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11º CNP: Relatório sintético de Propostas de âmbito nacional aprovadas no

COREP
CRP 08ª Região (PR) 

Eixo #1: Organização Democrática e Participativa do Sistema Conselhos no Enfrentamento da Pandemia

Quantidade de propostas: 10

Proposta CR-08-000008 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000111  | Palavras-chave: Avaliação Psicológica

Intensificar a incidência do Sistema Conselhos junto aos órgãos regulamentadores das avaliações psicológicas compulsórias, como Detran,
Polícia Federal, Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, Ministério da Saúde, Sistema de Justiça e Normas Regulamentadoras (NRs) , de
forma a orientar a conduta técnica e ética da prática das(os,es) profissionais Psicólogas(os,es), com base na regulamentação vigente do Sistema
Conselhos e em pesquisa científica.  

Proposta CR-08-000010 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000012, PC-08-000029, PC-08-000059, PC-08-000074, PC-08-000209

| Palavras-chave: Condições de Trabalho
Incidir junto ao Poder legislativo, em conjunto com à Federação Nacional dos Psicólogos (FENAPSI), os sindicatos estaduais, outras entidades
sindicais e a categoria para garantir melhorias de condições do trabalho, remuneração e exercício da profissão - em defesa do piso salarial ,
jornada de trabalho de até 30 horas sem redução de salários , em todo o território nacional.

Proposta CR-08-000023 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000025, PC-08-000046  | Palavras-chave: CREPOP

Que o Sistema Conselhos de Psicologia garanta e fortaleça o trabalho do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas
(CREPOP) em âmbito nacional, com a possibilidade de construções de referências específicas para contextos regionais pelos CRPs.

Proposta CR-08-000035 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000084  | Palavras-chave: Políticas Públicas

Que o Sistema Conselhos de Psicologia se posicione e amplie participação nos espaços de construção, monitoramento e avaliação de políticas
públicas primando pelo cumprimento da legislação especialmente quanto as pessoas com deficiência, mulheres, população negra, indígena,
ribeirinha, quilombola, de terreiro, comunidades tradicionais, LGBTQIA+, pessoas em situação de rua, pessoas convivendo com hiv/aids,
população carcerária, adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa e atingida por fenômenos migratórios, povos romani,
profissionais do sexo, entre outras, em articulação com órgãos institucionais. 

Proposta CR-08-000041 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000183, PC-08-000208  | Palavras-chave: Sistema de Justiça

Atuar junto ao poder Legislativo e aos órgãos reguladores do Judiciário para coibir abusos e interferências à prática profissional de
Psicólogas(os,es) no Sistema de Justiça e nas Políticas Públicas (em especial SUAS e SUS) a fim de garantir autonomia profissional e condições
técnicas e éticas de trabalho.

Proposta CR-08-000076 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000083, PC-08-000138, PC-08-000160  | Palavras-chave: Gestão

Que o Sistemas Conselhos de Psicologia promova ações de incentivo e crie parâmetros para a constituição de Comissões Étnico-Raciais com
caráter de Comissão Permanente no CFP e CRPs visando o exercício do compromisso social com os grupos étnicos, principalmente com as
questões relacionadas aos negros e indígenas, dando um passo concreto em direção à REPARAÇÃO histórica no e ao combate ao racismo
estrutural decorrente da escravidão.

Proposta CR-08-000079 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000178  | Palavras-chave: Gestão

Regulamentar o uso de nome social nos documentos emitidos pelo Sistema Conselhos de Psicologia - como a Carteira de Identidade
Profissional -, assegurando o direito de pessoas trans e travestis. 

Proposta CR-08-000089 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000158  | Palavras-chave: Gestão

Que o CFP promova ações de incentivo e crie parâmetros para que os CRPs ativem e mantenham ações afirmativas relacionadas ao pagamento
e definição das taxas de inscrição e anuidades, visando equidade para corrigir desigualdades acumuladas historicamente. 

