicologia nas universidades do estado.



Realizar eventos para divulgar os conhecimentos em Psicologia do Trânsito
para os representantes de órgãos e entidades públicas ou privadas e
representantes da sociedade civil.



Participar de reuniões e encontros relacionados às questões da Psicologia,
Trânsito e Saúde visando conhecer e acompanhar as discussões atuais no
estado, bem como, contribuir com a área de conhecimento e experiências
adquiridas.



Desenvolver ações que contemplem as diretrizes do Conselho Regional de
Psicologia (disciplinar, orientar e fiscalizar) junto aos profissionais que atuam
no trânsito e oferecer orientação e sobre o trabalho prestado por estes a
sociedade.



Coordenar o Cine Clube quando este for designado, convidando debatedor e
providenciando divulgação.



Estar presente em ações ou mídias quando as demandas se referirem aos
assuntos relacionados ao trânsito em interface com a saúde, educação e
cidadania.



Participar das políticas estabelecidas pelo CFP.



Acompanhar a tramitação da Substituta da Resolução 425/12 do CONTRAN
Junto ao CFP e ABRAPSIT que trata de modificações aos fazeres do psicólogo
do trânsito.
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Participar e realizar eventos regionais e nacionais (Workshops, Seminários,
Congressos e etc.), que possuam comprovação de contribuição na prática
profissional da categoria.

5.7.2. PREVISÃO FINANCEIRA

Descrição
Ajudas de Custo*
Passagens aéreas
Passagens de ônibus/
ressarcimento de
combustível
Aluguel de veículos
Hospedagem
Diárias
Aluguel Auditório
Filmagem
Coffee Break
Faixas
Folders

Quantidade
50 un.
04 un.
03 un.

Unitário
R$ 49,20
R$ 900,00
R$ 340,00

Total (R$)
R$ 2.460,00
R$3.600,00
R$ 1.020,00

R$ 150,00
R$ 450,00
R$ 200,00
R$ 1.000,00
R$ 217,00
R$ 1.085,00
R$ 580,00
R$ 2.320,00
R$ 500,00
R$ 2.000,00
R$ 11,00
R$ 2.200,00
R$ 200,00
R$ 400,00
R$ 0,30
R$ 90,00
Total
R$ 16.625,00
*Cálculo baseado em 1 reunião mensal para 4 colaboradoras/es durante 12
meses.

5.8.

03 un.
05 un.
05 un.
04 un.
04 un.
200 un.
02 un.
300 un.

COMISSÃO DE SAÚDE

5.8.1. ONDE QUEREMOS CHEGAR
O objetivo principal da Comissão de Saúde do CRP/14 é atuar junto aos
profissionais, universidades e órgãos do estado que trabalham com essa temática, a
fim de garantir um alinhamento com as resoluções do CFP e da psicologia enquanto
ciência e profissão.

5.8.2. ESTRATÉGIAS


Continuar participando junto ao Conselho Estadual de Saúde e à Comissão
Intersetorial de Saúde Mental (CISM) da construção das políticas de saúde
mental, e subsidiar tecnicamente as ações dos diversos dispositivos da RAPS,
bem como auxiliar na fiscalização e sistematização de denúncias referentes a
esses serviços.



Participar da construção de um Fórum Estadual de Saúde Mental envolvendo
profissionais da psicologia e de áreas afins.
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Retomar a discussão da atuação profissional que garanta a defesa dos direitos
humanos das pessoas com necessidades decorrentes do uso de substâncias
psicoativas.



Estimular a discussão sobre Psicologia e Saúde nos cursos de Psicologia nas
universidades do estado, de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCN’s), fomentando parcerias de ensino.



Realizar eventos para divulgar os conhecimentos em Psicologia e Saúde para
os

representantes

de

órgãos

e

entidades

públicas

ou

privadas

e

representantes da sociedade civil.


Participar e realizar eventos regionais e nacionais (Workshops, Seminários,
Congressos e etc.), que possuam comprovação de contribuição na prática
profissional da categoria.



Proporcionar

encontros

e

diálogos

interculturais

entre

psicólogas/os,

acadêmicas e demais profissionais que atuam nas mais diversas abordagens
da Psicologia e Saúde visando uma maior aproximação entre os saberes.


