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APRESENTAÇÃO

Participante, 
 
Você está recebendo o Caderno de Propostas do 11º Congresso Nacional de Psicologia (CNP).  
 
O conteúdo deste caderno será discutido durante o Congresso, com possibilidade de reformulação 
de texto durante os trabalhos em grupo, para apreciação na plenária final do CNP.
Recomendamos a leitura deste material antes do início do CNP, para melhor aproveitamento do evento

Este caderno contém as propostas de âmbito nacional, que, conforme previsão do Regulamento 
do 11º CNP, passaram por um processo de sistematização, realizado pela Comissão Organizadora 
Nacional do 11º CNP (Comorg Nacional), em parceria com a equipe do Programa Cidadania, 
Participação Social e Políticas Públicas da Faculdade Latino Americana de Serviço Social - Flacso.

Assim, o Conselho Federal de Psicologia recebeu 632 propostas nacionais 
encaminhadas, via sistema, pelos Congressos Regionais de Psicologia (Coreps), que, 
após a sistematização, se tornaram 308 propostas, conforme quadro abaixo:

Eixo
Quantidade 

de propostas 
recebidas no CFP

Quantidade de 
propostas após a 
sistematização

1 212 128

2 208 88

3 212 92

Total 632 308

As 308 propostas estão distribuídas em três eixos.  O Eixo 1, Organização Democrática e 
Participativa do Sistema Conselhos no Enfrentamento da Pandemia, que possui 128 propostas 
sistematizadas; o Eixo 2, Defesa do Estado Democrático e dos Direitos Humanos via Políticas 
Públicas, que possui 88 propostas sistematizadas; e o Eixo 3, O fazer ético e científico da 
Psicologia no trabalho em saúde mental, que possui 92 propostas sistematizadas.

As (os) participantes do CNP serão divididos em nove grupos, havendo três para cada 
eixo, de modo que cada grupo (com cerca de 50 participantes cada) apreciará cerca 
de 40 propostas. Ao final dos trabalhos de cada grupo, será realizada a plenária do 
CNP, em que todos os subsídios gerados por tais grupos serão apreciados.

Desejamos uma boa leitura!

Comissão Organizadora Nacional – Comorg do 11º CNP  
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O CNP
Realizado a cada três anos, desde 1994, o 
Congresso Nacional de Psicologia (CNP) é a 
instância máxima de deliberação do Sistema 
Conselhos de Psicologia. O CNP tem por 
objetivo a construção da agenda política 
da Psicologia Brasileira. Não se trata de um 
congresso científico-acadêmico. O CNP é um 
amplo processo de participação democrática 
em que todas as psicólogas1 são convidadas a 
sugerir as diretrizes para a profissão, as quais 
serão referências das gestões que serão eleitas 
para a direção dos Conselhos Federal (CFP) e 
Regionais de Psicologia (CRPs) nas próximas 
eleições dos conselhos, em agosto de 2022.

Na prática, as psicólogas podem participar de 
eventos organizados pelos CRPs para sugerir 
ações para os CRPs e o CFP realizarem no 
próximo triênio. Os eventos acontecem primeiro 
nas etapas regionais e depois em uma etapa 
nacional. Assim, as propostas aprovadas pelas 
participantes são levadas à etapa seguinte, 
até culminarem nos Cadernos de Deliberações 
dos Coreps e do CNP. Da mesma forma, as 
psicólogas que participam dos eventos regionais 
podemser eleitas delegadas para representarem 
o seu regional na etapa seguinte, defendendo as 
propostas aprovadas no evento de sua região.

O processo do CNP tem início em maio de 
2021 a partir dos Eventos Preparatórios e será 
concluído em junho de 2022, com o CNP. Ao 
longo desse processo, ocorrerão também os 
Pré-Congressos Regionais (Pré-Coreps) e os 
Congressos Regionais (Coreps). A agenda de 
eventos estará disponível em breve no sítio 
virtual do 11º CNP: https://cnp.cfp.org.br/11.