Proposta CR-08-000095 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000033, PC-08-000067, PC-08-000120  | Palavras-chave: Formação
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Que o Sistema Conselhos de Psicologia, em articulação com a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia e o Fórum de Entidades Nacionais
da Psicologia Brasileira, faça a defesa intransigente das diretrizes curriculares em relação ao ensino da Psicologia, subsidiando Psicólogas(os,es)
e professoras(es), pela permanência do ensino presencial da Psicologia, com formação de qualidade, por meio de ações junto aos órgãos
competentes (Ministério da Educação, Conselhos Nacional e Estadual de Educação, Ministério da Saúde), em acordo com as construções
históricas da Associação Brasileira de Ensino em Psicologia – ABEP.

Proposta CR-08-000106 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000145  | Palavras-chave: Formação

Que o Sistema Conselhos articule junto à Associação Brasileira de Ensino em Psicologia (ABEP) a consolidação do ensino e de práticas
antirracistas a respeito de negros e indígenas, na formação de professoras(es), assegurando, assim, a efetivação da Resolução CFP nº 018/2002 -
que estabelece normas de atuação para as(os,es) Psicólogas(os,es) em relação ao preconceito e à discriminação racial - e as Leis 10.639/2003 e
11.645/2008 de Ensino e História Africana, Afro-Brasileira e Indígena.

Eixo #2: Defesa do Estado Democrático e dos Direitos Humanos via Políticas Públicas

Quantidade de propostas: 10

Proposta CR-08-000001 | Âmbito Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000188  | Palavras-chave: Assistência social

Realizar interlocução com Fórum de Gestores do SUAS, Confederação Nacional dos Municípios, Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de
Assistência Social, Fórum Nacional dos Secretários de Assistência Social, Colegiado Nacional dos Gestores de Assistência Social, Sindicatos de
Psicologia e outras instituições pertinentes sobre a atuação profissional no SUAS, fazendo a incidência sobre: a efetivação da constituição das
equipes de referência no SUAS; a relevância da atuação ético-política na proteção social de pessoas, povos e comunidades historicamente em
situação de desigualdades e injustiças sociais; os procedimentos técnico-operativos relacionados à concessão de benefícios eventuais; a
incidência das demandas indevidas do INSS e Sistema de Justiça, além de atualizar os documentos no âmbito do CREPOP de atuação da(o,e)
Psicóloga (o,es) no SUAS, sem prejuízo de outras orientações técnicas produzidas pelo Sistema Conselhos de Psicologia.

Proposta CR-08-000044 | Âmbito Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000167  | Palavras-chave: Sistema de Justiça

Elaborar Referência Técnica do CREPOP sobre a atuação de Psicólogas(os,es) em interface com a Justiça, incluindo as Defensorias Públicas e os
Ministérios Públicos, que se diferenciam das práticas mais amplamente divulgadas nos Tribunais de Justiça, enfocando práticas validadas
cientificamente, reafirmando a laicidade da psicologia e garantindo os Direitos Humanos , respeitando no trabalho de intersecção com as
Políticas Públicas, as especificidades da atuação das (os-es) psicólogas (os-es) neste contexto

Proposta CR-08-000046 | Âmbito Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000127  | Palavras-chave: Sistema Prisional

Ampliar e promover, com movimentos sociais e com órgãos do Sistema de Justiça e de Segurança Pública e espaços de formação em
Psicologia, discussões sobre feminicídios, violência policial, a criminalização, o encarceramento e genocídio da população negra e periférica,
população indígena e povos tradicionais , criando e implementando ações que visam o acesso ao conhecimento científico , à cultura e arte,
bem como suas expressões, em articulação com as instituições governamentais e organizações da sociedade civil, debatendo sobre os
processos de produção de desigualdades sociais, raciais, de classe, gênero , sexualidade e pessoas com deficiência . 

