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CR-12-000001
Criar um estudo para identificar a viabilidade para redução de 
anuidade . #1 Regional Finanças PC-12-000021

CR-12-000002
Manter representação em conselhos de políticas públicas e 
direitos humanos. #1 Regional Controle Social PC-12-000037

CR-12-000003

Realizar pesquisa a respeito dos impactos da pandemia de 
COVID-19 no exercício profissional das/os psicólogas/os, com 
o objetivo de formular ações porventura necessárias. #1 Regional Pandemia PC-12-000038

CR-12-000004

Atuar conjuntamente com o Sindicato e outras entidades na 
defesa e ampliação da inserção profissional da Psicologia na 
sociedade. #1 Regional e Nacional Valorização profissional PC-12-000040

CR-12-000006
Elaborar orientações técnicas sobre a atuação dos 
profissionais da psicologia em atendimento "home care". #1 Regional Referências Técnicas PC-12-000043

CR-12-000007

Que o Sistema Conselhos promova eventos para discutir a 
inserção e ampliação da participação de psicólogas(os) nas 
esferas Regional e Federal nos órgãos de controle social : de 
trânsito, segurança pública e sistema de justiça. #1 Regional e Nacional comunicação com o Estado PC-12-000055

CR-12-000008

Que o Sistema Conselhos elucide em texto público as 
normativas criadas e promova a participação das equipes 
técnicas em reuniões nacionais das Comissões Permanentes, 
objetivando a transparência e qualidade de suas ações de 
orientação e fiscalização. #1 Regional e Nacional COF e COE PC-12-000057

CR-12-000009
Que o Sistema Conselhos implemente ações de valorização da 
profissão perante à sociedade. #1 Regional e Nacional Valorização profissional PC-12-000059

CR-12-000010

Que o Conselho Federal fomente junto a outras instituições, 
em especial o Ministério do Trabalho, a atuação da(o) 
profissional psicóloga(o) no espaço da saúde ocupacional, 
sobretudo, na saúde do trabalhador que atua em áreas de 
risco. #1 Nacional Saúde do Trabalhador PC-12-000060

CR-12-000011

Que o Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina - 
CRP-12 mantenha comissão para discutir e fomentar a 
atuação da(o) psicóloga(o) em políticas públicas de 
mobilidade humana e trânsito. #1 Regional Psicologia do Trânsito PC-12-000062

CR-12-000012

Que haja a criação e/ou atualização de medidas de 
fiscalização dos serviços online em Psicologia, bem como a 
elaboração de nova resolução que verse sobre serviços 
psicológicos prestados por meios de Tecnologia da 
Informação e da Comunicação. #1 Regional e Nacional Atendimento on-line PC-12-000063
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CR-12-000013

Estabelecer anuidade de pessoa jurídica proporcional ao nível 
de faturamento, com teto máximo o valor de anuidade 
vigente , a partir de estudo a ser realizado no primeiro ano da 
próxima gestão, com a implementação ocorrendo no ano 
subsequente, em se confirmando viabilidade. #1 Regional Finanças PC-12-000068

CR-12-000014
As reuniões como assembleias e outras de caráter de ampla 
participação poderão ocorrer em formato remoto/híbrido. #1 Nacional Gestão PC-12-000070

CR-12-000015

Ter anuidade reduzida para profissionais recém formados ( 
até 2 anos ) , a partir de estudo a ser realizado no primeiro 
ano da próxima gestão, com a implementação ocorrendo no 
ano subsequente, em se confirmando a viabilidade. #1 Regional Finanças PC-12-000071

CR-12-000016

Implementar avaliação de satisfação de todos os 
atendimentos prestados às/aos psicólogas(os) pelo Sistema 
Conselhos. #1 Regional Gestão PC-12-000072

CR-12-000017

Implementar avaliações de satisfação das(os) psicólogas(os) 
e/ou participantes dos eventos realizados pelo Sistema 
Conselhos. #1 Regional Gestão PC-12-000073

