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11º CNP: Relatório sintético de Propostas aprovadas no COREP

CRP 08ª Região (PR) 
09 e 10 de abril de 2022

Funcionário(a) responsável do Regional: Cesar Rosario Fernandes (cesar.fernandes@crppr.org.br) 

Funcionários(as) responsáveis do CFP

Margarete da Silva Silles
Ivan Moraes de Oliveira

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

Quantidade de propostas: 36

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-08-000013 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000114  | Palavras-chave: Condições de Trabalho

Que o CRP-PR continue organizando metodologia e condições de trabalho que considerem a biossegurança de sua equipe, e estabeleça
diálogo com as(os,es) gestoras(es) para que as condições de biossegurança sejam contempladas nos locais de trabalho da categoria.

Proposta CR-08-000016 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000089  | Palavras-chave: Comunicação

Ampliar e implementar estratégias de comunicação com as(os,es) profissionais, docentes e discentes de Psicologia e com a sociedade em geral,
objetivando a divulgação e a valorização dos marcos teóricos, técnicos e éticos da profissão, com ênfase às epistemologias afrodiaspóricas e/ou
decoloniais, cumprindo critérios de acessibilidade.

Proposta CR-08-000018 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000168  | Palavras-chave: Comunicação

Que o CRP-PR implemente sistema de consulta a temas pertinentes no Telegram (bot).

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-08-000031 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000086, PC-08-000116  | Palavras-chave: Políticas Públicas

Promover ações junto ao poder público na implementação e criação de políticas públicas intersetoriais para o atendimento de pessoas afetadas
pela situação pandêmica da COVID-19.

Proposta CR-08-000033 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000136  | Palavras-chave: Políticas Públicas

Construir, aproximar e fortalecer a parceria com movimentos sociais e entidades para o desenvolvimento de ações conjuntas que visem a
promoção e a garantia de direitos. 

Proposta CR-08-000034 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000200  | Palavras-chave: Emergências e Desastres

Que o CRP-PR promova orientações ético-técnicas para a atuação profissional sobre emergências, desastres e calamidades públicas,
organizando fluxos de ações.

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

https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/fef1ab61-2be9-448c-b0e2-56b2d4c65d4b/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/fcd3ac32-6f56-40f2-9fd9-d2a5d247eebe/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/83c7bada-0d2c-4671-98c2-5b32578285fb/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/1c1eb267-ec8b-4654-9430-a3582a40d03e/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/1ae6f55d-df20-400f-a058-8d69337be7d6/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/54c7a4f4-73ae-47d7-9521-3b3aa63d6836/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/358cf6a8-2206-4e66-a068-0033ba4d5d54/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/882f1e6a-c458-4904-b89e-3d1695e0b2ce/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/df92635a-0f27-45ce-a719-da2f1f7b4a14/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/9b8abfaa-6e07-4bcc-a59f-f5b51160ad53/historico
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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-08-000055 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000075  | Palavras-chave: Exercício Profissional

Que o CRP-PR promova estratégias de orientação sobre produção de documentos, com ênfase em questões práticas e relacionadas às políticas
públicas.

Proposta CR-08-000065 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000003, PC-08-000173  | Palavras-chave: Gestão participativa

Viabilizar a participação remota e simultânea da categoria nas plenárias do CRP-PR .

Proposta CR-08-000066 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000040, PC-08-000121  | Palavras-chave: Gestão participativa

Ao CRP-PR, fomentar a criação e fortalecimento de espaços que viabilizem a participação das(os) estudantes de Psicologia nas instâncias
democráticas do Sistema Conselhos, tais como Pré-COREPs, COREP e CNP , enfatizando o seu caráter também formativo.

Proposta CR-08-000068 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000032  | Palavras-chave: Gestão participativa

Que o CRP incida para que o Sistema Conselhos de Psicologia mantenha e aperfeiçoe sua organização democrática e participativa, mantendo
suas atuais estruturas de eleições diretas, APAF, Assembleia Orçamentária, transparência nos gastos públicos e incentivando a participação da
categoria , das instituições formadoras de Psicólogas(os,es), como os Fóruns de Professoras(es) e as próprias IES.

Proposta CR-08-000069 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000049  | Palavras-chave: Gestão participativa

Atuar para a descentralização e capilarização das ações e decisões do CRP-PR, utilizando-se de diversas estratégias tais como : a realização de
Plenárias no interior, elucidações de fluxos e procedimentos sobre a autarquia para a categoria, ações formativas articuladas com IES, entre
outros.

Proposta CR-08-000070 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000091  | Palavras-chave: Gestão participativa

Fomentar o estabelecimento das Comissões Setoriais, auxiliando na manutenção, revisão e/ou redistribuição, com o intuito de assegurar a
descentralização das ações do Conselho Regional de Psicologia (CRP) e a organização democrática e representativa da profissão.