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.

O Tema do 11º CNP
O Impacto Psicossocial da Pandemia: 
desafios e compromissos para 
a Psicologia Brasileira frente 
às desigualdades sociais

O tema do 11º CNP reflete os desafios que a 
Psicologia enfrenta diariamente, principalmente 
diante da pandemia, que traz no seu bojo 
o agravamento das desigualdades sociais, 
produzindo mais fome, desemprego, pobreza, 
doença, perdas, luto, isolamento, solidão, 
sofrimento, medo, ansiedade, insegurança. 
Percebem-se grandes repercussões, 
especialmente na saúde mental.

Essas demandas sempre fizeram parte do 
trabalho da Psicologia, mas as peculiaridades 
do momento atual levam a categoria a rever 
sua práxis, desafiando e ao mesmo tempo 
fazendo uso de novas tecnologias disponíveis, 
sem perder a garantia da cientificidade 
e da legitimidade do seu trabalho.

Com este tema, as psicólogas são convidadas 
a pensar em como essa conjuntura impacta na 
constituição da subjetividade da população e 
qual é o papel da Psicologia. Sabe-se, também, 
que os impactos da pandemia permanecerão 
na sociedade, convocando a Psicologia a 
reconfigurar suas práticas, seus espaços e 
suas normativas. É possível propor uma nova 
sociedade se construindo, com subjetividades 
e realidades diferentes, que exigem uma 
Psicologia ativa, presente e atualizada.

TEXTO ORIENTADOR DO 11º CONGRESSO 
NACIONAL DE PSICOLOGIA – 11º CNP 2022
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Os eixos do 11º CNP
Eixo 1) Organização Democrática e 
Participativa do Sistema Conselhos 
no Enfrentamento da Pandemia

Este eixo convoca as psicólogas a 
protagonizarem a organização da profissão. É 
importante entender que somos nós, a categoria, 
que fazemos o nosso conselho profissional. 
É preciso pensar em novas formas de incluir 
a categoria nas decisões dos Conselhos, 
refletindo de que maneira as psicólogas podem 
trazer as suas pautas para se tornarem as 
prioridades para o CFP e os CRPs. Conselhos 
e categoria são corresponsáveis pelo sucesso 
da profissão! O nosso fazer é também político!

Nesse sentido, este eixo fala das relações e 
do funcionamento do Sistema Conselhos de 
Psicologia. No Eixo 1 devem ser incluídas as 
propostas que indiquem a necessidade de 
aperfeiçoamento na organização democrática 
e representativa do Sistema, sendo este 
constituído pelo Conselho Federal de Psicologia 
e os vinte e quatro conselhos regionais. A 
estrutura democrática que o Sistema Conselhos 
possui hoje conta com eleições diretas, 
Assembleia de Políticas Administrativas 
e Financeiras (Apaf), Congresso Nacional 
de Psicologia (CNP), Assembleia Geral e 
Orçamentária, Portal Transparência. Cabem, 
neste eixo, as propostas que se relacionam 
com o assunto, e que questionam se essas 
estruturas são eficazes e suficientes.

Cabem também neste eixo as propostas 
relacionadas às instâncias representativas, 
sejam elas a participação do Sistema Conselhos 
no controle social (conselhos, conferências, 
fóruns); nas relações interinstitucionais e 
diálogo com as três esferas do governo 
(executivo, legislativo e judiciário), com as 
entidades regionais, nacionais e internacionais 
de Psicologia e de outras profissões, com vistas 
a um projeto que contemple o desenvolvimento 
da Psicologia enquanto ciência e profissão, bem 
como as necessidades da sociedade brasileira.

