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Depois de 52 eventos preparatórios, entre mesas-redondas, conferências, 
oficinas e seminários, o CRP-12 promoveu nos dias 30 de abril e 1o de maio, 
o IX COREP-SC  (Congresso Regional da Psicologia) para discutir as práticas 
do exercício profissional, eleger os delegados para o 9º Congresso Nacional 
da Psicologia (CNP) e definir as propostas a serem implantadas pelo Sistema 
Conselhos na gestão 2016 a 2019.  O evento foi realizado no Morro das Pedras 
Praia Hotel, em Florianópolis, e reuniu em torno de 100 psicólogos (as) de dife-
rentes regiões do Estado. 

A mesa de abertura foi composta pelos representantes Igor dos Santos, do 
CRP-12; Eddie Antunes, da ABEP Nacional; Briana Picolotto, da ABEP-SC; Ro-
sane Lorena Granzotto, do FEPSIC; Nasser Haidar Barbosa, do Centro de Direi-
tos Humanos de Joinville; do SinPsi, Vania Maria Machado e Eduardo Antunes 
de Matos, do Fórum Municipal de Educação de Lages.  Durante a solenidade 
de abertura, a presidente do CRP-12 Jaira Rodrigues apresentou as ações da 
atual gestão nos anos de 2014 e 2015, destacando as políticas de participação 
e movimento e as parcerias realizadas.  “ A grande marca da nossa gestão foi 
a organização de parceiros e a promoção de diálogos com várias entidades 
ligadas à Psicologia”, destacou. 

A palestra do evento foi ministrada pelo psicólogo Francisco José Machado 
Viana que trouxe para o debate o tema do 9º CNP, a “Psicologia no cotidiano, 
por uma sociedade mais democrática e igualitária”.  

Grupos de Trabalhos – O IX COREP SC debateu as 246 propostas e conso-
lidou em encaminhamentos que foram levados ao 9º Congresso Nacional de 
Psicologia (CNP). Além disso, foram eleitos os nove delegados profissionais que 
foram representar o Estado no evento em Brasília (DF).

IX COREP:  
Participação na construção das diretrizes 

O Pré-Congresso de Balneário Camboriú ocorreu no dia 9 de abril, na Faculdade Avantis, com mais de trinta 
profissionais que debateram o tema “Vida Moderna, Ambiente e Sustentabilidade”. O palestrante foi o psicólogo 
Marcos Ferreira, doutor em Psicologia Social que atua em Psicologia organizacional, ética profissional, história e 
epistemologia da Psicologia, Psicologia do Trabalho e Psicologia Ambiental.
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Delegados eleitos 
Durante o IX COREP, os participantes elegeram os noves delegados profissionais para o 9o 

CNP, numa escolha entre três chapas, e um estudante que será titular. Outros três suplentes 
profissionais e um estudante também foram escolhidos.

Foram eleitos: 

s Delegados titulares: Eduardo Antunes de Matos, Geneia Lucas dos Santos, Jaira Terezi-
nha Rodrigues, Jaqueline Nehring, Maria Cláudia Goulart da Silva, Marília de Souza da 
Silveira, Paulo Roberto Worst Leite, Rosane Lorena Granzotto e Rosenilda Gonçalves.

s Suplentes Psicólogas/os: Suziléia Cecchin, Geny Beckert e Ivânia Zulian Fontana Süpp-
titz. 

s Delegado – estudante: Wagner Guimarães de Sousa

s Suplentes – estudantes: Alana dos Santos e Vitor Nascimento.
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Possibilidades de diálogos  
a partir dos Eixos do 9° CNP: 

1. Organização democrática do Sistema Conselhos 
e aperfeiçoamento das estratégias de diálogo com a 
categoria e sociedade

A proposição deste Eixo abrange a formulação de contribuições e possibili-
dades de reformulação das formas democráticas de estrutura e funcionamento 
dos Conselhos Regionais e Conselho Federal, de modo a cumprir a função 
social de garantia do exercício ético e qualificado da Psicologia. Envolvem 
questões referentes ao controle social e mobilização da categoria, a gestão 
do sistema (comunicação, gestão financeira, orientação e fiscalização, pro-
jetos de regionalização e interiorização...), formulação de projetos de Lei e, 
as relações institucionais na Psicologia (FENPB, ABEP, Fenapsi…) e com a 
sociedade (espaços de participação social, movimentos sociais, gestores das 
políticas públicas…). Visam, sobretudo, posicionar o Sistema Conselhos na di-
reção de um Projeto Ético-Político que legitime e amplie o diálogo participativo 
e democrático com a categoria e com a sociedade. 