Proposta CR-08-000072 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000113  | Palavras-chave: Gestão participativa

Implementação de ações de enfrentamento às desigualdades e violações de direitos por meio da interlocução com o Poder Público, da
promoção de campanhas, eventos regionais, gerais e/ ou temáticos, realização de Mostras de Práticas em Psicologia, de modo a valorizar
práticas individuais e coletivas comprometidas com a temática, em colaboração e em articulação com o Sistema Conselhos. 

Proposta CR-08-000074 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000162  | Palavras-chave: Gestão participativa

Promover encontros periódicos entre Comissões Temáticas e Setoriais.

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-08-000077 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000134, PC-08-000140  | Palavras-chave: Gestão

Que o Conselho Regional de Psicologia do Paraná (CRP-PR) se mantenha filiado à ULAPSI, contribuindo para a sua consolidação no território
brasileiro e paranaense, dando todo apoio necessário para que todas as suas ações alcancem maior visibilidade e impacto para a Psicologia
latino-americana.

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

https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/d078cff2-579a-4060-8a13-2dbc5862a0e1/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/9e132029-dac6-4bca-8df3-d0a6e006cc32/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/137d2bf3-d79b-48a9-aa1c-465a8bcd3973/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/1a6f41d1-bcaf-4035-97e9-67141d0b2d3c/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/01c56900-88b1-4a21-b5e4-1fac96a75481/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/a456918c-264f-44de-8dc0-5667bafaa50c/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/523e8400-e96d-4c85-aea0-56ed2c723cc9/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/f4a3b667-ce87-4171-949e-4c671d696c48/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/60f34144-df19-45f7-a0e9-b9a62f21b1a1/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/4ef97f7c-d5f1-4283-9db9-fd855cd82c17/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/5ac759c1-3482-47f5-bfa7-64302d10b812/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/4fe8fd90-42f9-4ddf-865e-e21897c864c6/historico
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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-08-000080 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000037  | Palavras-chave: Gestão

Que o Conselho Regional de Psicologia promova a cada gestão, pesquisa censitária a respeito da categoria profissional, identificando seu perfil
pessoal e espaços de atuação profissional utilizando o banco de dados da atualização cadastral.

Proposta CR-08-000082 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000048  | Palavras-chave: Gestão

Elevar o número de Orientadoras(es) Fiscais de modo a garantir maior fiscalização e orientação da prática da Psicologia.

Proposta CR-08-000085 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000090  | Palavras-chave: Gestão

Criação ou continuidade das Comissões de Mobilidade Humana e Trânsito a fim de ampliar a discussão acerca do tema em suas diversas faces e
a importância da(o,e) profissional de Psicologia para atuar nesta esfera.

Proposta CR-08-000086 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000092  | Palavras-chave: Gestão

Manter e garantir que todas as sedes do Paraná tenham Orientadoras(es) Fiscais.

Proposta CR-08-000088 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000112  | Palavras-chave: Gestão

Intensificar, promover e ampliar a campanha de atualização cadastral, possibilitando às(aos,es) profissionais o cadastro de informações sobre
deficiências, identidade de gênero, orientação sexual, cor, raça, etnia, campos e locais de atuação, etc., formando o banco de dados cadastrais
do Conselho Regional de Psicologia, disponibilizando acesso a toda categoria em espaço especifico do site.

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-08-000091 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000175  | Palavras-chave: Gestão

Realizar estudo de viabilidade da isenção de anuidade para Psicólogas em licença-maternidade. 

Proposta CR-08-000094 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000016, PC-08-000071, PC-08-000097  | Palavras-chave: Formação

Promover fóruns, em parceria com a Associação Brasileira de Ensino em Psicologia (ABEP) sobre a importância de que as legislações referente
ao exercício profissional produzidas pelo Sistema Conselhos (Referências Técnicas, Cadernos Temáticos, Resoluções, etc.) sejam abordadas em
disciplinas obrigatórias nas grades curriculares do curso de Psicologia, promovendo ações nos campos da ética e dos Direitos Humanos e
desenvolvendo ações articuladas com o Sistema Conselhos.

Proposta CR-08-000095 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000033, PC-08-000067, PC-08-000120  | Palavras-chave: Formação

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-08-000097 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000177  | Palavras-chave: Formação

Promover a defesa do ensino presencial em Psicologia, enfrentando a ameaça do aumento de atividades à distância junto ao MEC e
subsidiando Psicólogas(os,es) e professoras(es) para que façam essa defesa em instituições públicas e privadas. 