Essa forma de funcionamento do Sistema 
Conselhos também vem sendo influenciada 
pelo contexto da pandemia, e isso deve ser 
considerado na formulação das propostas. 
Enfrentar é mais que combater, é ter prevenção, 
é garantir o acesso, é fazer algo mais integral. 
Nesse sentido, a Psicologia precisa se colocar 
no gerenciamento das crises que estamos 
vivenciando, e isso é feito nas escolas, nos 
serviços de saúde, nas emergências e em 
desastres. As propostas deste eixo devem trazer 
orientações para o Sistema Conselhos construir 
esse enfrentamento, promovendo uma reflexão 
sobre a organização da profissão nessa nova 
realidade, incluindo, inclusive, a realidade virtual.

Rol exemplificativo de palavras-chave para o 
Eixo 1: participação, sistema, acessibilidade,
corresponsabilidade, gestão participativa, 
democracia, eleição, votação.

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

As profundas desigualdades que caracterizam 
o processo histórico de formação da sociedade 
brasileira, desde a colonização, se assentam 
em um conjunto de práticas e valores sociais 
relacionados à naturalização das injustiças 
ligadas às condições de classe, etnia, raça, 
gênero, orientação sexual, entre outras 
intolerâncias, que justificam e perpetuam 
a violação de direitos indispensáveis ao 
desenvolvimento humano e produzem 
sofrimento psíquico. Desta maneira, este eixo 
tem como objetivo dialogar com a sociedade 
na proposição de contribuições éticas, 
políticas e técnicas da psicologia voltadas 
para a defesa da democracia e da garantia de 
direitos, condição necessária para o alcance 
dos objetivos do exercício profissional.
Este eixo se relaciona com as necessidades da 
sociedade no que tange à educação, à saúde, à 
assistência social, à segurança, à mobilidade, 
ao direito à cidade, ao desencarceramento, 
às relações com a justiça e outras.
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Cabem aqui as propostas que falam da dimensão 
da democracia, pensando em ações do Sistema 
Conselhos de Psicologia junto às populações 
que estão tendo seus direitos vilipendiados, 
especialmente no contexto da pandemia. Muitos 
desses direitos poderiam ser providos por meio 
das políticas públicas, que têm importante 
papel para a atuação da Psicologia nas diversas 
áreas. As propostas deste eixo poderão trazer 
reflexões sobre a pobreza (de dimensão 
biopsicossocial), a invisibilidade de alguns 
povos, a importância das políticas públicas, a 
necessidade de promoção da equidade, o acesso 
e o direito à terra, a distribuição de recursos, a 
concentração da renda e suas consequências. 
Enfim, neste eixo caberão as propostas que 
buscam a efetivação dos direitos humanos.

Rol exemplificativo de palavras-chave para o 
Eixo 2: equidade, direitos humanos, garantia de 
direitos, invisibilidades, pobreza, desigualdade 
social, público, saúde, assistência social, 
justiça, segurança, trânsito, mobilidade.

Eixo 3) O Fazer Ético e Científico da 
Psicologia no Trabalho em Saúde Mental

Por último, mas não menos importante, este 
é o eixo do exercício profissional. Ele trata 
da prática das psicólogas! Aqui devem ser 
pensadas as diretrizes que enfatizam reflexões 
críticas sobre a formação profissional acadêmica 
e continuada, a precarização do trabalho, a 
laicidade da psicologia e os impactos para o 
exercício profissional na clínica, na educação, na 
justiça, na saúde, na assistência social, nas áreas 
emergentes, nas organizações, entre outras.

A perspectiva deve ser de avanço e com 
respeito à pluralidade das práticas e técnicas 
psicológicas com foco na produção de 
cuidado e garantia dos direitos dos usuários.

A tônica neste momento de pandemia exige 
atenção para as questões da formação 
e da responsabilidade das psicólogas 
supervisoras de estágio; atenção para as 
novas configurações de trabalho, incluindo 

ambientes virtuais; novos modelos de trabalho; 
questões relacionadas à psicoterapia; questões 
relacionadas à avaliação psicológica; novos 
fazeres psicológicos pelo cuidado em saúde 
mental, que não devem dispensar a ética 
e o devido respaldo técnico e científico.