Sistematizar e divulgar o produto de reflexões e construções coletivas, as quais
possam servir de referência para a atuação dos psicólogos no campo da
Psicologia e Saúde.



Desenvolver ações que contemplem as diretrizes do Conselho Regional de
Psicologia, (disciplinar, orientar e fiscalizar), junto aos profissionais que atuam
na saúde, assim como, oferecer orientação e promover políticas que valorizem
o trabalho prestado por estes, com ética e responsabilidade, frente às
demandas da sociedade.



Estar presente em ações ou mídias quando as demandas se referirem aos
núcleos da Comissão.



Participar das políticas estabelecidas pelo CFP.

5.8.3. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES


Acompanhar os representantes do CRP/14, que atuam junto ao Conselho
Estadual de Saúde, participando de todas as reuniões cabíveis com esse
órgão.



Acolher os profissionais da Rede de Atenção Psicossocial a fim de estimular a
participação nesta comissão e, a partir disso, promover encontros e reuniões,
presenciais ou híbridas, a fim de escutar e auxiliar na organização das
demandas da categoria para fins de orientação e fortalecimento da profissão.



Organizar e promover junto com os demais núcleos da comissão de saúde a
continuidade do Congresso de Psicologia e Saúde, com o objetivo de
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proporcionar e garantir um espaço de debate e reflexão sobre a atuação ética
da (o) Psicóloga (o) em suas diversas interfaces de atuação na comunidade,
com ênfase em tratar a todos como sujeitos de direito.


Apoiar e incentivar o Cine Clube juntamente com a Comissão de Saúde em
parceria com a Comissão de Psicologia Social e Comunitária, convidando
debatedores e providenciando divulgação.



Realizar audiência pública sobre o tema da saúde mental.



Atuar junto à frente parlamentar municipal para aprovação da Lei de Saúde
Mental no município de Campo Grande.



Fomentar e apoiar a regulamentação da Rede de Atenção Psicossocial nos
demais municípios de Mato Grosso do Sul, a exemplo da lei que está sendo
construída em Campo Grande.



Produção de vídeos breves destinados à categoria e a população geral com
assuntos informativos sobre saúde mental, psicoterapia, ética e política.

5.8.4. PREVISÃO FINANCEIRA
Descrição

Quantidad
e
90 un.
04 un.
03 un.

Unitário

Total (R$)

R$ 49,20
R$ 614,00
R$ 340,00

R$ 4.428,00
R$4.912,00
R$ 1.020,00

12 un.
12 un.
12 un.

R$ 120,00
R$ 200,00
R$ 217,00

R$1.440,00
R$2.400,00
R$2.604,00

04 un.

R$ 580,00

R$ 2.320,00

04 un.

R$ 500,00

R$ 2.000,00

1400 un.

R$ 12,00

R$ 4.800,00

10 un.

R$ 200,00

R$ 2000,00

Ajudas de Custo*
Passagens aéreas*
Passagens de ônibus/
ressarcimento de
combustível*
Intérprete de Libras
Hospedagem
Diárias
Aluguel de Auditório para até
100 pessoas
Aluguel de
equipamentos/filmagem
Coffee Break (Kit)
Impulsionar as publicações
nas mídias sociais
Total

5.9.

R$ 30.528,00

COMISSÃO DE PSICOLOGIA SOCIAL E COMUNITÁRIA

5.9.1. ONDE ESTAMOS

A Comissão de Psicologia Social e Comunitária está iniciando as atividades do
ano 2021, propomos debates sobre temas pertinentes a nossa sociedade e realidade
atual, levando em conta o contexto pandêmico que nos assola e as ações que são
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realizadas pelos profissionais desse campo. Nossa proposta envolve um Ciclo de
Debates bimestrais, on-line que conta como disparador produções audiovisuais
artísticas nacionais e internacionais, disponíveis de maneira gratuita e com livre
acesso. Os debates serão documentados e poderão acontecer em parcerias com
instituições de ensino e profissionais.

5.9.2. ONDE QUEREMOS CHEGAR

O principal objetivo desta Comissão é promover o debate entre profissionais,
pesquisadores e comunidade acadêmica sobre as temáticas e formas de trabalho
pertinentes a Psicologia Social e Comunitária, aproximando o debate do cotidiano
profissional, bem como documentar estes eventos para que se tenha registros das
ações da Comissão e para que possam ser retomadas futuramente.
Se possível, de acordo com o cenário da Pandemia da Covid-19 e o avanço
das vacinações em nosso estado, alguns eventos do “PsiSocial em Cena” poderão
ser presenciais, em Centros Culturais públicos e gratuitos ou em parceria com
Universidades, sem custos adicionais. Caso seja possível, esses eventos poderão
ocorrer em diferentes cidades do estado.