Dentre os questionamentos potentes a este Eixo podemos considerar: quais 
mecanismos e agendas estão sendo promovidas para garantir os espaços 
democráticos e participativos do Sistema e suas deliberações? Quais diretri-
zes são necessárias para aprimorar a relação entre as funções precípuas dos 
Conselhos (orientar, disciplinar e fiscalizar) com o cotidiano dxs psicólogxs? 
Como está sendo e como podemos potencializar a relação com as entidades 
da profissão? Os modos de organização, estrutura e funcionamento dos Con-
selhos tem promovido contribuições e possibilitado o protagonismo da Psico-
logia frente as demandas da sociedade? 

9º CNP  
9º Congresso Nacional da Psicologia
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2. Contribuições éticas, políticas e técnicas do 
processo democrático e de garantia de direitos

De forma a constituir diretrizes para os processos e condições de trabalho 
dos psicólogos, este Eixo acolhe propostas para a qualificação e construção de 
referências para a atuação dxs psicólogxs. Possibilita agregar reflexões acerca 
das possibilidades, limites e efeitos das práticas profissionais para o cenário de 
garantia de direitos. Igualmente aponta e/ou reforça caminhos para a atuação 
em diferentes contextos e com diferentes populações. As teses a serem formu-
ladas podem considerar questões como: De que forma o Sistema Conselhos 
pode intensificar a formulação de referências, a serem construídas coletivamen-
te, para novos campos de atuação? Que resoluções, normativas e orientações 
necessitam ser revistas para maior efetividade da intervenção psicológica e das 
contribuições da Psicologia no cenário de garantia de direitos? Quais estratégias 
precisam ser constituídas para a garantia da qualidade ética, técnica e científica 
do trabalho dxs psicólogxs?   

3. Ampliação e qualificação do exercício 
profissional no Estado de garantia de direitos

O último Eixo compreende as relações da Psicologia com o Estado e com 
a sociedade, em que a ampliação e qualificação do exercício profissional se 
articula com questões para além das políticas institucionais e relações entre a 

No dia 5 de março foi realizado o Pré-Congresso de Chapecó, na subsede do CRP-12, com o tema “Direitos 
Humanos”. A convodada para o debate foi a doutora em Psicologia Social pela Universidade de São Paulo (USP) 
Lia Vainer Schucman, psicóloga que realiza pesquisa de pós doutorado em Psicologia Social no Projeto de 
Pesquisa “Famílias interraciais: estudo psicossocial das hierarquias raciais em dinâmicas familiares”.



6 Congresso Regional da Psicologia de SANTA CATARINA

categoria. Refere-se ao delineamento de um Projeto Político que busque o en-
frentamento das urgências sociais, respostas para as constantes violações de 
direitos humanos, questionamentos ao sistema poder-dominação-privilégios, e 
que, contribua para uma sociedade mais democrática e com igualdade, a partir 
do reconhecimento do direito a todxs, da promoção de novas subjetividades e 
de possibilidades de singularização. Podem ser aprofundadas discussões re-
ferentes: Como o Sistema Conselhos tem se posicionado frente a movimentos 
de desmantelamento das políticas públicas e de recrudescimento de questões 
sociais importantes para  a vida dos cidadãos brasileiros? Que estratégias pre-
cisam ser constituídas para potencializar as contribuições da Profissão para a 
garantia de direitos (Humanos?) e das condições de cidadania?

****
Ensaiando um fechamento dessas provocações ao Temário e Eixos do 9o 

CNP, cabe-nos defender a pretensão do êxito nas discussões e negociações 
das Teses para a Profissão. Mais que isso, o desejo de que este espaço demo-
crático e participativo possa constituir movimentos de resistência e de transfor-
mação social. Sobre estes, Michel Foucault e Judith Butler oferecem elementos 
importantes ao debate (que mereceriam maiores conversações). Para Foucault 
(1990), a resistência se relaciona com a possibilidade de promoção de relações 
éticas, em que o sujeito possa permanecer livre de qualquer escravidão (dis-
curso moral, universal, constritivo), atingindo modos de ser definidos pelo pleno 
gozo de si e a soberania de si sobre si mesmo. Sobre a transformação social, 
Butler (2006), a partir das discussões de gênero, nos sensibiliza a pensar como 
os sujeitos podem afirmar sua vida habitável (com justiça e igualdade), sem au-
sência de uma autorização prévia que os possibilite, para não correr o risco de 
morrer socialmente, em direitos ou de fato. Enfim, debates imprescindíveis para 
a Psicologia, enquanto ciência e profissão, para o compromisso social dxs psicó-
logxs e para pensar os efeitos de nossas práticas na vida dos sujeitos.