Proposta CR-08-000098 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000070, PC-08-000076, PC-08-000087, PC-08-000119  | Palavras-chave:

Formação

Incentivo, manutenção e continuidade da articulação entre formação acadêmica (IES), Associação Brasileira de Ensino em Psicologia (ABEP) e o
Conselho Regional de Psicologia (CRP) para manter e fortalecer vinculações entre a formação e os espaços de articulação e orientação
profissional e os espaços de discussões junto aos cursos de graduação de Psicologia, em especial aos recém criados, tais como: Fóruns de
Coordenadores, Professores de Ética, Professores de Avaliação Psicológica, Responsáveis Técnicos (RTs) de Serviços-Escola, Comissão de
Estudantes e Representantes do CRP nas instâncias do Controle Social, dentre outros, contribuindo na construção de diretrizes e aspectos
construtivos para formação das(os) Psicólogas(os). 

Proposta CR-08-000103 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000088  | Palavras-chave: Formação

Articular junto à coordenação das IES a presença de representante do Conselho na graduação, para contribuir na formação de uma consciência
política e atuante no âmbito da representação de classe na Psicologia, bem como aproximar a(o,e) graduanda(o,e) do Conselho da categoria.

https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/82e21e85-ea2a-4ff3-b75d-9698b35a6f87/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/6d633baa-2866-4630-8dee-6a04a88a1a75/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/0acab686-3a45-4713-8df7-a26254ddeec2/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/ed6cce3b-2c2a-4b17-915e-0b2aaa0ad46c/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/8ccf1d86-6f18-4e01-be44-a01aec716a2c/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/c7ec0e51-ab48-42d5-9834-088b3c5903d8/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/a2a6c37c-d329-4ae7-88da-8a8c7333c901/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/616aab12-b007-48c6-825c-14ab4b87d608/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/96f56e19-9417-4ed6-b92c-c32103cc9d0f/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/5e232b84-9c43-491a-857e-67c6da466c85/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/18560f3e-0408-41d8-b97f-6b04ab86f112/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/0ccb484c-a293-43e0-9d28-cb7ce4e2786e/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/5d86bda0-5bb0-454c-8db5-05da51e8f23b/historico
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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.

Proposta CR-08-000135 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-08-000146  | Palavras-chave: Psicologia do Trânsito

Fomentar, em parceria com DETRANS, a criação de Projetos para condutoras(es) infratoras(es) e reabilitandas(os,es) de Psicoeducação por
Psicóloga(o,e) especialista em Trânsito .  

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

Quantidade de propostas: 48

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-08-000003 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000197  | Palavras-chave: Assistência social

Que o CRP fomente junto ao CFP a criação de Grupo de Trabalho para produção de Referências/Notas Técnicas sobre a atuação profissional nos
diversos equipamentos e serviços do SUAS. 

Proposta CR-08-000019 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000007, PC-08-000023, PC-08-000106, PC-08-000191  | Palavras-chave:

Controle Social

Que o CRP-PR, juntos às Comissões Setoriais e Comissões Especiais Temáticas, crie, realize e mantenha estratégias para garantir a aproximação
e participação das(os,es) Psicólogas(os,es) no Controle Social, representando o Conselho nas instâncias municipais, estadual e federal das
diversas políticas setoriais, com ações de formação que reafirmem - junto ao Sistema Conselhos, a sociedade e as instituições - o papel e
importância da Psicologia na formulação, planejamento, execução e avaliação das políticas públicas e da participação social e democrática das
populações.

Proposta CR-08-000021 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000057  | Palavras-chave: Controle Social

Promover aprimoramento e fomentar a participação de psicólogas (os-es), especialmente as (os-es) pertencentes a grupos historicamente
desfavorecidos nos processos democráticos de participação no controle social, por meio de ações focalizadas com as comissões especiais e
temáticas constituídas, e divulgação da agenda especial/oficial de Políticas Públicas do Sistema Conselhos de Psicologia.

Proposta CR-08-000022 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000137  | Palavras-chave: Controle Social

Que o CRP defenda as políticas públicas governamentais por meio de instâncias do Controle Social e participação social, visando sua
democratização, consolidação, ampliação do acesso, qualificação e criação de pautas orçamentárias para a garantia e manutenção das políticas
públicas de Direitos Humanos.

Proposta CR-08-000026 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000052  | Palavras-chave: Emergências e Desastres

Articular junto ao governo do Estado do Paraná - através das suas secretarias, Casa Civil e Defesa Civil - a inserção da(o,e) profissional
Psicóloga(o,e) nas equipes técnicas ligadas a  questão do meio ambiente, na perspectiva de gestão de riscos, emergências e desastres.  .

Proposta CR-08-000027 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000212  | Palavras-chave: Emergências e Desastres

Articular com os entes federados para a ampliação da oferta de serviços públicos de promoção saúde mental para pessoas, famílias,
profissionais e comunidades que enfrentam situações de emergência, desastres e acidentes.