Rol exemplificativo de palavras-chave para 
o Eixo 3: formação, atendimento on-line, 
estágio, atendimento, supervisão, orientação, 
psicoterapia, avaliação psicológica.

Psicóloga, venha participar das decisões 
que moldarão o futuro da nossa profissão! 
Entre em contato com o seu Conselho 
Regional de Psicologia para ter mais 
informações sobre os eventos do CNP!
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Eixo 1: Organização Democrática e Participativa do Sistema Conselhos no Enfrentamento da Pandemia
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Proposta 001 (CN-00-000094) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-07-000002, CR-02-000033 | Palavras-chave: 
Acessibilidade; Participação e Representação; 
Pessoas com deficiência 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia discuta 
e aprofunde sua compreensão acerca do 
modelo biopsicossocial da deficiência e reflita 
sobre as barreiras existentes no Sistema, 
com o objetivo de promover as práticas e 
transformações necessárias para a superação 
das barreiras físicas, arquitetônicas, tecnológicas, 
atitudinais e comunicacionais, de modo a 
garantir acessibilidade e inclusão e a fortalecer 
a autonomia, participação e protagonismo de 
psicólogas com deficiência.  
 

Proposta 002 (CN-00-000095) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-16-000010, CR-03-000104, CR-03-000233, 
CR-17-000034 | Palavras-chave: Acessibilidade; 
Atendimento; Comunicação; Deficiência; Finanças; 
Gestão 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia garanta 
em seu orçamento verba para a aquisição de 
bens e serviços direcionados à acessibilidade 
(Libras, Braile, rampas, piso tátil, audiovisual 
etc.) nos eventos, meios de comunicação, 
canais institucionais tradicionais e virtuais e nos 
espaços físicos da autarquia (sedes e subsedes), 
bem como para a tradução das legislações e 
normativas do Sistema em formato de vídeo para 
Libras e com legenda em português, de modo a 
assegurar às pessoas com deficiência prioridade 
no atendimento e nos processos administrativos. 

Proposta 003 (CN-00-000096) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-05-000016 
| Palavras-chave: Acessibilidade; Comunicação; 
Pessoas com deficiência 
 
Promover políticas de acessibilidade a pessoas 
com deficiências no âmbito do Sistema 
Conselhos de Psicologia, desde a criação de 
testes e métodos de avaliação psicológica, o 
fomento ao debate sobre a inserção de intérpretes 
de Libras no ensino superior, até a adaptação 
de materiais informativos e normativos e dos 
meios de acesso às plataformas institucionais do 
Sistema, conforme a Lei Brasileira de Inclusão das 
Pessoas com Deficiências (LBI). 
 

Proposta 004 (CN-00-000097) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-03-000179, CR-18-000019 | Palavras-chave: 
Acessibilidade; Atendimento on-line; Atuação 
profissional 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia 
identifique os profissionais que realizam 
psicoterapia em língua de sinais e construa 
uma base de dados com tais informações, além 
de promover capacitação do seu quadro de 
funcionários para atendimento em Libras. 
 

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

 
Quantidade de propostas: 128

 ▷ GRUPO 1
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Proposta 005 (CN-00-000098) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-06-000157 
| Palavras-chave: Acessibilidade; Garantia de 
direitos; Pessoas com deficiência 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia 
amplie o convívio de pessoas com deficiência 
nos diferentes espaços nos Conselhos 
Regionais (como a Assembleia de Políticas, da 
Administração e das Finanças - APAF e os grupos 
de trabalho) e promova debates e orientações 
sobre a acessibilidade nos serviços de Psicologia 
e serviços de saúde mental para pessoas com 
deficiência, considerando as particularidades 
de cada usuário e desconstruindo barreiras 
atitudinais, comunicacionais, arquitetônicas, 
urbanísticas e de tecnologia. 
 

Proposta 006 (CN-00-000099) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-21-000078 
| Palavras-chave: Legislação e Normas; Pesquisa 
 
Melhorar/modernizar o acesso à divulgação de 
pesquisas, resoluções, notas técnicas, normas 
e orientações profissionais produzidas pelo 
Conselho Federal de Psicologia e por seus 
parceiros sobre a atuação de psicólogas. 
 

