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Psicologia, no cotidiano, por uma sociedade mais democrática e igualitária 

 

1) CRP: 07 

2) Tipo de evento: Pré Congresso  

3) Título do evento: Pré Congresso Santa Cruz do Sul  

4) Data do evento: 12/03/2016  

Eixos: 

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

2. Contribuições éticas, políticas e técnicas ao processo democrático e de garantia de direitos;  

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

 

PROPOSTAS EIXO 1 

 

Eixo: 1 (Aprovada) Âmbito administrativo: Regional 

Proposta 01: 

Que o Sistema Conselhos continue a discutir a inserção do psicólogo no Sistema Prisional, 
mantendo o Núcleo do Sistema Prisional. 

 

Eixo: 1 (Aprovada) Âmbito administrativo: Regional 

Proposta 02: 

Ampliar o processo de descentralização do Conselho. 

 

Eixo: 1 (Aprovada) Âmbito administrativo: Regional 

Proposta 03: 

Que o Conselho Regional apoie a criação de grupos de trabalho nas diferentes regiões do estado. 

 

Eixo: 1 (Aprovada) Âmbito administrativo: Regional e Nacional 

Proposta 04: 
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Modificar a forma de apresentação do boleto bancário para pagamento da anuidade do Conselho, 
incluindo um boleto com valor com desconto. 

 

PROPOSTAS EIXO 2 

 

Eixo: 2 (Aprovada) Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta 01: 

Que o Sistema Conselhos promova um diálogo junto ao Judiciário, a fim de discutir os efeitos 
subjetivos da troca de nome em diferentes contextos, tais como casos de adoção, refugiados, 
transgêneros. 

 

Eixo: 2 (Aprovada) Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta 02: 

Construção, pelo Sistema Conselhos, de uma nova regulamentação da atuação do psicólogo no 
Sistema Prisional. 

 

PROPOSTAS EIXO 3 

 

Eixo: 3 (Aprovada) Âmbito administrativo: Regional e Nacional 

Proposta 01: 

Discutir a questão da responsabilidade técnica e funcionamento dos serviços-escola na formação 
em Psicologia, buscando um espaço de troca de experiências entre os profissionais da categoria. 

 

Eixo: 3 (Aprovada) Âmbito administrativo: Regional e Nacional 

Proposta 02: 

Ampliar a discussão da interlocução entre Psicologia e Laicidade, no que se refere ao exercício 
profissional (hipóteses diagnósticas e técnicas utilizadas). 

 

Eixo: 3 (Aprovada) Âmbito administrativo: Regional e Nacional 

Proposta 03: 

Propor uma campanha para que o DSM-V não seja utilizado como referência diagnóstica no Brasil. 

 

Eixo: 3 (Aprovada) Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta 04: 

Que a Psicologia possa ampliar o diálogo acerca da nova realidade vivenciada no país em relação 
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aos refugiados acolhidos em nosso território, no sentido de se apropriar desta temática e pensar 
possibilidades de intervenção junto a este público. 

 

Eixo: 3 (Aprovada) Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta 05: 

Ampliar o diálogo, no campo da pesquisa e do ensino, em relação às pessoas com deficiência e o 
seu acesso adequado aos serviços e ao exercício da Psicologia, propondo um espaço para pensar a 
formação de psicólogos deficientes (construção de orientações para a flexibilização curricular e 
particularidades da formação) e articulando técnicas psicológicas específicas a este público (por 
exemplo, testes psicológicos específicos e/ou adaptados). 

 

Eixo: 3 (Aprovada) Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta 06: 

Que o Sistema Conselhos articule junto ao Estado a inclusão do profissional psicólogo no Sistema 
de Saúde, no que se refere à Atenção Básica, e na Política de Educação, visando à qualificação das 
Políticas Públicas e as possibilidades de formação nesta área. 

 

Eixo: 3 (Aprovada) Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta 07: 

Desenvolver uma regulamentação que especifique o que são técnicas psicológicas, para orientar 
os limites e as possibilidades de atuação profissional. 

 