Proposta CR-08-000028 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000101, PC-08-000126  | Palavras-chave: Laicidade

Que o Conselho Regional de Psicologia articule junto ao Sistema Conselhos de Psicologia a ampliação, intensificação, e implementação das
estratégias de comunicação com as(os,es) Psicólogas(os,es), com docentes e discentes de Psicologia e com a sociedade em geral, com o
objetivo de defender e reafirmar a laicidade da Psicologia, a defesa do Estado laico, dos Direitos Humanos e o respeito a todas as crenças dos
indivíduos, a fim de fundamentar a orientação e fiscalização das instituições, serviços e/ou Psicólogas(os) na prática profissional.
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Proposta CR-08-000037 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000105  | Palavras-chave: Psicologia Organizacional e do Trabalho

Em articulação com o Sistema Conselhos, promover ações que reafirmem o compromisso ético-político da Psicologia Organizacional e do
Trabalho com os Direitos Humanos, o respeito à população LGBT QIA+ , pessoas com deficiência, refugiadas(os,es) e imigrantes, combatendo
todas as formas de discriminação de gênero, étnico-racial, religiosa, de classe e condição social e respeitando o Código de Ética da(o,e)
profissional Psicóloga(o,e) e as normativas da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Proposta CR-08-000042 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000133  | Palavras-chave: Sistema de Justiça

Fazer incidência junto ao Sistema Conselhos de Psicologia ao Poder Legislativo para propor Projeto de Lei que proíba o Poder Judiciário de
requisitar profissionais das políticas públicas do Poder Executivo (SUAS, SUS, entre outros) para cumprimento de atividades que não façam
parte de suas atribuições.   Além disso, promover incidências para a realização de Concursos Públicos para a contratação de equipes
multiprofissionais que possam atender às demandas do Sistema de Justiça e as Delegacias Especializadas.

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-08-000045 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000054  | Palavras-chave: Sistema Prisional

Articular junto ao Sistema Conselhos de Psicologia para que a Psicologia se insira de forma efetiva no Sistema Prisional, reestruturando desde o
quantitativo de profissionais até as práticas técnicas, de modo a auxiliar na reinserção social de pessoas em conflito com a lei .

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-08-000047 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000159  | Palavras-chave: Sistema Prisional

O CRP-PR deve divulgar, através da promoção de campanhas educativas, posicionamento do Sistema Conselhos contra a redução da
maioridade penal e judicialização da vida, ampliando a discussão na perspectiva da desconstrução da criminalização e institucionalização
(medidas protetivas e socioeducativas) infanto-juvenis. 

Proposta CR-08-000048 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000186  | Palavras-chave: Sistema Prisional

Proporcionar espaços de discussão e a criação de GT do Sistema Prisional e socioeducativo junto ao Sistema Conselhos de Psicologias bem
como promover ações em defesa da reforma do sistema prisional e socioeducativo brasileiro.

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-08-000071 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000100  | Palavras-chave: Gestão participativa

Garantir e reconhecer a diversidade de gênero, étnica e sexual das(os,es) profissionais de Psicologia nos espaços de representação do Sistema
Conselhos de Psicologia, instituindo uma política interna de prevenção e combate ao racismo, machismo e demais práticas de opressão,
preconceito e violência de gênero e orientação sexual.

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-08-000105 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000104  | Palavras-chave: Formação
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Que o CRP /PR, em articulação com o Sistema Conselhos de Psicologia, possa f omentar e dialogar com as Instituições de Ensino Superior (IES)
a importância dos cursos e projetos de extensão à formação da(do,de) Psicóloga(o,e), como caminho fundamental à compreensão das
experiências vividas de comunidades e povos historicamente em condições de desigualdades e injustiças sociais. 

Proposta CR-08-000108 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000198  | Palavras-chave: Formação

Realizar a Interlocução com as IES a fim de sensibilizar sobre a necessidade de contemplar o SUAS em seus currículos formativos.

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-08-000110 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000058  | Palavras-chave: Direitos humanos

Que o CRP-PR incentive os estudos culturais atinentes às epistemologias e ontologias dos povos indígenas, articuladas a implementação das
políticas públicas com vistas as práticas de cuidado e bem viver dessa população de forma mais efetiva.

Proposta CR-08-000113 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000080, PC-08-000122  | Palavras-chave: Direitos humanos

Fomentar, articular e apoiar a participação das (os) profissionais da psicologia junto ao Fórum de Prevenção e Combate à Tortura e Frente
Estadual de Combate à Tortura, articulando-se para tanto com o Sistema Conselhos. 

Proposta CR-08-000114 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000062  | Palavras-chave: Direitos humanos

Cobrar das gestões municipais e estadual o aprimoramento acerca do atendimento de população LGBTQIAP+ por parte das(os,es) profissionais
atuantes nos contextos das políticas públicas, garantindo dignidade, seguridade e estado de bem estar das(os,es) usuárias(os,es) ao acessar tais
serviços.  

Proposta CR-08-000115 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000081  | Palavras-chave: Direitos humanos

Reafirmar e manter o compromisso do CRP e das(os,es) Psicólogas(os,es) com a garantia de direitos da população LGBTQIAP+ ,   articulando
ações com o Sistema Conselhos. 