Proposta 007 (CN-00-000100) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-08-000089, 
CR-03-000123, CR-09-000012, CR-05-000005, 
CR-13-000019, CR-20-000066 | Palavras-chave: 
Cadastro Nacional de Psicólogas(os); estudantes/
alunos; Finanças; Gestão; Impostos, taxas e 
emolumentos; Pandemia; Parcerias 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia promova 
ações de incentivo e crie parâmetros, com vistas 
à reestruturação da forma de pagamento da 
taxa de anuidade das profissionais de Psicologia, 
de modo a regulamentar os critérios para 
parcelamento, desconto e isenção da anuidade 
para profissionais com deficiência, recém-
formadas, impactadas pela pandemia ou que 
passarem por situações de calamidade pública 
(emergências e desastres); bem como ativar e 
manter outras ações afirmativas relacionadas ao 
pagamento e definição das taxas de inscrição e 
anuidades, visando a equidade e a correção de 
desigualdades acumuladas historicamente. 
 

Proposta 008 (CN-00-000101) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-07-000005 
| Palavras-chave: Articulação; Direitos humanos; 
Orientação 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia crie um 
grupo de trabalho a fim de construir estratégias 
para viabilizar o enfrentamento das dificuldades 
da categoria com o pagamento das anuidades. 
 

Proposta 009 (CN-00-000102) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-10-000023, 
CR-22-000065 | Palavras-chave: APAF; Finanças 
 
Elaborar normativas para os casos de 
profissionais inadimplentes, a exemplo de uma 
Política Nacional de Combate à Inadimplência. 
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Proposta 010 (CN-00-000103) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-12-000018, CR-12-000045 | Palavras-chave: 
Valorização profissional 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia 
desenvolva ações objetivando o fortalecimento do 
diálogo com as instituições públicas e privadas 
que empregam profissionais de Psicologia, em 
todas as áreas de atuação, em que haja conflitos 
e necessidade de elucidações sobre a área de 
atuação da psicóloga, a fim de orientar a prática 
profissional e fortalecer áreas de atuação pouco 
exploradas. 
 

Proposta 011 (CN-00-000105) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-14-000047 | Palavras-chave: Articulação; 
Democracia; Gestão participativa; Participação 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia 
desenvolva mecanismos de apoio a outras 
entidades locais da Psicologia em suas 
diversas áreas da produção de conhecimento, 
prática profissional e Direitos Humanos (ou 
nas quais a Psicologia esteja inserida de 
forma interdisciplinar), de modo a expandir a 
participação da categoria junto a estas entidades.  
 

Proposta 012 (CN-00-000106) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-08-000008, CR-20-000050 | Palavras-chave: 
Avaliação Psicológica; Orientação 
 
Estabelecer diálogos e intensificar a incidência 
do Sistema Conselhos de Psicologia 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 profissionais psicólogas, com base na 
regulamentação vigente do Sistema Conselhos de 
Psicologia e na pesquisa científica.  
 

Proposta 013 (CN-00-000107) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-01-000009 
| Palavras-chave: Condições de Trabalho; Garantia 
de direitos 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia aumente 
a atuação nos três Poderes (Legislativo, 
Executivo e Judiciário) para analisar o impacto 
da perda de direitos humanos e trabalhistas na 
atuação da categoria, denunciando estratégias 
de sucateamento e precarização na oferta de 
serviços à população, bem como realizar a defesa 
de direitos das psicólogas e da sociedade. 
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Proposta 014 (CN-00-000108) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-04-000200 
| Palavras-chave: Políticas Públicas; Saúde Mental 
 
Reafirmar o compromisso estabelecido no 3º 
Congresso Nacional de Psicologia (CNP): os 
Conselhos deverão instituir e/ou incrementar 
relações institucionais com entidades 
formadoras, sindicais, estudantis e demais 
entidades da sociedade civil, movimentos sociais 
e partidos políticos, efetivando a proposição, o 
planejamento e a operacionalização de projetos 
integrados como estratégias de enfrentamento às 
políticas neoliberais, analisando as repercussões 
de tal política na saúde mental da população 
brasileira e na Psicologia enquanto ciência e 
profissão e efetivando, ainda, o processo do fazer 
ético e qualificado da categoria, garantindo até 
30h e o piso salarial. 
 