5.9.3. ESTRATÉGIAS


Promover debates on-line acerca de temas pertinentes a Psicologia Social e
Comunitária.



Articular o Ciclo de Debates proposto com ações de universidades e demais
profissionais da categoria.



Articular com as demais Comissões do Conselho quando o debate incluir
temas transversais.



Documentar as ações da Comissão para registro e articulações futuras.



Reconhecer as demandas da categoria no que diz respeito à Psicologia Social
e Comunitária.

5.9.4. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES
Proposta

Objetivo

Como

Debater temas
pertinentes à
atuação da
Psicologia Social e
Comunitária.

Reconhecer e discutir
as práticas
profissionais e temas
atualmente relevantes
para a Psicologia
Social e Comunitária.

Através do Ciclo de
Debates bimestral
chamado “PsiSocial
em Cena” - debates
entre a Psicologia
Social e produções
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Artistícas.
Participar de
reuniões, encontros
e treinamentos
presenciais e à
distância do
CREPOP Nacional.

Capacitação,
atualização e
alinhamento das
diretrizes gerais da
Pesquisa CREPOP.

Acompanhar conforme
a solicitação.

Aproximar
profissionais e
acadêmicos dos
debates propostos.

Articular a prática
profissional e o
ensino.

Fechando parcerias
para divulgação e
produção de conteúdo
com as Universidades
do estado.

Reconhecer as
demandas e
interesses dos
profissionais.

Articular as propostas
e temas do “PsiSocial
em Cena” com as
demandas
profissionais.

Através de formulários
disponibilizados ao
final de cada encontro.

Criar um arquivo
com as ações da
Comissão.

Avaliar e
disponibilizar aquilo
que foi produzido.

Através de registros
escritos após cada
encontro.

5.9.5. CALENDÁRIO DAS AÇÕES
Atividades

Jan

Fev

PsiSocial
em Cena

x

Reuniões
de
Planejame
nto e
avaliação

x

Marc

Abr

Mai

x
x

x

Jun

Jul

Ago

x
x

x

Set

x
x

x

Out

Nov

Dez

x
X

x

x

5.9.6. PREVISÃO FINANCEIRA
Especificação

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

Custo Total (R$)

Coffee break

100un.

R$ 11,00

R$ 1.100,00

TOTAL

R$ 1.100,00
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6.

GRUPO DE TRABALHO

6.1 GT MEMÓRIA DA PSICOLOGIA

6.1.1 OBJETIVOS


Reorganizar e catalogar o acervo da Biblioteca Maria Solange Félix Pereira.



Divulgar e estimular a utilização do acervo nos cursos de Psicologia nas
universidades do estado.



Realizar que congregue raízes históricas e institucionais da Psicologia do MS;



Organizar e publicar obra que registre o histórico da Psicologia no MS com
apoio do CFP.



Coordenar o Cine Clube quando este for designado, convidando debatedor e
providenciando divulgação.



Participar das políticas estabelecidas pelo CFP.



Articular e estimular o registro, estudo e preservação da memória da Psicologia
nos cursos de Psicologia nas universidades do estado.



Participar e realizar eventos regionais e nacionais (Workshops, Seminários,
Congressos e etc.), que possuam comprovação de contribuição na prática
profissional da categoria.

6.1.2 PREVISÃO DE CUSTOS
Descrição
Ajudas de Custo*
Passagens aéreas
Registro de ISBN

Quantidade
60 un.
02 un.
01 un

Hospedagem
Diárias
Aluguel Auditório
Filmagem
Coffee Break
Faixas
Folders

02 un.
05 un.
01 un.
01 un.
200 un.
02 un.
200 un.