Proposta CR-08-000116 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000082, PC-08-000194  | Palavras-chave: Direitos humanos

Articular ações com o Sistema Conselhos para produzir discussões e atividades relacionadas às políticas públicas de saúde e autonomia do
corpo das mulheres cis, homens trans e pessoas não binárias em defesa dos seus direitos sexuais e reprodutivos, bem como referente aos
efeitos negativos subjetivos e coletivos da criminalização do aborto, fortalecendo ações pela sua descriminalização e demarcando o
posicionamento da Psicologia quanto ao tema, considerando-o uma questão de Saúde Pública. 

Proposta CR-08-000117 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000098  | Palavras-chave: Direitos humanos

Que o CRP-PR, em articulação com o Sistema Conselhos de Psicologia, amplie os programas de combate ao racismo institucional nos órgãos
supracitados.

Proposta CR-08-000118 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000102  | Palavras-chave: Direitos humanos

Que o CRP-PR em articulação com o Sistema Conselhos de Psicologia promova ações e intervenções como a criação de Grupos de Trabalho e
mobilizações interinstitucionais conscientizando a categoria e a sociedade sobre os impactos psicológicos a respeito dos fenômenos atuais do
cenário político e social , como o avanço do fascismo, ameaça aos direitos humanos, ataque à democracia, ao Estado de direito e aumento da
desigualdade social.

Proposta CR-08-000119 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000107  | Palavras-chave: Direitos humanos

Estabelecer posicionamento e promover ações contra o trabalho análogo à escravidão e à precarização das relações trabalhistas, ampliando o
debate acerca das consequências para a saúde do(a) trabalhador(a), articulando-se, para tanto, com o Sistema Conselhos. 

Proposta CR-08-000120 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000123  | Palavras-chave: Direitos humanos

Que o CRP-PR, em articulação com Sistema Conselhos se comprometa na luta contra a aids e contra os estigmas sofridos pelas pessoas vivendo
com hiv, fomentando representação junto aos Conselhos de Saúde, Políticas sobre Drogas e Direitos Humanos, transversalizando esse debate e
criando uma agenda de debates nacional. 
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Proposta CR-08-000121 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000129  | Palavras-chave: Direitos humanos

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-08-000122 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000142  | Palavras-chave: Direitos humanos

Que o CRP-PR em articulação com o Sistema Conselhos fortaleça e crie novas estratégias de enfrentamento das diversas estruturas de opressão
como racismo, sexismo, capacitismo, cisheteronormatividade, classismo, patriarcado e capitalismo, a fim de garantir e defender a saúde integral
de sujeitos e coletividades. 

Proposta CR-08-000123 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000156  | Palavras-chave: Direitos humanos

Que o CRP-PR em articulação com o Sistema Conselhos promova ações  voltadas  para a saúde mental das populações ribeirinhas, dos povos
originários, quilombolas, ciganos, migrantes, refugiadas(os), apátridas, trabalhadoras(es) do campo, entre outros. 

Proposta CR-08-000124 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000157  | Palavras-chave: Direitos humanos

Desenvolver de forma contínua e em parceria com o Sistema Conselhos e Instituições de Ensino (Superior, Fundamental e Médio), campanhas
educativas e eventos sobre gênero, feminismos, Psicologia Feminista e violência doméstica e de gênero contra meninas e mulheres (cis e trans),
contextualizando a historicidade dessas temáticas bem como as consequências desse tipo de violência e repercussão na saúde mental .  

Proposta CR-08-000125 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000180  | Palavras-chave: Direitos humanos

Que o CRP-PR, em articulação com o Sistema Conselhos e as instituições de ensino públicas e privadas, promova e desenvolva de forma
continuada campanhas educativas e eventos acerca das temáticas de raça, etnia, gênero, violência doméstica e de gênero contra corpos cis e
trans, de forma a ampliar o cuidado em saúde mental e o diálogo da Psicologia com a luta democrática.

Proposta CR-08-000126 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000184  | Palavras-chave: Direitos humanos

Ampliar o debate sobre a questão étnico-racial reafirmando a atuação da Psicologia na defesa de direitos da população negra, amarela, romani,
povos originários e comunidades tradicionais considerando o posicionamento da categoria sobre o racismo como determinante de sofrimento
psíquico.

Proposta CR-08-000127 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000199  | Palavras-chave: Direitos humanos

Que o CRP-PR, em articulação com o Sistema Conselhos estabeleça interlocução com Psicólogas(os,es) que atuam com atenção psicossocial e
promoção do bem-viver dos povos indígenas, no âmbito do Subsistema de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas do Sistema Único de Saúde
SASI/SUS. 

Proposta CR-08-000136 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000147  | Palavras-chave: Psicologia do Trânsito

Articular junto aos órgãos e instituições de competência, a implantação de formação continuada na área de Psicoeducação, para instrutoras(es)
de trânsito (dos Centros de Formação de Condutores e do DETRAN) a cada 2 anos, realizada por Psicólogas(os,es) especialistas em Trânsito.