Proposta 015 (CN-00-000109) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-07-000003, CR-13-000045, CR-10-000013 
| Palavras-chave: ABEP; Articulação; Atuação 
profissional; Código de Ética; Formação; Relações 
Interinstitucionais 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia planeje 
ações de aproximação com o Ministério da 
Educação (MEC), Instituições de Ensino Superior 
e centros acadêmicos, bem como crie/amplie 
espaços de debate com a Associação Brasileira 
de Ensino de Psicologia (ABEP) e outras 
organizações e entidades da Psicologia, visando 
contribuir/intervir em aspectos fundamentais 
relacionados à formação em Psicologia, de modo 
coerente e articulando com as questões sociais, 
éticas e políticas emergentes. 
 

Proposta 016 (CN-00-000110) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-
10-000105 | Palavras-chave: estudantes/alunos 
 
Aproximar-se das instituições de ensino superior, 
centros acadêmicos e outras organizações 
e entidades da Psicologia através da criação 
de uma comissão permanente de diálogo no 
conselho. 
 

Proposta 017 (CN-00-000111) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-
02-000032 | Palavras-chave: Avaliação Psicológica 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia atue junto 
às entidades nacionais da avaliação psicológica 
para a defesa de um projeto de lei que reconheça 
os testes psicológicos como tecnologia 
profissional e instrumento de uso exclusivo das 
profissionais da Psicologia. 
 

Proposta 018 (CN-00-000112) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-04-000075, CR-10-000078, CR-24-000051 | 
Palavras-chave: Direitos humanos; Gestão; Gestão 
participativa; Participação e Representação 
 
Fomentar e ampliar a atuação do Conselho 
Federal de Psicologia (CFP) junto ao Poder 
Legislativo, aumentando a quantidade de 
representantes na articulação política de 
assessoria parlamentar, visando ocupar e criar 
espaços de defesa das pautas relacionadas à 
Psicologia; acompanhar e debater os projetos 
ligados à Psicologia que estão em tramitação 
no Congresso Nacional; articular diálogos 
com parlamentares das comissões de Direitos 
Humanos e outras de interesse da Psicologia 
e monitorar as ações políticas que permeiam 
as práticas psicológicas na sua diversidade de 
ações.  
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Proposta 019 (CN-00-000113) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-05-000049 
| Palavras-chave: Articulação; Psicologia em 
Saúde; Relações Interinstitucionais 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia 
faça articulação parlamentar para garantir 
financiamento para a ampliação e maior 
estruturação de dispositivos de atenção 
psicossocial, na perspectiva antimanicomial, nos 
três níveis de atenção no Sistema Único de Saúde 
(SUS). 
 

Proposta 020 (CN-00-000114) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-08-000010, CR-06-000092, CR-21-000008, 
CR-03-000193, CR-18-000010, CR-05-000043, 
CR-02-000022, CR-13-000067, CR-23-000030, 
CR-11-000016, CR-11-000027, CR-04-000162, 
CR-01-000024, CR-07-000040, CR-22-000009 
| Palavras-chave: Articulação; Condições de 
Trabalho; Democracia; Exercício Profissional; 
Fiscalização; Garantia de direitos; Gestão 
participativa; Legislação e Normas; Parcerias; piso 
salarial; Relações Interinstitucionais; Sindicato; 
Valorização profissional 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia fortaleça 
a articulação com a Federação Nacional dos 
Psicólogos (FENAPSI), sindicatos estaduais 
e associações de Psicologia em defesa de 
melhores condições de trabalho e combate à 
precarização do trabalho da psicóloga, com foco 
na incidência junto ao Congresso Nacional para a 
aprovação dos Projetos de Lei que estabelecem 
piso salarial e jornada de 30 horas para a 
categoria, de modo a garantir condições dignas 
de trabalho às psicólogas e considerando, em 
especial, as necessidades específicas causadas 
por períodos pandêmicos, de calamidade pública, 
emergências, desastres, agravamento das 
desigualdades sociais e exposição a maiores 
riscos. 
 