CR-12-000018

Que o Sistema Conselhos desenvolva ações objetivando o 
fortalecimento do diálogo com as instituições públicas e 
privadas que empregam profissionais de Psicologia, em todas 
as áreas de atuação, a fim de orientar a prática profissional e 
fortalecer áreas de atuação pouco exploradas. #1 Regional e Nacional Valorização profissional PC-12-000075

CR-12-000019

Implementar a contratação de serviço de assessoria 
parlamentar para atuar junto às esferas executivas de nível 
estadual e federal em prol dos interesses da categoria. #1 Regional Gestão PC-12-000077

CR-12-000021

Que o CRP atue em representações estaduais e municipais 
que possibilitem/oportunizem a participação das(os) 
psicólogas(os) . #1 Regional Valorização profissional PC-12-000081

CR-12-000022

Reduzir percentual de repasse da arrecadação dos CRs ao CFP 
a partir de estudo a ser realizado no primeiro ano da próxima 
gestão, devendo ser implementado no ano subsequente, em 
se confirmando a viabilidade. . #1 Nacional Finanças PC-12-000084

CR-12-000023

Ampliar os campos de pesquisas do CREPOP, abrangendo 
equitativamente todas as especialidades e especificidades da 
atuação das(os) psicólogas(os). #1 Nacional CREPOP PC-12-000090

CR-12-000024 Fomentar a atuação da(o) psicóloga(o) no contexto hospitalar. #3 Regional Atuação profissional PC-12-000019



CR-12-000025

Fomentar a criação de fórum de debates com a participação 
representativa de povos originários em torno do resgate da 
história política brasileira destacando a forma como nos 
constituímos enquanto nação, considerando o massacre dos 
povos indígenas e expropriação de suas terras do período 
colonial até os dias atuais. #2 Nacional Direitos humanos PC-12-000023

CR-12-000026

Que o Sistema Conselhos de Psicologia se posicione em 
defesa do Estado Democrático de Direito e dos princípios 
constitucionais brasileiros. #2 Regional e Nacional Direitos humanos PC-12-000031

CR-12-000027

Fomentar a atuação da(o) psicóloga(o) para a promoção e 
garantia de direitos das pessoas com deficiência em diversos 
contextos. #2 Regional e Nacional Pessoas com deficiência PC-12-000032

CR-12-000028

Que o Sistema Conselhos mantenha posicionamento em 
defesa dos direitos, liberdades e garantias fundamentais, 
conforme previsto na Constituição Brasileira. #2 Regional e Nacional Direitos humanos PC-12-000033

CR-12-000029

Que o Sistema Conselhos permaneça na atuação, alicerçada 
no código de ética profissional, dos Direitos Humanos 
Fundamentais, conforme preconizado pela Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. #2 Regional e Nacional Direitos humanos PC-12-000035

CR-12-000030

Orientar e fomentar o debate acerca do exercício profissional 
da(o) psicóloga(o) na promoção da saúde e da segurança de 
trabalhadores(as) . #2 Regional Saúde do Trabalhador PC-12-000042

CR-12-000031

Criar e divulgar no sistema Conselhos em campanha nacional 
o papel dos fatores humanos na ocorrência de acidentes de 
trânsito e suas consequências. #2 Nacional Psicologia do Trânsito PC-12-000064

CR-12-000032

Orientar as(os) psicólogas(os) acerca da atuação profissional 
com crianças e adolescentes, no que diz respeito às 
obrigações normativas, sigilo profissional, deveres 
profissionais diante dos responsáveis, análise de 
condicionantes relativos à demanda de trabalho e elaboração 
de documentos em consonância com o ECA . #2 Regional Orientação PC-12-000065



CR-12-000034

Elaborar orientações relativas à atenção a crianças, 
adolescentes, mulheres e idosos em situações de violência, 
seja no âmbito da saúde, assistência social e educação, tendo 
em vista a prevenção de violências, a reparação dos danos 
ocasionados por situações violadoras, bem como a promoção 
de sua saúde e bem-estar. Promover, ainda, reflexão sobre 
violência institucional, com o intuito de evitar a revitimização 
dessa população nos atendimentos, ao submetê-las a 
procedimentos desnecessários, repetitivos ou invasivos. #2 Regional e Nacional Orientação PC-12-000067

