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CONGRESSO REGIONAL DA PSICOLOGIA DE SANTA CATARINA – 11º COREP/SC 

 
REGIMENTO DOS PRÉ-CONGRESSOS 

 

CAPÍTULO I 
 

DOS OBJETIVOS 
 

 
Art. 1º - São objetivos dos Pré-congressos, etapa regional do 11º Congresso Nacional da 

Psicologia – 11º CNP: 

 

a) Promover a organização e a mobilização das psicólogas1 de Santa Catarina, 

possibilitando a definição da contribuição do Sistema Conselhos para o 

desenvolvimento da Psicologia como ciência e profissão; 

b) Sugerir políticas regionais, referentes ao tema e respectivos eixos do 11º CNP, a 

serem implementadas e/ou reguladas pelo CRP-12, de setembro de 2022 a setembro 

de 2025; 

c) Garantir o espaço de divulgação e organização de grupos para a composição de 

chapas que concorrerão ao mandato do CRP-12, na gestão 2022 a 2025; 

d) Garantir a participação direta das psicólogas no processo de deliberação acerca das 

ações a serem desenvolvidas pelo Sistema Conselhos de Psicologia, favorecendo e 

valorizando o protagonismo e a auto-organização da categoria em relação às etapas 

que precedem o Congresso Nacional de Psicologia (CNP) e o Congresso Regional 

de Psicologia de Santa Catarina. 

e) Eleger Delegadas ao 11º COREP/SC. 

 
CAPÍTULO II 

 
DO TEMA 

 
 

                                                           
1 No intuito de garantir uma linguagem inclusiva de gênero, optou-se por referenciar a categoria no feminino. Desta 
forma, sempre que aparecerem palavras no feminino como “psicólogas”, “inscritas”, “delegadas”, entre outras, estão 
incluídos todos os gêneros. Tal providência foi necessária para evitar entendimentos diferenciados e contraditórios no 
que se refere à indicação das delegações, ao usar os dois gêneros. 
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Art. 2º - Os Pré-congressos seguirão o tema e eixos elencados a seguir, aprovados para o 11º 

CNP: 

Tema: O Impacto Psicossocial da Pandemia: Desafios e Compromissos para a 

Psicologia Brasileira Frente às Desigualdades Sociais. 

 

Parágrafo Único: São eixos do 11º CNP: 

 

Eixo 01: Organização Democrática e Participativa do Sistema Conselhos no 

Enfrentamento da Pandemia. 

Eixo 02: Defesa do Estado Democrático e dos Direitos Humanos via Políticas 

Públicas. 

Eixo 03: O fazer ético e científico da Psicologia no trabalho em saúde mental. 

 
 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 3º - A organização dos Pré-congressos será de responsabilidade da Comissão Organizadora 

Regional de Santa Catarina – COMORG/SC, indicada pelo X Plenário do Conselho Regional de 

Psicologia de Santa Catarina – CRP-12, com estrita observância ao Regulamento do 11º CNP. 

Para tanto, a COMORG/SC terá as seguintes competências. 

 

a) Orientar e acompanhar a preparação e realização dos Pré-congressos em 

todas as suas fases, bem como resolver questões não previstas neste Regimento.  

b) Fazer a inscrição das psicólogas e estudantes nos Pré-Congressos. 

c) Efetuar a inscrição das delegadas, convidados e estudantes  no 11º 

COREP/SC.  

d) Logo após a abertura dos Pré-congressos, proceder a leitura do seu Regimento 

Interno, submetendo-o à apreciação dos participantes. 

e) Realizar o controle de presença, em cada sessão de trabalho, para 

comprovação de quórum. 
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§1º - Para a organização e realização das atividades dos Pré-congressos, a 

COMORG/SC poderá, se necessário, constituir subcomissões e designar 

funcionários do CRP-12, em caráter temporário. 

§2º - A COMORG/SC interrompe suas atividades no ato da instalação da Mesa 

Diretora, nos Pré-congressos, retomando suas ações no 11º COREP/SC. 

 
CAPÍTULO IV 

 
DO CRONOGRAMA 

 

Art. 4º - Os Pré-congressos serão realizados na modalidade on-line, nas seguintes datas: 

26/10/2021; 17/11/2021 e 02/12/2021. 

 

Parágrafo único – Com a finalidade de propiciar a qualidade dos debates e a 

participação democrática de todas, caso haja um número superior a 300 inscritos 

por Pré-congresso, poderá ser criado outro evento, dentro do período previsto 

pelo Regulamento do 11º CNP.   