Unitário
R$ 49,20
R$ 900,00
R$ 200,00

Total (R$)
R$ 2.952,00
R$1.800,00
R$ 200,00

R$ 200,00
R$ 400,00
R$ 217,00
R$ 1.085,00
R$ 580,00
R$ 580,00
R$ 500,00
R$ 500,00
R$ 11,00
R$ 2.200,00
R$ 200,00
R$ 400,00
R$ 0,30
R$ 60,00
Total
R$ 10.177,00
*Cálculo baseado em 1 reunião mensal para 5 colaboradoras/es durante 12
meses.
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7.

CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA E POLÍTICAS
PÚBLICAS (CREPOP)

7.1. ONDE ESTAMOS
O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP)
representa uma iniciativa do Sistema Conselhos em promover a qualificação das/os
psicólogas/os que atuam nas mais diversas políticas públicas. A atuação do CREPOP
abrange uma diversidade de propostas, a principal delas é a produção de
documentos a partir da investigação da prática profissional no âmbito das políticas
públicas.
Para esse objetivo foi desenvolvida uma metodologia própria, a qual garante a
participação da categoria na elaboração de produções de caráter orientativo para a
atuação profissional. O CREPOP ainda possui uma prática alinhada com a garantia
de direitos e com a transformação social, a fim de contribuir para um olhar crítico e
social da práxis, ressaltando o compromisso ético-político da profissão pela
construção de um mundo mais democrático, por meio do acesso da Psicologia a
todas e todos.
O CREPOP tem atuado no Estado por meio da investigação das práticas e
serviços de Psicologia na interface com as políticas públicas, por meio de
mapeamentos, levantamentos, contato com as secretarias municipais e estaduais,
universidades, órgãos de controle social e trabalhadoras/es, a fim de compreender a
inserção da Psicologia nas políticas públicas, bem como, seus desafios e
potencialidades no Estado.
As Consultas Públicas e lançamento de Referências Técnicas são momentos
para discussões com as/os psicólogas/os que protagonizam o cotidiano de trabalho
na assistência social, saúde, educação, segurança pública, trânsito, terceiro setor,
dentre outros. Os eventos em formato de seminário são espaços de orientação e
diálogo das práticas profissionais no Estado, com o objetivo de promover a
aproximação da categoria do CREPOP e do CRP14MS, bem como, tirar dúvidas,
capacitar a atuação e promover reflexões sobre a atuação. Além disso, a equipe
técnica realiza o assessoramento das comissões e núcleos relacionados às temáticas
das políticas públicas, participando das reuniões, subsidiando as discussões e
apoiando as atividades.
A partir de tais diretrizes, a unidade local do CREPOP/CRP14 apresenta o
planejamento das principais atividades, eventos e projetos para o ano de 2022.
Considerando o contexto de pandemia do novo Coronavírus durante o ano de 20202021, as ações propostas se mesclarão entre atividades que utilizarão as Tecnologias
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de Informação e Comunicação (TIC’s) e atividades presenciais. Ressaltamos que as
atividades aqui propostas estão alinhadas com as diretrizes e demandas do
CRP14/MS, CREPOP Nacional e Conselho Federal de Psicologia.

7.2. ONDE QUEREMOS CHEGAR
Consolidar o papel estratégico do CREPOP nas suas principais diretrizes de
recurso de gestão e pesquisa permanente da prática profissional no âmbito das
políticas públicas em todas as regiões do Estado de Mato Grosso do Sul, a partir da
perspectiva do compromisso ético, político e social da profissão.

7.3. ESTRATÉGIAS
●

Promover a interiorização do CREPOP realizando atividades nos municípios
polos, estabelecendo parceria com os equipamentos/órgãos sociais, secretarias
municipais e estaduais, conselhos de direitos, a fim de mobilizar a participação
da categoria em temas pertinentes e demandas da sociedade.

●

Fortalecer a parceria entre o CREPOP regional e as demais comissões
estabelecidas no CRP14, realizando eventos conjuntos no Estado, visando à
colaboração técnica e a otimização dos recursos financeiros.

●

Estabelecer parceria com as instituições de ensino superior (IES) de graduação
e pós-graduação, do estado de Mato Grosso do Sul, de forma a ampliar o
conhecimento das Referências Técnicas para o corpo docente e discente.

●

Estimular o conhecimento e o debate sobre a atuação das psicólogas/os nas
políticas públicas e as Referências Técnicas por meio de oficinas, encontros,
conferências, seminários e mostras das práticas realizadas nas regiões do
Estado.