Proposta CR-08-000061 | Âmbito Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000095, PC-08-000148  | Palavras-chave: Educação

Que o Conselho Federal de Psicologia (CFP) e Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs) fomentem discussões e ações para a inserção da (o-e)
Psicóloga (o-e) nos contextos educacionais e dentro das escolas estaduais, municipais e privadas na etapa escolar básica e superior,
sensibilizando os representantes políticos quanto à obrigatoriedade de concursos públicos e leis que viabilizem estas contratações, bem como
buscando a regulamentação enquanto parte das políticas públicas ligadas à educação, de formas de trabalho não-ambulatorial e não-clínico no
âmbito escolar/educacional , de modo a considerar uma prática profissional despatologizante, que contemple condições histórico-sociais , tais
como diferença de classe, território, etnia, raça, cultura, crença, orientação sexual, gênero e condições de acessibilidade.

Proposta CR-08-000083 | Âmbito Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000051  | Palavras-chave: Gestão

Que o Sistema Conselho de Psicologia desenvolva estratégias para promover a redução de danos e dos impactos da decisão da liberação de
comercialização dos testes psicológicos para não Psicólogas (os,es), buscando preservar a função social e garantir resultados confiáveis à prática
da avaliação psicológica nas áreas da saúde, organizacional, educação, trânsito, aviação, concursos públicos, porte de arma, entre outros.  

Proposta CR-08-000109 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000034  | Palavras-chave: Direitos humanos

Que o Sistema Conselhos de Psicologia promova orientações, ações, intervenções e articulações, como criação de Grupos de Trabalho,
articulações interinstitucionais e estratégias constantes junto à categoria e à sociedade sobre a necessária intervenção de Psicólogas(os,es) com
as populações vulnerabilizadas e invisibilizadas, contribuindo para a promoção da equidade social e em defesa intransigente dos Direitos
Humanos.

Proposta CR-08-000121 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000129  | Palavras-chave: Direitos humanos
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Qualificar o exercício da Psicologia visando o enfrentamento do racismo estrutural pela expansão de ações afirmativas e prioridade ao
enfrentamento da violência estrutural do Estado, fomentando nos diversos espaços institucionais a discussão sobre resgate da ancestralidade e
subjetividade das crianças e adolescentes negras(os,es), promovendo a reflexão sobre os impactos decorrentes do racismo no desenvolvimento
humano e reafirmando a participação do Sistema Conselhos de Psicologia  na garantia dos Direitos Humanos e da democracia. 

Proposta CR-08-000144 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000047  | Palavras-chave: Saúde

Articular, junto aos órgãos legislativos e conselhos de controle social a garantia do cumprimento das normativas já vigentes, bem como a
criação de projetos de lei que visem a ampliação de vagas e números mínimos totais de profissionais de Psicologia nas políticas públicas, como
obrigatoriedade do Estado, sendo a saúde mental essencial para a viabilização dos Direitos Humanos. 

Proposta CR-08-000147 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000103  | Palavras-chave: Saúde

Que o Sistema Conselhos, em articulação interinstitucional com os órgãos e/ou instituições reguladoras, aprofunde a discussão sobre a atuação
profissional nas psicoterapias assistidas com psicodélicos, já com comprovação científica e aplicabilidade reconhecidas, objetivando melhores
práticas no manejo e visando a produção de referenciais técnicos-operacionais para esta atuação.

Proposta CR-08-000155 | Âmbito Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000206  | Palavras-chave: Saúde

Que o Sistema Conselhos de Psicologia promova ações, intervenções, articulações e mobilizações interinstitucionais visando o fortalecimento
da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) e o combate à retomada da lógica manicomial no tratamento e serviços de atenção psicossocial, em
especial nas comunidades terapêuticas. 

Eixo #3: O fazer ético e científico da Psicologia no trabalho em saúde mental

Quantidade de propostas: 10

Proposta CR-08-000024 | Âmbito Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000118  | Palavras-chave: CREPOP

Que o Sistema Conselhos, a partir do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), garanta a produção, revisão ,
atualização e/ou construção de pesquisas , normativas e referências técnicas, podendo indicar a elaboração de resoluções técnicas na defesa
dos Direitos Humanos e dos espaços democráticos, defendendo uma Psicologia antirracista, antifascista, anticapacitista, antimanicomial,
antiproibicionista, feminista, diversa, plural e crítica. 

