Psicologia, no cotidiano,
por uma sociedade mais
democrática e igualitária

O que é o CNP


Realizado a cada três anos, é a instância

máxima
Conselhos

de

deliberação
de

Psicologia,

do

Sistema

onde

são

definidas diretrizes para as ações políticas
que serão priorizadas durante o triênio
seguinte.

Como será o 9º CNP
 Tema: “Psicologia, no cotidiano, por uma
sociedade mais democrática e igualitária”
 Eixos:
• Organização democrática do Sistema Conselhos
e aperfeiçoamento das estratégias de diálogo

com a categoria e sociedade;
• Contribuições éticas, políticas e técnicas ao
processo democrático e de garantia de direitos;
• Ampliação e qualificação do exercício
profissional no Estado de garantia de direitos.

Como se estrutura o CNP


Estruturado em diferentes atividades:
•

Encontros preparatórios

•

Encontros preparatórios livres

•

Pré-Congressos

•

Pré-Congressos livres

•

Congresso Regional da Psicologia

•

Congresso Nacional da Psicologia

Encontros preparatórios
•

Organizados pelo CRPRS com objetivo de articular e
mobilizar amplamente a categoria a fim de favorecer a
organização dos/as psicólogos/as, para a discussão da
temática do COREP e estimular a elaboração de
propostas.

•

Período de realização: outubro de 2015 a março de
2016.

• Propostas: Podem ser elaboradas propostas, que
serão apreciadas e votadas em um Pré-Congresso.
• Eleição de delegados/as: não há.

Eventos preparatórios livres
• Organizados pela própria categoria.
• Período de realização: novembro de 2015 a março de
2016. Devem ser informados ao CRP até 15 dias antes
da data de sua realização.
• Propostas: Podem ser elaboradas propostas a serem

apreciadas e votadas em um Pré-Congresso. As
propostas deverão ser encaminhadas para
cnp@crprs.org.br ou entregues diretamente à

COMORG Regional, em até 05 dias úteis após a
realização da atividade.
• Eleição de delegados/as: não há.

Propostas enviadas online
• Visando à ampliação dos mecanismos de participação
online, será possível receber propostas da categoria
por esse meio, as quais deverão compor o conjunto de
propostas a serem deliberadas nos Pré-Congressos.
• Devem ser redigidas em formulário específico,
disponível no site www.crprs.org.br/cnp.
• Devem estar em consonância com o tema do 9º CNP.
• Devem ser encaminhadas à COMORG Regional para
cnp@crprs.org.br, sendo devidamente identificadas
(nome completo do psicólogo/a e número de seu
registro no CRP 7ª Região).
• Serão analisadas e aprovadas em um
Pré-Congresso.

Pré-Congressos
• Realizados pelo CRPRS em diferentes regiões do estado,

visando à ampla participação dos/as psicólogos/as e à
discussão do tema e dos eixos do 9º CNP, à formulação
e à apreciação de propostas, e eleição de delegados/as.

• Período de realização: dezembro de 2015 até 10/04/ 2016.
• Propostas: Serão elaboradas propostas e analisadas
aquelas formuladas em eventos preparatórios e/ou enviadas
pela categoria ao e-mail cnp@crprs.org.br. Podem ser
aprovadas até 10 propostas de cada eixo, totalizando 30.
• Eleição de delegados/as: Será eleito 1
delegado/a para cada 2 psicólogos/as presentes
no momento da eleição dos/as delegados/as.

Pré-congressos
Cidade
Alegrete
Cachoeira do Sul
Carlos Barbosa
Caxias do Sul
Lagoa Vermelha
Nova Petrópolis
Novo Hamburgo
Osório
Passo Fundo
Pelotas
Porto Alegre
Rio Grande
Santa Cruz do Sul
Santa Maria
Santo Ângelo
São Borja
São Gabriel
São Leopoldo
Três Coroas

Data
27/02/2016
março/2016
20/02/2016
05/12/2015
a definir
02/12/2015
março/2016
a definir
19/03/2016
23/03/2016
19/03/2016
28/03/2016
12/03/2016
25/02/2016
a definir
26/02/2016
a definir
a definir
a definir

Pré-Congressos Livres
• Organizados por quaisquer grupos de psicólogos/as,
com o objetivo de estimular e construir propostas que

não foram criadas em eventos organizados pelo CRP.
• Período de realização: dezembro de 2015 até
10/04/2016. Devem ser informados à COMORG Regional

até 15/02/2016.
• Propostas: Podem ser elaboradas, votadas e aprovadas
até 10 propostas de cada eixo, totalizando 30. Devem ser
encaminhadas para cnp@crprs.org.br ou entregues à
COMORG Regional, em até 05 dias úteis após a realização
da atividade para que sejam referendadas no COREP.
• Eleição de delegados/as: Será eleito 1
delegado/a para cada 2 psicólogos/as presentes
no momento da eleição dos/as delegados/as.

Congresso Regional da
Psicologia - COREP
 29 e 30 de abril de 2016, em Porto Alegre
 Delegados eleitos nos Pré-Congressos se
reunirão em grupos para trabalhar sobre as
propostas, que serão votadas e levadas ao
9º CNP
 Serão eleitos delegados para o CNP

9ª Congresso Nacional
da Psicologia - CNP
 16 a 19 de junho de 2016, em Brasília

 Os delegados eleitos nos COREPs se
reunirão em grupos para trabalhar
sobre as propostas eleitas,e estas
serão votadas, para comporem o
Caderno de Deliberações.

Cronograma
Atividade

Realização dos eventos preparatórios e atividades livres
Envio de minuta de regulamento do COREP à COMORG Nacional
para apreciação
Resposta da COMORG aos CRP sobre minuta de regulamento
Realização dos Pré-Congressos para aprovação das propostas e
eleição de delegados para o COPREP
Sistematização das propostas pela COMORG Regional
Realização do COREP, que aprova propostas e elege delegados
para o 9° CNP
Envio de propostas, ata, lista de presença, regulamento e
regimento interno e relação de delegados e suplentes do COREP
à COMORG Nacional
Resposta da COMORG Nacional sobre ata, lista de presença,
regulamento e regimento interno do COREP e relação de
delegados e suplentes para a etapa nacional
Sistematização das propostas aprovadas nos COREPs pela
COMORG Nacional
Recebimento de recursos pela COMORG Nacional de
impugnações de delegados e definição de convidados
Envio da sistematização das propostas aos delegados do 9º CNP
Resposta aos recursos
Realização da etapa nacional do 9º CNP

Prazos 9º CNP
Outubro de 2015 a
março de 2016
Até janeiro de 2016
Até fevereiro de 2016
Até 10/04/2016
De 11 a 25/04/2016
28/04 a 08/05/2016

Até 10/05/2016

Até 17/05/2016
10 a 20/05/2016
Até 30/05/2016
Até 01/06/2016
Até 09/06/2016
16 a 19/06/2016

Acesse todos

os documentos e
informações em
www.crprs.org.br/cnp
Contato: cnp@crprs.org.br