O Pré-Congresso de Criciúma foi realizado no dia 9 de abril, junto com a inauguração da Subsede Sul do 
Conselho. No evento foram discutidas questões relacionadas à Psicologia, Religião e Laicidade com a 
participação do psicólogo e psicoterapeuta Luiz Eduardo Valiengo Berni.
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Em São Miguel do Oeste o Pré-Congresso Livre foi realizado no dia 2 de abril, com o tema “Psicologia, 
Subjetividade e Políticas Públicas”. A psicóloga Dra. Maria da Graça Marchina Gonçalves, que atua na Psicologia 
sócio histórica e nas políticas públicas, fez a exposição que subsidiou o debate dos presentes.

Público no XI COREP, realizado em Florianópolis de 30 de abril a 1o de maio.



8 Congresso Regional da Psicologia de SANTA CATARINA

Eixo 1
Organização democrática do Sistema Conselhos e aperfeiçoamento  

das estratégias de diálogo com a categoria e sociedade

1.1 Controle Social

Proposta-1 
Fomentar a participação 

das(os) psicólogas(os) nas po-
líticas profissionais do Sistema 
Conselhos de Psicologia.

 
Proposta-2 

Garantir a gestão partilhada 
e horizontal entre o CFP-Con-
selho Federal de Psicologia e 
o CRP - Conselho Regional de 
Psicologia, respeitando espa-
ços deliberativos como APAF 
- Assembleia de  Políticas, da 
Administração e das Finanças 
do Sistema Conselhos. 

 
Proposta-3 

Criação de estratégias para 
garantir a participação de 
psicólogas(os) nos espaços de 
controle social representando o 
Conselho Regional.

 

1.2 – Gestão 
do Sistema – 
Comunicação 

Proposta-4 
Fortalecer a profissão e criar 

estratégias para desconstrução 
de conceitos estereotipados 
que circulam na mídia. 

 
Proposta-5

Consolidar o compromisso 
do CFP e CRs na articulação 
e mobilização de espaços po-
líticos de participação social e 
diálogo, objetivando a amplia-
ção dos canais de discussão e 

informação, bem como o forta-
lecimento da democracia e da 
sociedade civil.

1.3 – Gestão do 
Sistema – Eventos

Proposta-6
Organizar uma sistemática 

permanente de ações sobre 
ética profissional.

 

1.4 – Gestão do 
Sistema – Geral 

Proposta-7
Garantir espaços de debate 

presencial, democrático e parti-
cipativo entre os psicólogas(os) 
e o Sistema Conselhos.

 
Proposta-8

Garantir a continuidade do 
CREPOP  e publicação das 
referências pendentes, abrin-
do espaço para a construção 
de referências pelas regionais, 
com a possibilidade de articula-
ção entre estas de acordo com 
suas demandas e interesses.  

  
Proposta-9

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

 
Proposta-10

Instituir no Sistema Conse-
lhos comissão de caráter conti-
nuado de Psicologia na Política 

de Assistência Social.
 

Proposta-11
Fomentar a inserção das(os) 

psicólogas(os) nas políticas pú-
blicas.

 
Proposta-12

Ampliar e fortalecer as ações 
do Grupo de Trabalho de Psi-
cologia do Esporte e do Exercí-
cio, do CRP-12. 

 
Proposta-13

Garantir a continuidade ao 
GT Concursos Públicos visan-
do à fiscalização efetiva dos 
concursos públicos no que 
tange ao salário oferecido ao 
cargo de psicóloga(o), assim 
como as respectivas funções 
elencadas em edital, a fim de 
evitar a desvalorização do pro-
fissional e da classe como um 
todo.

1.5 – Gestão do 
Sistema – Gestão 
Financeira

Proposta-14
Que o CRP promova discus-

sões em relação à Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal e a neces-
sidade de ampliação do quadro 
de funcionários para efetuar as 
fiscalizações.

 
Proposta-15

Manter a articulação com o 
Estado pela garantia e inserção 
da(o) psicóloga(o) nas equipes 
de referência e apoio em políti-
cas públicas.
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1.6 – Gestão 
do Sistema – 
Orientação, 
fiscalização e 
ética

Proposta-16
Propor discussões sobre os 

parâmetros ou normatizações 
em relação ao número mínimo 
de profissionais por equipa-
mentos nos serviços públicos.

Proposta-17
Normatizar a relação da prá-

tica do psicólogo  com Sistema 
de Justiça.

