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Psicologia, no co�diano, por uma sociedade mais democrá�ca e igualitária  

 

1) CRP: 07 

2) Tipo de evento: Pré Congresso  

3) Título do evento: Pré Congresso Porto Alegre  

4) Data do evento: 19/03/2016  

Eixos: 

1. Organização democrá�ca do Sistema Conselhos e aperfeiçoamento das estratégias de diálogo com a 
categoria e sociedade; 

2. Contribuições é�cas, polí�cas e técnicas ao processo democrá�co e de garan�a de direitos;  

3. Ampliação e qualificação do exercício profissional no Estado de garan�a de direito s 

 

 

PROPOSTAS EIXO 1 

 

 

Eixo: 1 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Regional 

Proposta 01: 

Garan�r a con�nuidade das discussões do Núcleo do Sistema Prisional. 

 

Eixo: 1 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Regional 

Proposta 02: 

Garan�r a con�nuidade das discussões do Núcleo de Relações Raciais. 

 

Eixo: 1 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional 

Proposta 03: 

Implementar métodos colabora�vos de administração de conflitos no Sistema Conselhos de 
Psicologia, tais como mediação, conciliação e negociação, reconhecendo-os como procedimentos 
possíveis nos casos de representação é�ca. 
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Eixo: 1 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Regional/Nacional 

Proposta 04:  

Apoiar a implementação das deliberações das Conferências de Assistência Social nas três esferas 
de governo: nacional, estadual e municipal. 

 

Eixo: 1 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Regional/Nacional 

Proposta 05: 

Incen�var a criação de espaços específicos para a discussão da polí�ca de Assistência Social, em 
âmbito regional e nacional. 

 

Eixo: 1 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Regional/Nacional 

Proposta 06: 

Promover e divulgar eventos em conjunto com as IES sobre a temá�ca da Avaliação Psicológica, 
buscando qualificar a formação dos futuros profissionais. 

 

Eixo: 1 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional 

Proposta 07: 

Es�mular a obrigatoriedade de registro junto aos conselhos regionais dos professores que 
ministram disciplinas de psicologia que implicam em exercício profissional.  

 

Eixo: 1 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional 

Proposta 08: 

Que o CFP fomente junto ao MEC espaços de discussão voltados para a qualificação dos currículos 
de psicologia quanto ao tema da Avaliação Psicológica, para além dos aspectos técnicos, seus 
efeitos é�cos e a produção dos documentos resultantes destas.  

 

Eixo: 1 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional 

Proposta 09: 

Fomentar o diálogo entre o CFP e as editoras responsáveis pelos instrumentos psicológicos na 
autorização para adaptação e validação de instrumentos.  

 

Eixo: 1 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional 

Proposta 10: 

Garan�r que o SATEPSI es�pule como condição de aprovação de instrumentos válidos somente 
aqueles que possam ser disponibilizados e/ou comercializados para toda categoria. 
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PROPOSTAS EIXO 2 

 

Eixo: 2 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional 

Proposta 01: 

Que o Sistema Conselhos, mantendo sua posição de defesa da atuação mul�profissional e 
interdisciplinar, revise a Resolução 07/2003, visando a atualizar e qualificar a produção de 
documentos decorrentes do exercício profissional. Dessa forma, se ar�cule c om outros conselhos 
profissionais para validar a construção de documentos mul�profissionais que mantenham os 
princípios é�cos e interdisciplinares.  

 

Eixo: 2 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional 

Proposta 02: 

Que o Sistema Conselhos analise e proponha estratégias de enfrentamento contra a tendência de 
encarceramento de sele�vas populações, apontando sua relação com a legislação an�drogas e 
repense o alcance das polí�cas públicas e alterna�vas penais, que contemplem as singularidades 
de gênero. 

 

Eixo: 2 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional 

Proposta 03: 

Que o Sistema Conselhos de Psicologia incida na defesa dos direitos das crianças e dos 
adolescentes, e enfrente as proposições de redução da maioridade penal, levando em 
consideração o aumento da tendência sele�va do encarceramento e da segregação social,  
subsidiando discussões e questões é�cas e técnicas frente ao Legisla�vo e ao Judiciário . 

 

Eixo: 2 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional 

Proposta 04: 

Fomentar e garan�r a organização e par�cipação das (o) profissionais de psicologia nos diferentes 
espaços polí�cos da Polí�ca Nacional de Assistência Social (PNAS) visando à organização, 
mobilização e ar�culação para o fortalecimento do exercício prof issional e consolidação desta 
polí�ca pública. Dessa forma, criando e implementando uma rede de profissionais em cada 
Conselho Regional de Psicologia que atue no Controle Social da Assistência Social visando à troca 
de experiência e formação para qualificação da atuação. 
 

Eixo: 2 (Desmembrada) Âmbito administra�vo: Nacional 

Proposta 05: 

Que o Sistema Conselhos discuta os impasses é�cos e técnicos diante das demandas ins�tucionais 
envolvidos na atuação dos psicólogos nas penas restri�vas de liberdade e problema�ze sua 
par�cipação na elaboração dos documentos técnicos que atualmente determinam o regime de 
cumprimento dessas medidas. 

 

Eixo: 2 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional 
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Proposta 06: 

O sistema conselhos contribuirá para a garan�a do Direito Humano de todas e todos à liberdade 
religiosa de crença e culto, reafirmando o caráter laico do exercício da profissão.  