 

Art. 5°- O Cronograma dos trabalhos dos Pré-congressos está planejado da seguinte forma:  

 

18h Abertura COMORG/SC 

18h10 
Orientações sobre o Regimento dos Pré-congressos e 
composição da Mesa Diretora  

18h30 às 19h 
Palestra 
 

19h às 19h15 Debate/perguntas  

19h15 às 20h15 
- Trabalho em Grupos (avaliação de propostas anteriores e 
criação de novas) 
 

20h15 às 21h15 Plenária de avaliação e aprovação das propostas 

21h15 às 21h30 Eleição de Delegadas (os) ao X COREP/SC 

21h30 
Espaço de divulgação da organização de grupos para 
composição de chapas para a próxima eleição do CRP-12 

22h Encerramento das atividades 

 
CAPÍTULO V 

 
DA REALIZAÇÃO 

 
 
Art. 6º - Os Pré-congressos serão compostos pelas seguintes instâncias: 
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I – Mesa Diretora; 

II – Grupos de Trabalho; 

III – Plenária. 

 

Art. 7° - A Mesa Diretora será composta por presidente, vice-presidente, duas secretárias. A 
Mesa Diretora é única e será eleita pela Plenária na sessão de instalação.  

 
Art. 8° – A Mesa Diretora coordenará a Plenária e terá as seguintes funções: 
 

a) Encaminhar debate e votação de propostas, Menções e Moções apresentadas 

pelos Grupos de Trabalho;  

b) Encaminhar o processo de eleição de Delegadas(os) e suplentes para o 11º 

COREP/SC.  

 
Art. 9º - Aos Grupos de Trabalho caberá debater e construir propostas de âmbito regional e 
nacional sobre os eixos previstos para o 11º CNP. 
 
Art. 10 - À Plenária caberá: 
 

a) Apreciar as propostas de âmbito regional e nacional sobre os eixos previstos 

para o 11º CNP. 

 

b) Eleger as delegadas ao 11º COREP/SC, seguindo o critério no Regulamento 

do 11º COREP/SC. 

 

CAPÍTULO VI 

DA PARTICIPAÇÃO 

 

Art. 11 - Os participantes deverão acessar o link dos Pré-congressos até às 19h15 da 

abertura destes, a fim de que se preserve o adequado andamento das atividades. 

 

Art. 12 - Os Pré-congressos do 11º COREP/SC serão compostos por psicólogas, 

estudantes de psicologia e convidados.  

 

Art. 13 - Somente as psicólogas regularmente inscritas no CRP-12, com inscrição 

principal, ou secundária, e adimplentes, poderão participar da Plenária. 
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§ 1º - Apenas as psicólogas terão direito à voz e voto. 

 

§ 2º - Os estudantes de psicologia e convidados, devidamente credenciados no 

evento, terão direito à voz nos grupos e nas plenárias, sem direito a voto. 

 

§3º - Serão considerados psicólogas adimplentes aquelas que estejam em dia 

com o pagamento da anuidade de anos anteriores à realização do 11º COREP/SC, 

mesmo que na forma de parcelamento, até o dia anterior a realização do respectivo Pré-

congresso. 

 

Capítulo VII 

DOS GRUPOS DE TRABALHO 

 

Art. 14 – Deve ocorrer a divisão do Plenário em Grupos de Trabalho, preferencialmente de 

maneira proporcional, para que ocorra a discussão de cada eixo. Estes grupos deverão ser 

compostos por um coordenador e um relator. O coordenador fará a leitura do enunciado do eixo, 

solicitando aos participantes que formulem propostas que deverão ser apresentadas na Plenária 

para serem apreciadas a fim de aceitá-las, modificá-las ou rejeitá-las após discussão. 

§ 1º Propostas são diretrizes gerais sobre um tema ou uma área da Psicologia 

que deverão nortear a atuação da próxima gestão dos Conselhos Regionais e 

Federal de Psicologia. As propostas devem ser orações únicas, sem 

encaminhamentos. 

§ 2º As propostas deverão ser estabelecidas conforme formulário apresentado 

pela COMORG Nacional.  

 

CAPÍTULO IX 
 

DA APRECIAÇÃO DE PROPOSTAS 

 

Art. 15 – Cada Pré-congresso pode aprovar até cinco propostas de âmbito nacional por eixo, 

totalizando até quinze propostas nacionais a serem remetidas ao COREP/SC.  
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Art. 16 - Cada Pré-congresso pode aprovar até dez propostas de âmbito regional por eixo, 

totalizando até trinta propostas regionais a serem remetidas ao COREP/SC.  

 

Art. 17 - As propostas, para serem consideradas aprovadas nos Pré-congressos, obedecerão ao 

critério de 40% (quarenta por cento) mais um dos votos das psicólogas presentes no ato da 

votação. 

 

CAPÍTULO X 

DA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

Art. 18 - Quando uma proposição estiver em debate na Plenária, a palavra somente será 

concedida, a quem se inscrever na Mesa Diretora, respeitando a ordem de inscrição. 

 

Art. 19 - O tempo máximo de fala por intervenção nos debates e defesa de proposta será de 01 

(um) minuto, com mais 01 (um) minuto de tolerância e deverá se restringir ao item em debate. 

Os apartes, se concedidos pelo orador, serão abatidos do tempo de sua intervenção e devem se 

referir sobre a matéria tratada. 