Proposta CR-08-000142 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000030  | Palavras-chave: Saúde

Que o CRP-PR articule junto as instituições de educação - em todos os níveis - sobre a necessidade de plantões psicológicos e demais
estratégias de promoção à saúde mental , uma vez que professoras(es) e estudantes também foram afetadas(os,es) pela pandemia, para auxiliá-
las(os,es) e encaminhá-las(os,es) à psicoterapia quando necessário. 

Proposta CR-08-000143 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000036  | Palavras-chave: Saúde

Buscar a articulação junto a Secretaria Estadual de Saúde e suas Regionais, sobre o projeto "Linha de Cuidado na Saúde Mental", buscando o
diálogo para as contribuições da Psicologia numa perspectiva antimanicomial, anticapacitista , antiLGBTfóbica e antirracista.

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-08-000145 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000063  | Palavras-chave: Saúde

Que o CRP-PR promova discussão junto à categoria e a sociedade sobre os cuidados referente a população integrada no Espectro Autista. 

Proposta CR-08-000146 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000078  | Palavras-chave: Saúde
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Que o CRP-PR, em articulação com o Sistema Conselhos promova o diálogo e a defesa dos serviços de saúde mental com capilaridade nos
territórios periféricos com interfaces com as políticas púbicas intersetoriais. 

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-08-000151 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000149  | Palavras-chave: Saúde

Propor atuação do CRP-PR junto ao CFP, para que o Poder Legislativo e o Ministério da Saúde garantam a obrigatoriedade da inclusão da(o,e)
Psicóloga(o,e) nas equipes mínimas de Saúde da Família dentro da Estratégia de Saúde da Família.  

Proposta CR-08-000154 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000170  | Palavras-chave: Saúde

Que o CRP-PR, em articulação com o Sistema Conselhos, garanta a manutenção de regulamentações e orientações sobre o atendimento e
entrevistas psicológicas remotas no âmbito da clínica e das políticas públicas.

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. 

Proposta CR-08-000156 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-08-000213  | Palavras-chave: Saúde

Promover a articulação com os entes federados para a ampliação de políticas públicas de atenção psicossocial diante das consequências da
pandemia da COVID-19.

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

Quantidade de propostas: 41

Proposta CR-08-000007 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000014  | Palavras-chave: Avaliação Psicológica

Promover debates sobre a autonomia profissional para definição das agendas de trabalho, sensibilizando as instituições com relação às
particularidades da avaliação psicológica em diferentes áreas, minorando a ingerência sobre o exercício profissional.  

Proposta CR-08-000011 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000024  | Palavras-chave: Condições de Trabalho

O CRP-08 deverá desenvolver debates e proposições buscando regulamentar, tendo em vista a Lei do Voluntariado, o combate a formas
precárias do trabalho da(o,e) Psicóloga(o,e)   como trabalho voluntário, onde se configure omissão do poder público no cumprimento do
preceito constitucional de prover saúde pública a todas(os,es) as(os,es) brasileiras(os,es). 

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-08-000025 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000035  | Palavras-chave: Emergências e Desastres

Considerando a crise imposta pela pandemia, O CRP-08 deve articular junto ao CFP para criar a especialidade de "Psicologia das Emergências e
Desastres", fomentando que as instituições formadoras incorporem esta área às formações de Psicólogas(os,es).  

Proposta CR-08-000029 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000017  | Palavras-chave: Laicidade

Fortalecer e garantir espaços que dialoguem com profissionais e sociedade em geral acerca das possíveis práticas e limites da(o,e)
Psicóloga(o,e) com a temática da religião, fundamentalismo e não moralismo, considerando a laicidade da Psicologia.

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.   
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Proposta CR-08-000038 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000203  | Palavras-chave: Psicologia Organizacional e do Trabalho

O CRP-08 deverá Incentivar es(as,os) Psicóloges(as,os) de RH a ampliar ou implementar ações sobre a saúde mental pós pandemia nas
organizações e instituições, fomentando a participação destes profissionais em associações científicas da área como a Sociedade Brasileira de
Psicologia Organizacional e do Trabalho (SBPOT) e Associação Brasileira de Orientação Profissional (ABOP). 

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-08-000040 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000115  | Palavras-chave: Psicoterapia

Intensificar discussões, com a categoria e gestoras(es), sobre os espaços possíveis para a psicoterapia em serviços especializados do SUS.

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-08-000052 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000193  | Palavras-chave: Exercício Profissional

Promover o debate sobre práticas alternativas e práticas psicológicas, bem como orientação sobre as práticas e técnicas reconhecidas no fazer
psicológico .

