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

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 

1) CRP:07 

2) Tipo de evento: Eventos preparatórios  

3) Título do evento: Remanescentes do Pré Congresso Porto Alegre 

4) Data do evento: 19/03/2016 

 

 PROPOSTAS EIXO 1  

 

Eixo 01 Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta: 

Fomentar a articulação do sistema conselhos com as instituições formadoras para a elaboração de 

diretrizes balizadoras para a formação profissional, através de debates regionais e nacionais que 

garantam ampla participação da categoria. 

NOVA PROPOSTA - APROVADA 

 

Eixo 01 Âmbito administrativo: Nacional  

Proposta: Que o sistema conselhos faça gestão junto ao CNJ para garantir que as demandas da 
justiça para a psicologia sejam atendidas pelos profissionais do sistema de justiça, não 
transferindo esta responsabilidade aos profissionais dos órgãos dos poderes executivos.  

NOVA PROPOSTA – APROVADA  

 

Eixo 01 Âmbito administrativo: Regional  

Proposta: Que o CRPRS amplie e priorize representação nas instancias estaduais do controle 
social, prevendo financiamento para as ações que forem pertinentes  

NOVA PROPOSTA – APROVADA  

 

Eixo 01 Âmbito administrativo: Nacional  
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Proposta: Que o sistema conselhos proponha alteração na legislação que regulamenta a profissão 
em seu âmbito administrativo tendo em vista garantir a dimensão ética, política e social da 
psicologia, para assegurar autonomia e transparência na sua gestão administrativa e financeira.  

NOVA PROPOSTA – APROVADA  

 

PROPOSTAS EIXO 2 

Eixo 02 Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta: 

Promover o diálogo entre as instituições competentes (CONTRAN, CFP) sobre a qualificação da 

Avaliação Psicológica para obtenção e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).  

APRECIADA – Não aprovada 

 

Eixo 02 Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta: 

Ampliar a fiscalização da prática profissional do psicólogo na Avaliação Psicológica do trânsito.  

APRECIADA – Não aprovada  

 

Eixo 02 Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta: 

Promover a ampliação da atuação da psicóloga (o) no sistema nacional de transito no intuito de 

criar estratégias educativas e de enfrentamento a violência no transito que constituam políticas de 

mobilidade humana.  

APROVADA 

NOVA PROPOSTA  

 

Eixo 02 Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta: 

Fomentar a parceria com sindicato sobre a remuneração dos profissionais psicólogos que realizam 

a Avaliação Psicológica. 

APRECIADA – não aprovada 

 

Eixo 02 Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta: 

Fomentar a reavaliação da remuneração dos profissionais psicólogos que realizam a Avaliação 

Psicológica para o manuseio de arma de fogo junto a Policia Federal. 
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APRECIADA – não aprovada 

Eixo 02 Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta: 

Fomentar o desenvolvimento de critérios e procedimentos psicológicos para Avaliação e 

atendimento à pessoa com deficiência, a partir do reconhecimento de suas necessidades 

específicas.  

APRECIADA – NÃO APROVADA 

 

Eixo 02 Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta: 

Promover o desenvolvimento de diretrizes de atuação para a avaliação e o atendimento das 

pessoas com deficiência considerando a aprovação do Estatuto da Pessoa com Deficiência bem 

como a ratificação da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. 

NOVA PROPOSTA – aprovada  

 

Eixo 02 Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta: 

Que haja uma orientação aos professores que ministram as disciplinas de Avaliação Psicológica 

sobre os instrumentos de uso privativo da (o) psicóloga (o) sejam inscritos nos CRPs. 

APRECIADA – NÃO APROVADA 

 

Eixo 02 Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta: Que seja elaborada normativa para que as(aos) professoras (es) psicólogas (os) que 
ministram as disciplinas relativas ao exercício profissional sejam inscritos nos CRPs. 

APROVADA 

 

Eixo 02 Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta: 

Articular a integração entre a resolução 002/2004 (Titulo de especialista em Neuropsicologia, 

artigo 3º,alínea C) e a resolução 003/2007 (Manual de Elaboração de Documentos Escritos) 

respeitando a autonomia dada ao especialista em Neuropsicologia.  

APRECIADA - APROVADA  

 

Eixo 02 Âmbito administrativo: Regional e Nacional  

Proposta: Que o sistema conselhos defenda o estado democrático de direito, considerando o 
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compromisso ético político e social da profissão, contemplando e prevendo apoio as ações das 
populações e movimentos sociais em suas práticas de luta e afirmação de direitos.   

NOVA PROPOSTA – APROVADA  

 

Eixo 02 Âmbito administrativo: Nacional  

Proposta: Que o sistema conselhos esteja comprometido e assegure os avanços da reforma 
psiquiátrica e da luta antimanicomial, considerando o compromisso ético político e social da 
profissão, contemplando e prevendo apoio as ações em suas práticas de luta e afirmação de 
direitos.  

NOVA PROPOSTA – APROVADA  

 

Eixo 02 Âmbito administrativo: Nacional  

Proposta: Que o sistema conselhos esteja efetivamente presente na luta pela regulação e 
democratização dos meios de comunicação com garantia do controle social.  

NOVA PROPOSTA – APROVADA  

 

Eixo 02 Âmbito administrativo: Nacional e Regional  

Proposta:  

Discutir a implantação do método Associação de Proteção e Assistência ao Condenado - APAC no 
sistema penal brasileiro e construir posicionamento a cerca desse método, observando a atuação 
das(os) psicólogas(os) nessas entidades e o uso do trabalho voluntario.  

NOVA PROPOSTA – APROVADA  

 
 

PROPOSTAS EIXO 3 

Eixo 03 Âmbito administrativo: Nacional 

Proposta: 

Orientar sobre normas e métodos de Avaliação Psicológica na formação do profissional junto ao 
Ministério da Educação e Cultura (MEC), às IES e centros de formação. 

Origem da Proposta: CAP 

APRECIADA – NÃO APROVADA 

 

Eixo 03 Âmbito administrativo: Regional  

Proposta: Que o CRPRS amplie espaço de orientação e fiscalização junto as IES e coordenadores 
de cursos de psicologia com relação as normas e métodos de avaliação psicológica na formação 
da(o) psicóloga(o). 

NOVA PROPOSTA - APROVADA 
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Eixo 03 Âmbito administrativo: Regional 

Proposta: Que o Sistema Conselho de Psicologia realize ações para a descriminalização e 
legalização do aborto levando em conta o sofrimento psíquico e o número de mortes avindos da 
prática de aborto clandestina/ilícita, buscando garantir assim a efetivação dos pactos internacionais 

de Direitos Reprodutivos e Direitos Humanos da qual o Brasil é signatário.  

Origem da Proposta: Samantha Torres (email) 
APRECIADA – aprovada com alterações 

 
 

Eixo 03 Âmbito administrativo: Regional Nacional  

Proposta: Que o sistema conselhos fomente a defesa da profissão, garantindo a atuação da(o) 
psicóloga (o) de acordo com os princípios ético-políticos da profissão, assegurando a autonomia 
profissional com relação as normativas institucionais.  

NOVA PROPOSTA – APROVADA  

 
 

Eixo 03 Âmbito administrativo: Nacional  

Proposta: Garantir espaços de construção de referências de atuação no âmbito da educação e da 
política de inclusão nas escolas para o exercício profissional com psicólogas(os) e sociedade.  

NOVA PROPOSTA – APROVADA  
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