
CHAPA 11- PRA DEFENDER A PSICOLOGIA 
SANTA CATARINA

Aprimorar e intensificar as ações de orientação itinerante e de 
forma regionalizada em diferentes cidades do Estado sobre os 
parâmetros éticos e técnicos da profissão nos mais diversos 
campos de atuação, abordando temas como: Avaliação 
Psicológica, Elaboração e Registro de Documentos, Publicidade 
profissional, Prontuários, Atendimentos On-line, Psicologia, 
Ciência e Profissão, Transborde da Justiça, Políticas Públicas, 
Psicologia  Hospitalar, Gestão de Riscos e Desastres, Saúde 
Suplementar (planos de saúde), Práticas Integrativas e 
Complementares, Suicídio, Saúde Mental, Política de Álcool e 
outras Drogas, Esporte, Psicologia e Justiça, Mobilidade urbana, 
Psicologia do  Trânsito, Terceiro setor,  entre outros.

EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Continuar a articulação interinstitucional sobre a atuação da 
Psicologia junto a Saúde Suplementar (planos de Saúde) 
considerando a perspectiva do direito à saúde e os preceitos éticos 
e técnicos para o exercício profissional da psicóloga(o).

Realizar ações de fiscalização nos equipamentos das Políticas 
Públicas, primando pelo trabalho técnico, ético e científico da(o) 
psicóloga(o), bem como o diálogo e a exigência do cumprimento 
dos preceitos éticos da profissão por parte dos gestores destas 
Políticas.

Aprimorar  a mediação como meio alternativo de resolução de 
conflitos nos processos éticos-disciplinares.

Aprimorar e intensificar a campanha de valorização profissional, 
destacando a visibilidade social do fazer da(o) psicóloga(o) perante 
a sociedade, pautando as contribuições da psicologia em suas 
diferentes áreas e campos de atuação em diferentes canais de 
comunicação e a ampliação da oferta dos serviços psicológicos em 
espaços públicos e privados.

Ampliar  o desenvolvimento das ações regionalizadas no campo da 
Psicologia Organizacional e do Trabalho, objetivando potencializar 
a atuação da(o) psicóloga(o) nas organizações públicas e privadas 
para problematizar e acompanhar as situações envolvendo o 
assédio moral e a saúde da(o) trabalhadora(or), numa proposta 
conjunta com o Conselho Regional de Administração e/ou outras 
entidades, de acordo com a pertinência. 

Reafirmar a importância do FEPSIC - Fórum de Entidades da 
Psicologia Catarinense para a produção de conhecimento e 
práticas psicológicas que considerem as demandas sociais da 
população catarinense.

Apoiar a ABEP/SC - Associação Brasileira de Ensino de Psicologia 
enquanto interlocutora do diálogo entre a formação em Psicologia e 
a Profissão.

Apoiar a ULAPSI - União Latino-Americana de Entidades de 
Psicologia enquanto interlocutora das discussões sobre Psicologia 
no Brasil e América Latina.

Defender o CREPOP - Centro de Referência em Psicologia e 
Políticas Públicas como ferramenta de gestão e de produção de 
referências técnicas para atuação das psicólogas(os).

Defender as entidades organizativas da Psicologia tal como o 
SINPSI - Sindicato dos Psicólogos, bem como desenvolver ações e 
projetos conjuntos objetivando apoiar as lutas relacionadas às 
condições dignas de trabalho das(os) psicólogas(o)  tais como: 
ações contrárias a precarização do trabalho, piso salarial e jornada 
de 30h, concursos públicos, tabela de honorários e serviços, 
empreendimento de novas frentes de trabalho,  cooperativas, 
entre outras.

Acompanhar e Defender a tramitação do Projeto de Lei pela 
inserção da(o) psicóloga(o) nas Escolas, considerando a 
perspectiva da Psicologia Escolar Crítica nos  processos 
educativos e inclusivos no contexto educacional.

Ampliar ações junto a categoria sobre os efeitos psicossociais do 
racismo e a descolonização do pensamento psicológico.

GESTÃO 2019-2022PROPOSTAS CHAPA 11 - PRA DEFENDER A PSICOLOGIA
Santa Catarina 

 Chapa 11 - Pra Defender a Psicologia  constituiu as propostas ao Conselho Regional de 

APsicologia de Santa Catarina (CRP-SC) considerando os três eixos que orientaram as discussões 
para a construção de diretrizes às gestões do sistema conselhos de psicologia no âmbito regional 

e nacional.

Com isso, reafirmamos  de antemão a defesa e importância desta forma de organização, que 
aposta na participação democrática e direta das psicólogas(os) de diversas regiões do estado 
para contribuir com a construção da psicologia em Santa Catarina e no Brasil, por meio dos 
Congressos Regionais (COREP) e Nacional (CNP).