Proposta CR-08-000056 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000128  | Palavras-chave: Exercício Profissional

Articular a criação de grupos de estudos sobre Notas Técnicas, Resoluções e/ou documentos que regulamentam a atuação da categoria junto
às(aos) profissionais e estudantes.

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-08-000060 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000069, PC-08-000124, PC-08-000181, PC-08-000195, PC-08-000205  | Palavras-

chave: Educação
Garantir atuação do CRP-08 para reforçar mecanismos de regulamentação da Lei 13.935 de dezembro de 2019, que dispõe sobre os serviços de
Psicólogas(os,es) e assistentes sociais na rede pública de Educação Básica,   visando o seu cumprimento no âmbito Regional , ressaltando a
importância do CRP-08 na continuidade de apoio às ações para efetivação dessa lei, diante da importância dessas(es) profissionais na educação,
trabalhando em equipes multiprofissionais em prol da qualidade do processo ensino-aprendizagem e da defesa do acesso ao conhecimento
científico por todos os indivíduos.

Proposta CR-08-000062 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000064  | Palavras-chave: Educação

O CRP-08 deverá Produzir referências para atuação em Psicologia Escolar e Educacional no contexto de pós-pandemia.

Proposta CR-08-000075 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000211  | Palavras-chave: Gestão participativa

Fomentar a participação do movimento estudantil (União Paranaense de Estudantes e Centros Acadêmicos de Psicologia) nas Comissões de
Estudantes, tornando-os parceiros para a discussão da graduação de Psicologia. 

Proposta CR-08-000078 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000135  | Palavras-chave: Gestão

Em parceria com o Sistema Conselhos buscar garantir, promover e reiterar por meio de ações de orientações e fiscalizações o direito ao uso do
nome social nos documentos produzidos pela Psicologia.

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-08-000087 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000093  | Palavras-chave: Gestão
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Que o CRP PR, em conjunto com o Sistema Conselhos venham a público se manifestar acerca de temáticas que afetam diretamente a atuação
das(os,es) profissionais da Psicologia, com o intuito de, a longo prazo, tornar-se referência para ser consultada quanto a assuntos que envolvam
áreas da Psicologia ou atuação das(os,es) Psicólogas(os,es).

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 .

Proposta CR-08-000099 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000182  | Palavras-chave: Formação

Defesa incondicional da formação presencial nos cursos de graduação em Psicologia e luta contra o ensino híbrido e EaD. Apoio e parceria com
as entidades de psicologia do campo da formação, pesquisa e educação na implementação de ações em prol da formação presencial.

Proposta CR-08-000100 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000096, PC-08-000132  | Palavras-chave: Formação

Articular junto à Associação Brasileira de Ensino em Psicologia (ABEP) a promoção do ensino relativo à Psicologia do Trânsito e promover junto
às Instituições de Ensino Superior (IES) a criação de conteúdos programáticos relativos à Psicologia do Trânsito, por meio de metodologias que
valorizem a base teórica tanto da avaliação psicológica quanto do comportamento humano.

Proposta CR-08-000101 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000060  | Palavras-chave: Formação

Estabelecer ações contínuas de orientação e fiscalização dos Serviços-Escola de Psicologia direcionado às práticas de estágios e disciplinas
práticas.

Proposta CR-08-000104 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000094  | Palavras-chave: Formação

Articular com a ABEP e demais instituições ações contra a abertura do curso de Psicologia formato EAD, entendendo que a formação se dá na
relação/troca com o sujeito, implicando diretamente na formação da(o,e) profissional Psicóloga(o,e).

Proposta CR-08-000107 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000164  | Palavras-chave: Formação

Que o CRP PR desenvolva ações nas Instituições de Ensino Superior (IES) junto à(aos) estudantes de Psicologia para apresentar o Conselho e
orientar sobre suas funções precípuas.

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-08-000130 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000022, PC-08-000061, PC-08-000155  | Palavras-chave: Psicologia do

Trânsito
Que o CRP PR junto com o sistema conselhos, envolvendo a Psicóloga(o,e) especialista do Trânsito, promova a educação sobre o
comportamento seguro no trânsito nos anos iniciais do ensino regular, ao longo do processo educacional, findando no 3º ano do ensino
médio, que coincide com a idade de poder entrar com o processo de pedido de CNH, possibilitando a valorização do espaço público e
preservação da vida, reconhecendo que a cultura do trânsito que temos hoje não é segura às(aos) envolvidas(os,es). Além disso, fomentar a
discussão sobre reabilitação de CNH no contexto da saúde mental. 

Proposta CR-08-000131 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000026, PC-08-000154, PC-08-000172  | Palavras-chave: Psicologia do

Trânsito
Que o CRP e o Sistema Conselhos, embasado na ciência psicológica, promovam campanhas de sensibilização da população sobre o papel social
da Psicologia do Trânsito, dialogando e criando estratégias em conjunto com órgãos de fiscalização, afim de desmitificar o papel da Psicologia. 