 
Proposta-18

Intensificar a fiscalização 
para efetividade da Resolução 
17, de 20 de junho de 2011 do 
Conselho Nacional de Assis-
tência Social - CNAS, sobre 
a presença do profissional de 
Psicologia durante o período de 
funcionamento de cada serviço 
de acordo com as normativas.

 
Proposta-19

Fiscalizar e tensionar, em con-
junto com o sindicato, pela inser-
ção de psicólogas(os) na equipe 
de referência  conforme as nor-
mativas das políticas públicas.

 
Proposta-20

Que o Sistema Conselhos 
promova estudos frente a am-
pliação dos processos de fisca-
lização, verificando os motivos 
de possíveis entraves e/ou de 
dificuldades, buscando melho-
ria e agilidade.

 
Proposta-21

Criar espaços de discussão 

com o serviço social sobre as 
intervenções e elaboração de 
documentos em conjunto e de-
mais processos interdisciplina-
res de trabalho.

 
Proposta-22

Garantir e ampliar a continui-
dade do projeto de fiscalização 
dos espaços de atuação  da(o) 
psicóloga(o), nos mais diversos 
serviços públicos.

 
Proposta-23

Ampliar o acompanhamen-
to e fiscalização por parte do 
Conselho quanto as condições 
de trabalho da(o) psicóloga(o)  
junto às cooperativas presta-
doras de serviços em saúde 
suplementar. 

 
Proposta-24

Utilizar os polos de Política de 
Participação e Colaboração para 
o esclarecimento aos  grupos de 
psicólogas(os) sobre as fiscaliza-
ções efetuadas pelo CRP.

 
Proposta-25

Que o CRP-12 otimize a fisca-
lização das Pessoas Jurídicas.

 
Proposta-26

Dar continuidade à fiscaliza-
ção nos órgãos públicos nas di-
ferentes regiões do Estado por 
meio da ação efetiva das Psi-
cólogas responsáveis técnicas.

 
Propsta-27

Desenvolver orientações 
com base nas normatizações 
vigentes, revendo os termos 
da resolução CFP 001/2009, 
para o registro em prontuário 
único decorrente do trabalho 
em equipe interdisciplinar nos 

diferentes campos de atuação 
público e privado. 

 
Proposta-28

Debater e elaborar propostas 
junto à categoria sobre méto-
dos alternativos para a resolu-
ção de conflitos, inclusive den-
tro do Sistema Conselhos em 
situações de infrações éticas.

1.7 – Gestão 
do Sistema – 
Regionalização 
e interiorização 
do Sistema 
Conselhos

Proposta-29
Descentralizar os eventos 

promovidos pelo CRP, esten-
dendo às demais regiões do 
Estado.

1.8 – Mobilização 
da categoria

 
Proposta-30

Manter e consolidar a Polí-
tica de Participação e Colabo-
ração do CRP-12, buscando o 
envolvimento político da cate-
goria na construção da Psicolo-
gia  garantindo a continuidade 
da ampliação dos Polos para 
oportunizar espaços de diálogo 
com o CRP, como programa 
permanente de gestão e propor 
a difusão do projeto para o Sis-
tema Conselhos.

 
Proposta-31

Participar de espaços de dis-
cussão no âmbito do SUAS, 
como o FETSUAS e CEAS, 
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considerando a diversida-
de de contextos em que a(o) 
psicóloga(o) está inserido, ga-
rantindo um espaço de discus-
são e mobilização da categoria 
junto ao sistema conselhos.

 
Proposta-32

Que o Sistema Conselhos, a 
partir de uma análise da con-
juntura sociopolítica brasileira, 
realize eventos para discussão 
política junto à categoria, atre-
lada a processos participativos 
e organizativos.

1.9 – Relações 
Institucionais  - 
Formação

Proposta-33
Estimular a participação das/

os psicólogas/os nas instân-
cias de controle social a partir 
de posições ético-políticas da 
profissão. 

Proposta-34
Fomentar discussões e ini-

ciativas junto à ABEP e IES 
para facilitar o acesso dos aca-
dêmicos de Psicologia como 
usuários de atendimentos psi-
cológicos.

 
Proposta-35

Dar continuidade junto com 
a ABEP Regional às ações em 
parceria com as Universidades, 
fazendo interlocução  entre for-
mação e profissão.

 
Proposta-36)

Dialogar com as Universida-
des e ABEP-SC sobre os pro-
blemas vivenciados nos cam-
pos de estágio, tanto público 

quanto privado. 
 