CR-12-000035

Que o CRP-12 articule junto aos sindicatos o debate sobre a 
valorização do trabalho profissional por meio de piso salarial 
no âmbito nacional, junto ao Sistema Conselhos. #3 Regional piso salarial PC-12-000069

CR-12-000036

Fomentar o debate acerca da garantia da inserção da(o) 
psicóloga(o) na política pública de educação , em 
conformidade com a lei 13.935/19 . #2 Regional Psicologia Escolar/Educacional PC-12-000074

CR-12-000037

Que o Sistema Conselhos estimule a discussão sobre o 
desmonte de políticas públicas , bem como , fomente a 
participação das(os) psicólogas(os) em equipes 
multiprofissionais da saúde mental como política de Estado. #2 Regional e Nacional Saúde Mental PC-12-000076

CR-12-000038

Viabilizar a participação via CRP da(o) profissional psicóloga(o) 
nos espaços de controle social , bem como nos conselhos 
estaduais e municipais de saúde, assistência social e educação 
, conselhos de direitos, a citar: mulheres, LGBTQIA+, direitos 
humanos, idosos, raça, etnia, crianças e adolescentes, pessoas 
com deficiência, entre outros. . #2 Regional Controle Social PC-12-000078

CR-12-000039

Apoiar, dar visibilidade e subsidiar tecnicamente os 
profissionais da psicologia que atuam com as pessoas em 
situação de rua, na perspectiva dos direitos humanos. #2 Regional SUAS PC-12-000080

CR-12-000040

 Atualizar a cartilha "Práticas profissionais dos(as) 
psicólogos(as) em educação inclusiva", de forma que esta 
esteja alinhada com a Lei nº 13.935/19. #2 Nacional Orientação PC-12-000083

CR-12-000041

Que o sistema Conselhos se posicione contra retrocessos na 
política de saúde mental em curso no Brasil, a exemplo da 
inclusão de adolescentes nas comunidades terapêuticas como 
forma de "cuidado". #2 Nacional Saúde Mental PC-12-000085



CR-12-000043

Que o CRP posicione-se a favor de campanhas como "Despejo 
Zero", considerando que o acesso à moradia é fator essencial 
na saúde mental da população economicamente vulnerável. #2 Regional Direitos humanos PC-12-000088

CR-12-000044
Ampliar a atuação da(o) Psicóloga(o) Escolar no Ensino 
Superior. #3 Regional Psicologia Escolar/Educacional PC-12-000008

CR-12-000045

Que o sistema Conselhos estabeleça diálogos com órgãos 
públicos e privados onde existam conflitos e necessidade de 
elucidações sobre a área de atuação da(o) psicóloga(o). #3 Regional e Nacional Valorização profissional PC-12-000009

CR-12-000046

Ampliar, articuladamente aos sindicatos, a fiscalização acerca 
das condições de trabalho da(o) psicóloga(o) nas políticas 
públicas municipais. #3 Regional Fiscalização PC-12-000013

CR-12-000047

Articular junto ao MEC e ABEP a revisão das diretrizes para o 
alcance de uma formação adequada em psicologia com base 
em princípios técnicos, teóricos e éticos frente à precarização 
do ensino superior em psicologia no Brasil . #3 Regional e Nacional Formação PC-12-000024

CR-12-000048
Estimular , legitimar e ampliar a presença da(o) profissional 
de Psicologia na Atenção Básica em Saúde. #3 Nacional SUS PC-12-000025

CR-12-000049
Que o Sistema Conselhos desenvolva ações que reiterem a 
importância da avaliação psicológica no contexto do trânsito. #3 Nacional Psicologia do Trânsito PC-12-000026

CR-12-000050

Fomentar as ações e discussões acerca da violação dos 
direitos das mulheres, visando a participação e orientação da 
categoria profissional bem como a conscientização da 
sociedade no combate a violências e na importante 
participação da psicologia nisso. #2 Regional Direitos humanos PC-12-000027