 

Art. 20 - As “questões de ordem” devem dizer respeito exclusivamente à matéria em questão e 

terão prioridade sobre as “questões de encaminhamento”, ou seja, de discordância na maneira 

pela qual a Mesa Diretora estiver encaminhando a matéria. 

 

Parágrafo Único - Caberá à Mesa Diretora acatar as “questões de ordem” e de 

“encaminhamento” fazendo constar em ata. 

 

Art. 21 - A inscrição nos diferentes temas em debate poderá ser feita até a intervenção do terceiro 

orador inscrito, cabendo ao secretário da mesa avisar este fato e, ao presidente da mesa, 

encaminhar à Plenária a decisão de abertura de mais inscrições para intervenções. 

 

Art. 22 - As votações e apurações serão feitas via ferramenta contratada para a realização dos 

Pré-congressos, que serão no formato online. 
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Art. 23 - As votações dos temas na Plenária terão os seguintes procedimentos: 

 

§1° Fase de proposta, com 01 (um) minuto improrrogável para cada orador, se 

necessário; 

 

§2° Fase de defesa de proposta, se necessário, com o tempo de 01 (um) minuto, 

com até uma defesa contra e uma a favor; podendo a Mesa abrir mais uma defesa 

contra e outra a favor. Quando não houver defesa contra, não haverá a favor. 

 

CAPÍTULO XI 

DA ELEIÇÃO DE DELEGADAS PARA O 11º COREP/SC 
 

Art. 24 – Somente poderão ser eleitas delegadas ao 11º COREP/SC as psicólogas inscritas no 

CRP–12, com inscrição principal ou secundária, e adimplentes. 

 

§1º - Serão consideradas psicólogas adimplentes aquelas que estejam em dia 

com o pagamento da anuidade de anos anteriores à realização do 11º 

COREP/SC, mesmo que na forma de parcelamento, até o dia anterior à realização 

do Pré-congresso e 11º COREP/SC. 

§2º - Os Pré-congressos elegerão número de suplentes equivalente a 30% (trinta 

por cento) do número de delegadas eleitas nos mesmos moldes estabelecidos no 

art. 44 do Regulamento. 

§ 3º - Nos Pré-congressos, deve ser garantida a reserva mínima de 30% de vagas 

para delegadas: psicólogas negras, indígenas, travestis, transexuais e pessoas 

com deficiência; tudo do 11º CNP. 

§4º - Para ser eleita delegada do Pré-congresso, a candidata deverá ter 

efetivamente participado do Pré-congresso que a elegeu. 

 

Art. 25 – Cada pré-congresso elegerá 03 (três) estudantes de psicologia para participar do 11º 

COREP/SC. Estes estudantes serão eleitos pelo coletivo estudantil presente no respectivo 

evento.  
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CAPÍTULO XII 

DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

 

 

Art. 26 – Como os pré-congressos ocorrerão de maneira on-line, será de responsabilidade de 

cada participante manter os recursos tecnológicos de transmissão de som e imagem em tempo 

real ativos durante todo o evento. 

 

§1º – Caso algum participante da mesa perca o contato on-line, automaticamente 

os outros membros assumem a função até o retorno daquele, na seguinte ordem: 

 

a) Na falta da presidente, assume a vice; 

b) Nas faltas da presidente e vice concomitantemente, assumem as secretárias. 

 

§2º - Caso não ocorra o retorno do participante da mesa no prazo de 05 (cinco) 

minutos, é possível a realização de nova eleição para o preenchimento do cargo. 

 

Art. 27 – A ata de cada PRÉ-COREP deverá ser lavrada pela secretária durante o evento e, ao 

seu final, deverá ser lida e aprovada pelos participantes. A assinatura do documento deverá ser 

realizada apenas pelas presidente e secretária, por meio do Sistema Eletrônico de Informações 

- SEI. 

Parágrafo único – A Gerência, com o auxílio da Ascom, providenciará os trâmites 

administrativos para acesso ao SEI. 

 

Art. 28 – Caso surjam propostas de menções e moções, a Mesa Diretora fará a coordenação, 

colocando o assunto em pauta, seguido de votação eletrônica pelo Plenário. A proposta será 

aceita se atingir o percentual de 50% mais 01 dos votantes. 

 

Parágrafo único – A interessada, em apresentar uma das referidas propostas do 

caput, fará o preenchimento de formulário e encaminhará à mesa diretora por meio 

do seguinte endereço eletrônico: gerencia@crpsc.org.br 
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Art. 29 – Este Regimento deve seguir as normas do Regulamento do 11º COREP/SC e, também, 

do Regulamento do 11º CNP. 

 

Art. 30 - Os casos omissos deste Regimento serão solucionados pela COMORG/SC, tomando 

como base os Regulamentos do 11º COREP/SC e do 11º CNP. 

 
RAFAEL FRASSON 

Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina – 12ª Região 
Conselheiro Presidente 
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