Proposta-37
Que o Sistema Conselhos 

em conjunto com a ABEP fa-
çam gestão ao ensino de Psi-
cologia junto à Secretaria Es-
tadual de Educação e/ou MEC 
para que as disciplinas de Psi-
cologia em cursos de formação 
profissionalizante sejam mi-
nistrados exclusivamente por 
psicólogas(os), preferencial-
mente com licenciatura. 

1.10 – Relações 
Institucionais  - 
Geral 

Proposta-38
Articular e fortalecer, no Sis-

tema Conselhos, debates e 
ações sobre a democratização 
da comunicação, rearticulando 
o Coletivo Nacional pela Demo-
cratização da Comunicação,  e 
que o Sistema Conselhos de 
Psicologia participe dos deba-
tes em torno da Democratiza-
ção da Comunicação no Fórum 
pela Democratização da Co-
municação – FNDC e Comitê 
Estadual de Democratização 
da Comunicação – CDC.

 
Proposta-39

Realizar parceria com o 
SINPSI para fortalecer junto 
aos órgãos representativos de 
Empresas e Públicas e Priva-
das a importância e a atuação 
da Psicologia Organizacional e 
do Trabalho.

 
Proposta-40

Ampliar o debate e pautar a 
Vigilância Sanitária e outros ór-

gãos de inspeção acerca dos 
parâmetros mínimos para os 
espaços de atendimento clínico 
psicológico. 

Proposta-41
Que os Conselhos Federal e 

Regional continuem o diálogo 
com o Sistema Judiciário para 
a efetivação do Provimento nº 
36/2014 do Conselho Nacional 
de Justiça - CNJ.

 
Proposta-42

Participar de espaços de dis-
cussão no âmbito do SUAS, 
como o FETSUAS, CEAS, 
FNTSUAS e CONPAS consi-
derando a diversidade de con-
textos em que a(o) psicóloga(o) 
está inserido.

 
Proposta-43

Ampliar e consolidar em SC 
o diálogo entre CRESS e CRP, 
especialmente sobre direitos 
humanos, saúde mental e pro-
teção social.

Proposta-44
Pautar as comissões de di-

reitos humanos do Sistema 
Conselhos para que proble-
matizem com as  instituições 
militares sobre a questão do 
assedio moral.

Proposta-45
Articular a criação nos Fórum 

Catarinense de Mudanças Cli-
máticas e Justiça Social.

1.11 – Relações 
Institucionais  - 
Sindicatos 
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No dia 1o de abril se realizou o Pré-Congresso Livre de Florianópolis, no auditório da Fecesc, organizado pelo Sinpsi-
SC. Pela manhã, o Psicólogo Enrico Martins Braga falou sobre “A Atuação do Psicólogo no SUAS: Diálogos sobre a 
prática, organização e participação política dos Psicólogos”.

Em Itajaí foi realizado o Pré-Congresso que debateu o tema “A Vida na Era da Informação, Comunicação 
e Tecnologia”. A psicóloga e professora Dra. Raquel de Barros Pinto Miguel foi a convidada do debate, 
que ocorreu no dia 2 de abril.

Proposta-46
Elaborar junto à Fenapsi 

tabela de valores indicativos 
específicos para saúde suple-
mentar.

  
Proposta-47

Que o Sistema Conselhos 
faça gestão juntamente com 
o Sindicato, sobre o papel e a 
importância da inserção da(o) 
psicóloga(o) no Poder Judiciá-
rio, em todas as comarcas.

 

Proposta-48
Fazer gestão em conjunto 

com a ABEP, as Universidades,  
a categoria  e o Sindicato dos 
Psicólogos na contratação de 
profissionais de Psicologia em 
Políticas Públicas que exigem o 
fazer da(o) psicóloga(o). 

 
Proposta-49

Que o Conselho realize junto 
com o SinPsi, fiscalização e di-
álogo contínuo com rede públi-
ca de atendimento em saúde, 

Assistência Social, a fim de evi-
tar a precarização da profissão 
e auxilie na manutenção de um 
trabalho de qualidade. 

 
Proposta-50  

Propor, através da APAF,  em  
conjunto  com  a  FENAPSI,  
revisão/atualização  da  classi-
ficação  brasileira  de  ocupa-
ções  (CBO)  no  tópico  sobre  
a  Psicologia na  educação,  
respondendo  as  demandas  
da  educação  e  da Psicologia.
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Eixo 2
Contribuições éticas, políticas e técnicas do processo  

democrático e de garantia de direitos

2.1 - CREPOP

Proposta-1
Promover via CREPOP, 

estratégias de incentivo a es-
crita das(os) psicólogas(os), 
nos seus espaços de traba-
lhos (relatos de experiências, 
artigos, boas práticas), possi-
bilitando a publicação destes.