CR-12-000051

Promover a divulgação das especialidades em psicologia de 
forma equitativa, ressaltando os aspectos técnicos, éticos e 
científicos , assim como suas possibilidades de intervenção 
profissional . #3 Regional Exercício Profissional PC-12-000028

CR-12-000052

Atuar junto ao CONTRAN visando garantir que a avaliação 
para CNH seja feita por psicóloga(o) perita(o) especialista em 
trânsito. #3 Nacional Psicologia do Trânsito PC-12-000034

CR-12-000056

Atuar na divulgação do papel da psicologia nos diversos 
campos de atuação, seja em organizações públicas e privadas, 
elucidando as possibilidades de atuação da(o) psicóloga(o) 
sob diferentes perspectivas teóricas, metodológicas, ética e 
técnicas. #3 Regional Valorização profissional PC-12-000046



CR-12-000057

Discutir e refletir sobre os limites éticos das práticas 
alternativas (coach comportamental e similares) como uso 
da(o) profissional de psicologia quando não organizados a 
partir de um referencial teórico, técnico e científico . #3 Regional Exercício Profissional PC-12-000047

CR-12-000058

Defender que no Sistema de Justiça as práticas de justiça 
restaurativas e mediação sejam realizadas com base no 
arcabouço teórico, técnico e ético da profissão da Psicologia e 
áreas afins. #3 Regional Psicologia Jurídica PC-12-000048

CR-12-000059

Que o sistema conselhos utilize dos meios de comunicação 
para informar, apresentar e divulgar o fazer da psicologia nas 
diversas áreas de atuação da psicologia. . #3 Regional e Nacional Valorização profissional PC-12-000049

CR-12-000060

Que o CRP-12 promova ampla divulgação de ações voltadas 
ao enfrentamento das decorrências da pandemia da COVID-
19 na saúde mental da população. #3 Regional Pandemia PC-12-000053

CR-12-000061

Deliberar sobre a criação de Comissão de Psicologia do 
Trânsito com a finalidade de discutir propostas de criação e 
atualização de resoluções e/ou normas técnicas específicas 
para o contexto de Avaliação Psicológica do Trânsito, com a 
participação de convidados técnicos, doutores e 
pesquisadores no assunto, como membros efetivos da 
Comissão . #3 Nacional Psicologia do Trânsito PC-12-000054

CR-12-000062

Incentivar o ensino e a capacitação de psicólogas(os) na 
elaboração de documentos psicológicos em cursos de 
graduação, pós-graduação e capacitações em Psicologia de 
modo a qualificar a produção e transmissão de informações 
éticas, técnicas e científicas. #3 Regional Formação PC-12-000056

CR-12-000063

Que o Sistema Conselhos faça articulação junto aos 
sindicatos, ao Contran e aos Detrans para garantir que o valor 
dos honorários da avaliação psicológica de condutores sejam 
cumpridos conforme sugerido na tabela da FENAPSI. #3 Nacional Relações Interinstitucionais PC-12-000058

CR-12-000064

Que o Sistema Conselhos, em conjunto com as editoras de 
testes, desenvolva ações , na área da avaliação psicológica , 
de regulação do acesso aos testes psicológicos diante da 
decisão do STF sobre a comercialização dos testes 
psicológicos . #3 Nacional Avaliação Psicológica PC-12-000082

CR-12-000065
Que o CRP-12 debata junto à categoria as especificidades da 
saúde mental da população negra. #2 Regional Direitos humanos PC-12-000087



CR-12-000067

Que o Sistema Conselhos realize ações de orientação às(aos) 
profissionais de psicologia no contexto da avaliação 
psicológica envolvendo o papel do psicólogo clínico, 
assistente técnico e perito judicial, bem como os documentos 
gerados em decorrência dos trabalhos desenvolvidos . #3 Nacional Avaliação Psicológica PC-12-000091

TOTAL 59 PROPOSTAS
29 SÓ REGIONAIS
15 NACIONAIS E REGIONAIS 
15 SÓ NACIONAIS