Proposta CR-08-000133 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000143  | Palavras-chave: Psicologia do Trânsito
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Promover a ampliação da atuação da(o,e) Psicóloga(o,e) no Sistema Estadual de Trânsito no intuito de criar estratégias educativas e de
enfrentamento à violência no trânsito que constituam políticas de mobilidade humana. 

Proposta CR-08-000134 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000144  | Palavras-chave: Psicologia do Trânsito

Divulgar a importância da Perícia Psicológica no contexto do Trânsito, bem como informar a população sobre a necessidade dessa avaliação
para a redução de acidentes no trânsito, em parceria com os DETRANs e o Sistema Conselhos.

Proposta CR-08-000137 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000210  | Palavras-chave: Psicologia do Trânsito

Divulgar para a sociedade a importância da Avaliação Psicológica para o trânsito na promoção de saúde pública. . 

Proposta CR-08-000138 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000056, PC-08-000185  | Palavras-chave: Saúde

Fomentar práticas e ações voltadas para a prevenção e promoção de saúde visando a questão da prevenção e pósvenção de suicídio com foco
na população em geral com atenção especial para  populações vulneráveis, ampliando o debate e estabelecendo um posicionamento contra
campanhas que patologizam e medicalizam estes cuidados, em consonância com os preceitos éticos e regimentais do Sistemas Conselhos. 

Proposta CR-08-000139 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000077, PC-08-000187  | Palavras-chave: Saúde

Ampliar a discussão sobre saúde mental, em articulação com o Sistema Conselhos,  por meio de referências técnicas a partir da perspectiva da
saúde coletiva e políticas sociais, considerando as conjunturas sociais e econômicas como contribuintes para o adoecimento psicológico,
fazendo enfrentamento a visões individualistas e patologizantes de saúde que desconsideram as determinações sociais do processo saúde-
doença, sobretudo em momentos pandêmicos.

Proposta CR-08-000140 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000079, PC-08-000190, PC-08-000192  | Palavras-chave: Saúde

Que o CRP PR em conjunto com o Sistema Conselhos repudie todo e qualquer retrocesso nas políticas públicas de saúde mental, atue pela
defesa e ampliação da RAPS e de dispositivos públicos de cuidado e atenção de base territorial e comunitária, definindo a Atenção Psicossocial
como um conjunto de fundamentos técnicos, éticos e de práticas em compromisso com a defesa do cuidado em saúde mental - em liberdade e
humanizado - e das práticas psi, criando estratégias de enfrentamento à qualquer prática coercitiva, violenta e excludente

Proposta CR-08-000141 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000150, PC-08-000196  | Palavras-chave: Saúde

Que os Sistemas Conselhos de Psicologia, junto com os órgãos de defesa de Direitos Humanos, possam fomentar e ampliar as ações de
fiscalização em instituições de saúde e de política sobre drogas com práticas asilares e de longa permanência - como as Comunidades
Terapêuticas - com ênfase na orientação de profissionais Psicólogas(os,es) atuando no exercício profissional, visando a garantia do Código de
Ética e a laicidade da Psicologia e o enfrentamento à violação dos Direitos Humanos.  

Proposta CR-08-000148 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000108  | Palavras-chave: Saúde

Ampliar o diálogo e a comunicação das(os,es) profissionais de Psicologia com outras categorias profissionais no âmbito público e privado, para
a consolidação do compromisso ético e político contra a patologização da sociedade, articulando os saberes e fazeres na busca de práticas
substitutivas à medicalização e judicialização da vida, fortalecendo as redes de apoio e cuidado em saúde mental. 

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. 

Proposta CR-08-000150 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000125  | Palavras-chave: Saúde

Fomentar discussões e ações de promoção de cuidados de saúde integral dos profissionais e estudantes . 

Proposta CR-08-000152 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000151  | Palavras-chave: Saúde
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Curitiba-PR, 12 de abril de 2022 às 09:51.

Que o CRP-PR fomente ações que promovam a inserção da Psicologia no contexto hospitalar, pensando no trabalho em equipe
multiprofissional, no papel da(o,e) Psicóloga(o,e) dentro da instituição e na importância de que os hospitais tenham este serviço como essencial
para o seu funcionamento, em articulação com o Sistema Conselhos de Psicologia.  

Proposta CR-08-000153 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-08-000152  | Palavras-chave: Saúde

Que o CRP-PR, em parceria com o Sistema Conselhos, atue na Comissão Nacional e Comissões Estaduais de Residência Multiprofissional em
Saúde para a discussão da qualidade da formação, possibilitando que os programas de Residência assegurem processos de trabalho em
consonância com as referências técnicas e situações de ensino-aprendizagem capazes de formar profissionais que tenham condições de
implantar a política de saúde, pautando sua prática no trabalho interdisciplinar, promovendo o avanço das tecnologias de cuidado no Sistema
Único de Saúde (SUS).  
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