 
Proposta-2

Fortalecer a prática das(os) 
psicólogas(os) nas políticas 
públicas a partir de referên-
cias técnicas elaboradas pelo 
CREPOP e Sistema Conse-
lhos, retomando em âmbito 
nacional e regional a atuação 
do CREPOP para a criação 
de referências em diferentes 
contextos. 

 
Proposta-3

Construir referências via 
CREPOP e promover deba-
tes com as(os) psicólogas(os) 
sobre a avaliação psicosso-
cial.

Proposta-4
Revisão das Referências 

Técnicas do CREPOP nas 
diferentes áreas, a fim de 
potencializar e atualizar as 
informações e reflexões so-
bre o trabalho das psicólogas 
(os).

2.2 – Divulgação 
atrelada ao 
exercício 
profissional

Proposta-5
Criar referências e dire-

trizes para atuação da(o) 
psicóloga(o) clínico no con-
texto domiciliar, bem como a 
divulgação desse serviço.

2.3 – Emergências 
e desastres

Proposta-6
Criar espaço de discussão 

permanente da Psicologia em 
interface com as situações 
de emergências e desas-
tres, de maneira democráti-
ca, articulado com órgãos e 
espaços de representação, 
contemplando as referências 
técnicas do CREPOP e par-
ticipando na elaboração das 
politicas públicas de habita-
ção e defesa civil.

 

2.4 – Formação

Proposta-7
Ampliar junto à ABEP o de-

bate sobre a formação e atu-
ação da(o) psicóloga(o)  em 
licenciatura.

 
Proposta-8

Fomentar discussões em 
parceria com a ABEP – As-
sociação Brasileira de Ensino 
de Psicologia, que problema-
tize as práticas místicas e 
religiosas vinculado à Psico-
logia. Nos espaços de forma-
ção acadêmica e sociedade 
em geral.

Proposta-9
Ampliar discussões com o 

CRP, CFP, ABEP, quanto à 
inserção do discente em es-
tágios de Psicologia, visando 
sua regulamentação.

2.5 – Justiça

Proposta-10
Ampliar o diálogo com o 

judiciário para solucionar 
os problemas gerados pelo 
excesso de demandas e/ou 
transborde da justiça para 
as(os) psicólogas(os) que es-
tão atuando nas políticas pú-
blicas de saúde e Assistência 
Social.

Proposta-11
Estabelecer um diálogo 

contínuo com o Sistema de 
Justiça a fim de evitar a pre-
carização da prática profis-
sional e contribuir com a ma-
nutenção de um trabalho de 
qualidade. 

2.6 – Medida 
Socioeducativa

Proposta-12
Ampliar a discussão acer-

ca da atuação das(os) 
psicólogas(os) com as famí-
lias/responsáveis de adoles-
centes que cumprem medida 
socioeducativa.

2.7 – Orientação 
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e Compromisso 
Social da 
Profissão 

Proposta-13
Fomentar debates sobre o 

compromisso social da Psi-
cologia e sua atuação com 
sujeitos em situação de vul-
nerabilidade.

Proposta-14
Ampliar debates com a 

categoria sobre a temática: 
Psicologia e movimentos so-
ciais.

Proposta-15
Promover ações que fo-

mentem a implementação da 
educação continuada perma-
nente das(os) psicólogas(os) 
que atuam nas diversas poli-
ticas públicas. 

2.8 – Orientação: 
Laicidade

Proposta-16
Fortalecer e garantir es-

paços que dialoguem com 
profissionais e sociedade 
em geral acerca das possí-
veis práticas e limites da(o) 
psicóloga(o) com a temática 
religião, fundamentalismo e 
não moralismo, considerando 
a laicidade da Psicologia.

2.9 – Orientação: 
Referências 

Proposta-17
Mapear e dialogar com as 

(os) profissionais sobre suas 
práticas junto às comunida-
des terapêuticas. 

 
Proposta-18

Promover junto à categoria 
debates sobre o suicídio.

 2.10 – Psicologia 
Organizacional e 
do Trabalho

Proposta-19
Promover discussões sobre 

atuação da(o) psicóloga(o) 
do trabalho em relação à saú-
de do trabalhador.
Proposta-20

Promover momentos de 
discussão sobre a identidade 
da(o) psicóloga(o) na área de 
Psicologia organizacional do 
trabalho.

2.11 – Políticas 
Públicas: Rede 
de Atenção 
Psicossocial 

Proposta-21
Ampliar as discussões éti-

cas e técnicas frente ao fa-
zer psicológico inserido nas 
Comunidades Terapêuticas, 
considerando a perspectiva 
de garantia dos Direitos Hu-
manos. 