CHAPA 11- PRA DEFENDER A PSICOLOGIA 
SANTA CATARINA

RELAÇÃO COM A SOCIEDADE 

Promover ações e discussões considerando os marcadores sociais 
da diferença, tais como: raça, etnia, classe, geração, deficiência, 
gênero, orientação sexual, identidade/expressão de gênero, entre 
outros.

Ampliar as articulações na defesa do modelo de Atenção 
Psicossocial, contrapondo-se às lógicas manicomiais e de 
internação compulsória, de modo a reafirmar a implantação plena 
da reforma psiquiátrica e as estratégias de redução de danos.

Articular ações, junto aos movimentos e organizações sociais, de 
enfrentamento às violências e discursos de ódio perpetradas a 
grupos historicamente vulnerabilizados, tais como  mulheres, 
idosas(os), crianças e adolescentes, indígenas, negras(os), 
quilombolas, de terreiro, em luta por território, imigrantes e 
refugiados, pessoas em situação de rua, pessoas com deficiência, 
pessoas em privação de liberdade, LGBTs, entre outros; 
Reafirmando o compromisso ético e político da psicologia em 
defesa da vida digna para todas as pessoas e as lutas históricas no 
campo dos direitos humanos.

Defender a manutenção e ampliação dos espaços de controle 
social como base de organização das políticas públicas 
fomentando e orientando a participação  da(o) psicóloga(o) nestes 
espaços em âmbito municipal e estadual.

Promover debates e ações junto à categoria e sociedade que 
envolvam temáticas da Psicologia relacionadas a gênero e 
sexualidades como: direitos sexuais e reprodutivos, enfrentamento 
às violências contra mulheres e feminicídio, enfrentamento à 
LGBTfob ia ,  despato log ização das  t raves t i l idades  e 
transexualidades, entre outras.

Defender as políticas de atenção aos grupos vulnerabilizados, 
colocando-se contra a extinção de mecanismos de garantia dessas 
políticas, a exemplo dos conselhos de direitos.

Continuar as ações em defesa da implementação do Comitê e Mecanismo de Prevenção e Combate à Tortura no estado de Santa 
Catarina.

Defender as políticas públicas, tais como o SUAS, SUS, Educação, 
Justiça, primando pela participação e protagonismo do fazer 
das(os) psicólogas(os), bem como propor referências para o 
trabalho interdisciplinar nestes espaços.

Defender uma psicologia engajada com princípios democráticos 
comprometidos com a promoção da igualdade, a defesa dos 
Direitos Humanos, a inclusão social e a laicidade de Estado. 
Considerando os princípios fundamentais do código de ética 
profissional e as demandas da população brasileira na construção 
de práticas de enfrentamento à exclusão, à crueldade, à opressão, 
ao ódio, à judicialização, à medicalização e à patologização da vida 
nos mais diversos contextos.

Pautar junto à sociedade a função do CRP-SC na orientação e 
fiscalização do exercício profissional, objetivando que os serviços 
ofertados por psicólogas(os) às(aos) usuárias(os) possuam 
qualidade técnica e ética.

Ampliar e aprimorar a comunicação com a categoria e sociedade 
através de sites, boletins eletrônicos, redes sociais, vídeos e outras 
formas de interlocução.

Ampliar a interlocução do CRP-SC com as necessidades de 
diferentes realidades da atuação profissional, por meio da 
continuidade do projeto de participação e colaboração (ParticiPSI) 
direta das psicólogas(os) nas diferentes regiões do estado e de 
encontros regionais com agenda anual;

Continuar o mapeamento por área de atuação das psicólogas, 
objetivando o planejamento de ações específicas e o 
aprimoramento da comunicação com as(os) profissionais.

Fomentar uma política de educação permanente para as(os) 
trabalhadoras(es) do CRP-SC.

Fomentar e apoiar grupos auto organizados de psicólogas/os nas regiões do estado.

ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA CONSELHOS

Aprimorar a descentralização das ações administrativas e de 
orientação por meio da nomeação das Comissões Gestoras das 
Subsedes oeste, sul, norte e da sede.

Defender a manutenção do Sistema Conselhos de Psicologia 
como  instância máxima de orientação, fiscalização e 
normatização do exercício profissional, sempre garantindo os 
preceitos éticos, técnicos e científicos da Psicologia como Ciência 
e Profissão para a sociedade brasileira.

Zelar pelo patrimônio institucional, primando pela transparência 
das ações financeiras, administrativas e políticas.

/defenderapsicologiasc
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Do dia 23 a 27 de Agosto
VOTE 11 em SC
Pra Defender a Psicologia
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