Proposta CR-08-000030 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000110, PC-08-000131  | Palavras-chave: PICs

Ampliar o debate sobre a Psicologia e a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), explicitando os limites,
regulamentando a atuação profissional e dando orientações necessárias a uma prática profissional ética e humanizada, articulando ações junto
ao Sistema Conselhos. Além disso, realizar e intensificar ampla campanha de conscientização da sociedade.   

Proposta CR-08-000039 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000044  | Palavras-chave: Psicoterapia

Garantir o debate acerca da Psicoterapia como prática exclusiva da Psicologia. 

Proposta CR-08-000049 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000010, PC-08-000179  | Palavras-chave: Exercício Profissional

Que o Conselho Federal de Psicologia promova diálogo e defesa dos instrumentos privativos do uso da(o,e) Psicóloga(o,e), bem como
articulação com o Legislativo objetivando a alteração da lei regulamentadora da profissão para uma definição mais precisa das atividades
privativas da(o,e) Psicóloga(o,e)

Proposta CR-08-000057 | Âmbito Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000141  | Palavras-chave: Exercício Profissional

Promover debates sobre a publicidade de serviços profissionais no contexto das redes sociais.  

Proposta CR-08-000081 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000038  | Palavras-chave: Gestão

Aumentar a transparência de processos judiciais que envolvem os CRPs e CFP.

Proposta CR-08-000092 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000201  | Palavras-chave: Gestão

Promover discussões junto aos órgãos públicos e organizações privadas , sobretudo órgãos de Justiça, quanto a obrigatoriedade do registro no
Conselho para exercer a profissão de Psicóloga(o,e) , conforme lei 5766/71 .
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Emitido em 12 de abril de 2022 às 09:49.

Proposta CR-08-000112 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000068  | Palavras-chave: Direitos humanos

Promover reflexões e construções sobre as crescentes interfaces entre Psicologia e o contexto dos fenômenos migratórios, de refúgio e
apatridia.

Proposta CR-08-000129 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000027  | Palavras-chave: Psicologia do Trânsito

Articular junto ao CONTRAN a revisão da Resolução nº 425/2012 relativa à avaliação psicológica, visando a ampliar prazo da entrega dos
resultados da avaliação para obtenção de CNH; exigir perícia psicológica nas renovações de todas as categorias existentes e para
condutoras(es) que se envolvem em acidentes com vítimas, assim como incidir pela criação de legislação específica para determinar que todos
os exames de sua competência devem ser distribuídos imparcialmente, por meio de divisão equitativa obrigatória e impessoal, entre
Psicólogas(os,es) credenciadas(os,es) em uma mesma área de jurisdição do órgão executivo de trânsito , promover a prática psicológica no
contexto da promoção da saúde e educação, com intervenções psicoeducacionais no âmbito da psicologia de trânsito. .

Proposta CR-08-000149 | Âmbito Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000109  | Palavras-chave: Saúde

Defender uma política sobre drogas com ações efetivas e contínuas, respeitando-se os Direitos Humanos, com a divulgação e fortalecimento
das ações que visem à Redução de Danos, recusando a criminalização do uso de drogas e a perspectiva proibicionista, os desdobramentos
nocivos dessas práticas para a saúde física e mental dos indivíduos, e o consequente encarceramento em massa e genocídio da juventude
negra, população pobre e periférica, a judicialização, punibilidade e a internação involuntário e/ou compulsória. 

https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/350e43f7-4429-481e-8509-995b1071a6a4/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/3084f15b-c6a8-46c3-ab50-5e5dd60072c8/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/31802717-b4d9-4fbc-a311-1ab37e230100/historico