2.12 – Psicologia 
Clínica/

Psicoterapia 

Proposta-22
Promover discussões so-

bre a psicoterapia como uma 
prática ética que visa à saúde 
integral.

 
Proposta-23) 
Intensificar com a categoria 

e gestores discussões sobre 
os espaços possíveis para a 
psicoterapia no SUS. 

 
Proposta-24

Criar referências e promo-
ver diálogos, em parceria 
com a Associação Brasileira 
de Psicoterapia (ABRAP), 
com a finalidade de cons-
truir parâmetros éticos para 
a atuação da(o) psicóloga(o) 
em psicoterapia nas políticas 
públicas. 

 
Proposta-25

Promover diálogos com 
gestores de programas de 
saúde mental, clínica am-
pliada e equipes multipro-
fissionais, a fim de construir 
espaços para a psicoterapia 
no SUS. 

2.13 – Saúde 
Suplementar 

Proposta-26
Realizar pesquisa nacio-

nal e discutir com agências 
reguladoras, operadoras de 
planos de saúde e catego-
ria sobre a atuação das(os) 
psicólogas(os) na saúde su-
plementar.
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Mesa de abertura do IX COREP, composta por Eduardo Antunes de Matos, do Fórum Municipal de Educação de Lages e 
ABEP Nacional; Briana Picolotto, da ABEP-SC; Vania Maria Machado, do SinPsi; Igor dos Santos, presidente do CRP-12; 
Rosane Lorena Granzotto, do FEPSIC; Nasser Haidar Barbosa, do Centro de Direitos Humanos de Joinville.

O Pré-Congresso de Orleans foi realizado no dia 5 de março e os participantes debateram o tema “Saúde”, com a convidada 
conselheira Ana Maria Pereira Lopes

“Psicologia do Trabalho” foi o tema apresentado pelo convidado Wanderlei Codo e debatido pelos participantes do Pré-
Congresso realizado em Joinville no dia 5 de março.
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Eixo 3
Ampliação e qualificação do exercício profissional  

no Estado de garantia de direitos

 3.1 – Controle 
e Participação 
Social 

Proposta-1
Promover diálogo com a so-

ciedade sobre a importância 
da atuação da(o) psicóloga(o) 
na garantia de uma sociedade 
de direitos.

 
Proposta-2

Fomentar a participação 
qualificada de psicólogas(os) 
e estudantes de Psicologia 
nas instâncias de controle so-
cial.

 
Proposta-3

Potencializar junto às(aos) 
psicólogas(os) espaços de di-
álogos entre si e com outros 
profissionais das equipes mul-
tiprofissionais em que a psico-
logia está inserida. 

 

3.2 – Direitos 
Humanos

 
Proposta-4

Fomentar a participação da 
categoria em fóruns de direi-
tos humanos e Universidades 
sobre a temática dos direitos 
humanos.

 
Proposta-5

Exigir acessibilidade para 
pessoas com deficiência aos 
serviços públicos de acordo 
com a leis federais, por meio 
de articulação com o poder 

público, Ministério Público e 
conselhos nacionais de direi-
tos humanos.

 
Proposta-6

Fomentar o debate em direi-
tos humanos para população 
cigana.

 
Proposta-7

Atuar junto às instituições 
para que o exercício profissio-
nal da(o) psicóloga(o) esteja 
alicerçado na garantia de di-
reitos linguísticos e culturais. 

3.3 – Novas áreas 
de atuação 

Proposta-8
Elaborar normatizações 

que delimitem a atuação da(o) 
psicóloga(o)  no contexto po-
licial. 

 
Proposta-9

Aproximação do conselho 
junto aos profissionais atuan-
tes no contexto policial a fim 
de auxiliar na construção de 
uma prática que atenda os 
preceitos éticos e técnicos da 
profissão. 

3.4 – Políticas 
Públicas 
-  Psicologia 
Ambiental e 
Psicologia do 
Esporte 

Proposta-10
Promover debates sobre as 

áreas emergentes da Psico-
logia tais como: a psicologia 
do Esporte e a psicologia am-
biental. 

3.5 – Políticas 
Públicas 

Proposta-11
Tensionar as políticas públi-

cas na efetivação da garantia 
de direitos das populações 
em situação de rua. 

 
Proposta-12

Promover o diálogo com as 
políticas públicas na garantia 
de direitos das pessoas com 
deficiência no Brasil. 

 
Proposta-13

Incentivar e tensionar a in-
sersão e ampliação da psico-
logia em espaços que aten-
dam pessoas que cometeram 
violência. 