●

Realizar todas as etapas do Ciclo de Pesquisa CREPOP para o ano em
destaque, e a partir das demandas emergentes da investigação promover ações
para a categoria.

●

Apoiar todas as atividades do Regional relacionadas à Psicologia e Políticas
Públicas fortalecendo o protagonismo do CREPOP, por meio da participação e
promoção de reuniões, eventos, seminários, palestras, rodas de conversa, etc.

7.4. PLANEJAMENTO DAS AÇÕES
7.4.1. CREPOP COMO RECURSO DE GESTÃO
Proposta

Objetivo

Como
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Participar das atividades e
eventos da Comissão de
Interiorização e Fronteiras.

Promover a interiorização do
CREPOP nos municípios do
Estado.

Apresentar o
CREPOP/CRP14MS para as/os
psicólogas/os por meio do
lançamento das Referências
Técnicas.

Fortalecer a parceria entre o

Consolidar o espaço da
Psicologia nas Políticas Públicas,
visando a colaboração técnica e
otimização de recursos.

Participar das reuniões mensais
das comissões e núcleos
relacionadas às políticas
públicas e realizar eventos em
conjunto.

Realizar parcerias com
Instituições de Ensino Superior
de graduação e pós-graduação.

Estimular discussões de
Psicologia e Políticas Públicas na
formação profissional por meio da
divulgação das Referências
Técnicas.

Promover reuniões e atividades
com coordenadores, docentes e
discentes do curso de
Psicologia do estado.

Manter atualizado o Banco de
Dados do CREPOP.

Atualizar informações relativas à
Psicologia e Políticas Públicas na
jurisdição do CRP14.

Atender demandas propostas
pelo plenário CRP.

Subsidiar com informações
relacionadas à psicologia e
políticas públicas a partir das
diretrizes do CREPOP.
Acompanhar e potencializar a
presença do CRP nos conselhos.

Elaborar semanalmente
pesquisas internas de
mapeamento dos profissionais
de psicologia em políticas
públicas.
Participar mensalmente das
reuniões da plenária.

CREPOP regional e as demais
comissões estabelecidas no
CRP14.

Assessorar as representações do
CRP nos conselhos de direitos e
controle social.

Orientar e acompanhar
semanalmente as demandas.

7.4.2. INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA PROFISSIONAL
Proposta
Participar de reuniões,
encontros, treinamentos
presenciais e à distância do
CREPOP Nacional.

Objetivo
Capacitar, atualizar e alinhar as
diretrizes gerais da Pesquisa
CREPOP.

Como
Acompanhar conforme a
solicitação do CREPOP/CFP.

Participação na Reunião
Nacional CREPOP.

Planejar as ações futuras do
CREPOP.

Realizar pesquisas locais sobre
Psicologia e Políticas Públicas
conforme a necessidade das
comissões do Regional.

Investigar a prática profissional
regional de forma a contribuir com
o conhecimento técnico da
categoria.

Encontro presencial de toda a
rede CREPOP Nacional,
conforme agenda do CFP.
Elaborar mensalmente análise
das informações do questionário
online “Mapeamento do perfil
profissional das/psicólogas/os
de MS”.

Realizar o evento de lançamento
das Referências Técnicas para a
categoria articulada com as
comissões.

Difundir o conhecimento para a
categoria, de forma a publicizar as
Referências e o CREPOP.

Planejar e realizar o evento de
lançamento de acordo com a
agenda do CRP.

Estimular a participação dos
profissionais na fase de Consulta
Pública da Referência Técnica.

Promover a participação das/os
profissionais do Estado de forma a
contribuir na elaboração da
Referência.
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Realizar Reuniões Abertas e/ou
divulgar através dos recursos de
comunicação digital: site, redes
sociais, ofícios, e-mail, contato
telefônico com órgãos públicos,
conforme agenda do CFP.

7.4.3. PROCESSO INTERNO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Proposta
Reuniões com a Conselheira
Responsável CREPOP.
Execução do Plano de Trabalho
local.
Apresentar na Plenária mensal as
atividades do setor.

Objetivo
Manter o alinhamento das
informações e acompanhamento
do trabalho.
Garantir a realização das ações
planejadas.
Buscar o constante diálogo com
o Plenário.

Supervisão de Estagiária do
CREPOP.

Acompanhar e orientar as
atividades.