 

Eixo: 2 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional 

Proposta 07: 

Que o Sistema Conselhos de Psicologia realize ações pela descriminalização e regulamentação do 
uso de drogas ilícitas e pela descriminalização e legalização do aborto. 

 

Eixo: 2 (Desmembrada da 05) Âmbito administra�vo: Nacional 

Proposta 08: 

Que o Sistema Conselhos discuta os impasses é�cos e técnicos diante das demandas ins�tucionais 
envolvidos na atuação dos psicólogos nas medidas socioeduca�vas e problema�ze sua 
par�cipação na elaboração dos documentos técnicos que atualmente determinam o regime de 
cumprimento dessas medidas. 

 

Eixo: 2 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional 

Proposta 09: 

Que o Sistema conselhos faça gestão junto aos órgãos governamentais para uma estruturação de 
polí�ca de saúde mental de base territorial com cuidado em liberdade, buscando ampliar a rede 
de atenção psicossocial com serviços de atenção a crise, e serviços de acolhimento em caráter 
residencial e transitório. Assim como, fortaleça as parcerias com os Ministérios da Saúde e da 
Jus�ça para o fim dos manicômios judiciários e hospitais de custódia, e para implantação e 
implementação de novos disposi�vos de atenção aos usuários de saúde mental que estão em 
conflito com a lei, respeitando os princípios da Lei nº 10.216. 

 

Eixo: 2 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional 

Proposta 10: 

Que o Sistema conselhos faça gestão junto aos órgãos governamentais para revisão dos critérios 
empregados para a implantação/financiamento federal para os serviços de saúde mental, 
superando o parâmetro populacional e produzindo critérios que levem em cont a as necessidades 
territoriais e produza maior equidade na distribuição de recursos.  

 

REGIONAL 

 

Eixo 2 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Regional 

Proposta 01: 

Que o CRPRS amplie a discussão da par�cipação da psicologia em polí�cas na atenção as pessoas 
com DST, HIV, AIDS e hepa�tes virais buscando a qualificação das capacitações para os 
profissionais que realizam testes rápidos.  
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Eixo 2 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Regional 

Proposta 02: 

Que o CRPRS garanta efe�vamente a fiscalização e orientação dos editais de Concurso Público ou 
afins, portarias, resoluções e similares, que não respeitem o Código de É�ca Profissional do 
psicólogo. 

 

 

PROPOSTAS EIXO 3 

 

Eixo: 3 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Regional 

Proposta 01:  

1. Promover ações, debates e par�cipação em instâncias de controle social direcionadas à 
efe�vação das polí�cas públicas de Estado para pessoas privadas de liberdade e egressos\as do 
Sistema Prisional na perspec�va dos Direitos Humanos. 

 

Eixo: 3 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional e Regional 

Proposta 02:  

Ampliar a par�cipação e protagonismo do sistema conselhos  como en�dade de referência no 
debate social e intersetorial sobre os temas relevantes ao Sistema Prisional na garan�a dos 
direitos humanos, posicionando-se em relação aos temas: o hiper-encarceramento, a cultura 
puni�vista, as penas alterna�vas, a legislação an�drogas vigente, a sele�vidade penal, o 
feminicídio, entre tantos outros temas, que a�ngem majoritariamente segmentos específicos da 
população, demarcando posição técnica, é�ca e polí�ca. 

 

Eixo: 3 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional e Regional 

Proposta 03: 

Promover ações que visem a superação da legislação an�drogas vigente no Brasil focada na 
repressão que, notadamente, contraria à polí�ca pública de Redução de Danos e à tendência de 
alguns países a regulamentação da produção, do comércio ou descriminalização. 

 

Eixo: 3 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional  

Proposta 04:  

Criar e disponibilizar à categoria, material orienta�vo sobre diretrizes da atuação do/a psicólogo/a 
educacional, bem como promover eventos para divulgação e promoção do conteúdo desse 
material. 

 

Eixo: 3 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional  

Proposta 05:  
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Reconhecer e regulamentar ações protagonizadas por psicólogos/as garan�ndo seu exercício em 
prá�cas como: mediação de conflitos; atuação nas centrais de regulação de acesso a serviços  
públicos; ações de jus�ça restaura�va, entre outras , com contribuições da psicologia. 

 

Eixo: 3 (Suprimida) Âmbito administra�vo: Nacional  

Proposta 06: 

Ampliar a discussão do fazer do/a Psicólogo/a no SUAS e construir resolução que regulamente a 
atuação profissional. 

 

Eixo: 3 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional e Regional 

Proposta 07:  

Propor sistema�camente junto ao MEC a revisão da grade curricular da formação em graduação 
(disciplinas e estágios) garan�ndo uma formação condizente com as polí�cas públicas vigentes. 

 

Eixo: 3 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional e Regional 

Proposta 08: 

Protagonizar a ar�culação do Sistema Conselho Federal/Conselhos Regionais junto as en�dades de 
psicologia na representação polí�ca na Polí�ca de Assistência Social considerando: controle social, 
mesa de negociação/gestão do trabalho, fóruns de trabalhadores (municipal, estadual e nacional), 
conferências, frentes parlamentares e demais espaços de organização e par�cipação polí�ca de 
defesa e fortalecimento da Assistência Social.  
 

Eixo: 3 (Aprovada) Âmbito administra�vo: Nacional  

Proposta 09: 

Par�cipar e promover debates sobre avaliação e procedimentos psicológicos com pessoas com 
deficiência no sen�do de uma maior apropriação da prá�ca profissional do psicólogo neste 
âmbito. 
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