Proposta-14
Fazer gestão junto à ABEP 

para que os programas de 
formação de profissionais da 
psicologia assegurem funda-
mentos teórico/práticos para 
o trabalho nas diferentes po-
líticas públicas- saúde, as-
sistência social e educação 
e outras-tanto no estímulo a 
pesquisa quanto à estrutura 
de disciplinas e estágios di-
versos nestas áreas.



3.6 – Políticas 
Públicas - 
Comunicação

Proposta-15
Fomentar  a atuação 

das(os) psicólogas(os) nas 
mídias que levem em conta a 
diversidade dos fazeres psi, 
no diálogo com a população, 
articulada à democratização 
da comunicação.

3.7 – Políticas 
Públicas - 
Assistência 
Social 

 
Proposta-16

Promover e articular junto à 
ABEP  a organização e partici-
pação das (os) profissionais e 
estudantes de psicologia nos 
diferentes espaços políticos 
da Politica de Assistência So-
cial. 

 
Proposta-17

Facilitar a aproximação do 
sistema conselhos com os en-
tes federados na construção 
de ferramentas integralizadas 
de registro de informação no 
âmbito do SUAS, garantindo 
as especificidades ético-polí-
tico da psicologia. 

 

3.8 – Políticas 
Públicas - 
Educação

Proposta-18
Que o Sistema Conselhos 

se  posicione contra a retirada 
da discussão de sexo, gêne-

ro, relações étnico raciais nos 
planos municipais de educa-
ção. 

 
Proposta-19

Apoiar o debate para insti-
tuir uma equipe multiprofissio-
nal nas secretarias de educa-
ção municipal e estadual.

 

3.9 – Políticas 
Públicas – Gênero 

Proposta-20
Implementar grupo de tra-

balho sobre gênero e sexu-
alidade em articulação com 
movimentos sociais, para 
pensar a ação do profissio-
nal psicóloga(o) em interface 
com essas temáticas, além de 
ações de combate à violência 
e processos de exclusão.

3.10 – Políticas 
Públicas – 
Imigrantes

 
Proposta-21

Participar na construção de 
políticas públicas e fazeres 
que contribuam à desconstru-
ção do olhar para o imigrante 
enquanto uma ameaça, levan-
do em conta o papel da mídia 
e meios de comunicação na 
construção do medo social. 

3.11 – Políticas 
Públicas – Saúde 

Proposta-22
Promover discussões e de-

bates sobre a atuação da(o) 

psicóloga(o) junto às práticas 
integrativas complementares 
do SUS.

  
Proposta-23

Promover  discussões fren-
te aos serviços da Psicologia 
na atenção básica da saúde.

Proposta-24
Promover espaços de 

discussão sobre interdis-
ciplinaridade com as(os) 
psicólogas(os) e os profissio-
nais das equipes de saúde.

3.12 – Políticas 
Públicas – Povos 
indígenas 

 
Proposta-25

Fomentar a criação de fó-
rum de debates  em torno do 
resgate de nossa história polí-
tica destacando a forma como 
nos constituímos enquanto 
nação, considerando o mas-
sacre dos povos e expropria-
ção das terras indígenas do 
período colonial até os dias 
atuais.

 
Proposta-26

Debater com o Estado so-
bre a necessidade de políticas 
públicas voltadas para o indí-
gena que vive  e/ou frequen-
tam o meio urbano. 

3.13 – Saúde 
Mental 

Proposta-27
Incentivar que as(os) 

psicólogas(os) promovam es-
tratégias de empoderamen-
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to e organização usuários e 
seus familiares de serviços de 
saúde mental, como associa-
ções e fóruns.

3.14 – Sindicato 
– Relações 
Sindicais/
Relações de 
Trabalho 

Proposta-28
Ampliar o debate acerca do 

assédio moral e a naturaliza-
ção da violência no ambiente 
de trabalho da população mi-
litar.

3.15 – Sistema 
Prisional 

 
Proposta-29

Criar estratégias  que pos-
sibilitem a garantia de direitos 
de pessoas em privação de 
liberdade e egressos do siste-
ma prisional.

 
Proposta-30

Fomentar fóruns de discus-
são  sobre a atuação da(o) 
psicóloga(o)  na garantia de 
direitos humanos de pessoas 
em privação de liberdade e 
egressos do sistema penal.

O IX COREP foi realizado no Morro das Pedras Praia Hotel, em Florianópolis, e reuniu os 98 psicólogos(as) 
delegados e mais 13 estudantes eleitos em cada pré-congresso, além de observadores e colaboradores.
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