Como
Encontros mensais
presenciais/online, comunicação
via e-mail, telefone/whatsapp.
Acompanhar diariamente e
executar as ações.
Comunicar semanalmente aos
conselheiros as ações e
demandas do CREPOP.
Verificar diariamente a execução
das atividades e avaliar
formalmente mensalmente.

7.4.4. ATIVIDADES CREPOP NACIONAL
Proposta
Realizar os Ciclos de Pesquisa
CREPOP do referido ano, com
temas definidos na APAF.

Objetivo
Executar todas as ações do
planejamento garantindo a
entrega das informações no
prazo:
● A ser definido em APAF

Como
Acompanhar semanalmente a
execução das ações atendendo
aos prazos estabelecidos.

Divulgar as Referências Técnicas
Revisadas.

Atualizar a categoria publicando
os documentos revisados:
 Medidas
Socioeducativas
 CAPS
 CRAS/SUAS
 Atendimento a mulheres
vítimas de violência de
gênero
 CREAS
 Gestores do SUS
 Gestores do SUAS

Informar via mídias sociais, email, ou promover eventos
online ou presenciais em
parceria com as respectivas
comissões do regional.

Lançamento de novas
Referências Técnicas.

Finalizar os ciclos de pesquisa
iniciados de forma a atender as
demandas da categoria:
 Direitos Sexuais e
Reprodutivos;
 Políticas públicas para
idosos;
 Povos Quilombolas
Convocar a categoria a
contribuir com as etapas da fase

Informar via mídias sociais, email ou promover reuniões,
eventos online ou presenciais
em parceria com as respectivas
comissões do regional.

Realizar Consultas Públicas.

Promover reuniões abertas com
a participação da categoria,

50
conforme agenda do
CREPOP/CFP.

de Consulta Pública:
● Políticas Públicas para
Idosos;
● Mulheres Vítimas de
Violência de Gênero
● CAPS
● CREAS
XI Seminário Estadual de
Psicologia e Políticas Públicas.

Refletir com a categoria a
importância da inserção da
psicologia nas políticas públicas
no contexto atual de desmonte.

Promover eventos locais com
foco em uma política pública na
região, valorizando a
participação da categoria.

7.5. CALENDÁRIO DE AÇÕES
Atividades

Jan

Fev

Participar
das
atividades e
eventos da
Comissão
de
Interiorizaçã
oe
Fronteiras

Mar

Abr

Jun

Jul

X

X

Ago

X

Promover
reuniões e
atividades
com
coordenador
es, docentes
e discentes
do curso de
Psicologia
do Estado
Realizar
o
evento
de
lançamento
das
referências
para
a
categoria
articulada
com
as
comissões.
Realizar os
Ciclos
de
Pesquisa
CREPOP do
referido ano,

Mai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Set

Out

Nov

Dez

51
com temas
definidos na
APAF
XI Seminário
Estadual de
Psicologia e
Políticas
Públicas;

X

7.6. PREVISÃO FINANCEIRA
Especificação

Quantidade

Custo Unitário
(R$)

Custo Total (R$)

Ajudas de custo

50un.

R$ 49,20

R$ 2.460,00

Passagens/Locação
Carro

01un.

R$ 600,00

R$ 600,00

Passagens Aéreas

02un.

R$ 900,00

R$ 1.800,00

Passagens de ônibus

01un.

R$ 340,00

R$ 340,00

Hospedagem

04un.

R$ 450,00

R$ 1800,00

Diárias

08un.

R$ 217,00

R$ 1.736,00

Aluguel de espaço
para até 100 pessoas

01un.

R$ 580,00

R$ 580,00

Coffee break

100un.

R$ 11,00

R$ 1.100,00

Reembolso de
combustível

01un.

R$ 340,00

R$ 340,00

Folders

200un.

R$ 0,34

R$ 68,00

Tradução de
Multimídia Português com
edição de texto

03un.

R$ 776,10

R$ 2.328,30

Adesivo vinil veicular
12x12

5000

R$ 0,68

R$ 3400,00

Adesivo praguinha
para roupas 7x7

5000

R$ 0,28

R$ 1.400,00

Transcrição de áudio
em português com
revisão 60min

12un.

R$ 776,10

R$ 9.313,20

Intérprete de LIBRAS

04un

R$ 120,00

R$ 480,00

TOTAL

R$ 27.745,50