Proposta 021 (CN-00-000115) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-21-000009 
| Palavras-chave: Condições de Trabalho 
 
Que a assessoria parlamentar do Conselho 
Federal de Psicologia, faça gestão junto ao 
Congresso Nacional para aprovação da proposta 
do piso salarial nacional, de acordo com o Projeto 
de Lei 2079/2019, que institui o piso salarial de 
R$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta 
reais) para as psicólogas, sem esquecer a 
necessidade de remunerar a insalubridade e 
outros direitos trabalhistas frente ao agravamento 
das desigualdades sociais e exposição a maiores 
riscos. 
 

Proposta 022 (CN-00-000116) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-07-
000014 | Palavras-chave: Condições de Trabalho; 
Legislação e Normas; Saúde do Trabalhador 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia proponha 
fundamentos para proposição legal junto ao 
Congresso Nacional para reconhecimento e 
regulamentação da atuação da Psicologia nas 
áreas de diagnóstico e promoção à saúde mental, 
reabilitação junto ao sistema previdenciário 
público e privado, nas perícias e nas varas 
de trabalho; e para a validação do atestado 
psicológico para fins de afastamento do trabalho 
por sofrimento psíquico. 
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Proposta 023 (CN-00-000117) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-08-000049, CR-03-000185, CR-22-000008 | 
Palavras-chave: Atuação profissional; Exercício 
Profissional; Legislação e Normas; Psicoterapia 
 
Que o Conselho Federal de Psicologia promova 
a articulação com o Legislativo com vistas à 
alteração da lei regulamentadora da profissão, 
de modo a garantir uma definição mais precisa 
das atividades privativas da psicóloga, com 
destaque para a regulamentação e fiscalização 
da psicoterapia como atividade privativa de 
profissionais com formação em Psicologia em 
Instituição de Ensino Superior e com inscrição 
ativa no Conselho Regional de Psicologia da 
jurisdição correspondente, com o objetivo de 
fomentar a atuação ética e a construção de 
parâmetros desta prática. 
 

Proposta 024 (CN-00-000118) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-05-000165 
| Palavras-chave: Articulação; Legislação e 
Normas; Psicologia do Esporte 
 
Criar espaços de debate e mobilização a partir 
do projeto de alteração da Lei Pelé que obriga 
clubes, confederações, comitês olímpicos e 
paraolímpicos a prestar assistência psicológica 
no contexto esportivo. 
 

Proposta 025 (CN-00-000119) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-16-000042 
| Palavras-chave: Articulação; Corresponsabilidade 
 
Instituir uma rede de acompanhamento 
parlamentar no Sistema Conselhos de Psicologia 
para apoio aos Conselhos Regionais de 
Psicologia, principalmente os de pequeno e médio 
porte, com assessoramento e cofinanciamento do 
Conselho Federal de Psicologia (CFP). 
 

Proposta 026 (CN-00-000120) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-18-000040, CR-09-000028 | Palavras-chave: 
Atendimento on-line; Atualização cadastral; 
Cadastro Nacional de Psicólogas(os); Exercício 
Profissional; Novas Práticas; Orientação 
 
Repensar o formato de aprovação do cadastro 
de profissionais para prestação de serviços 
psicológicos mediados pelas tecnologias da 
informação dando assim celeridade ao processo, 
entre outras orientações sobre o atendimento 
pela internet; bem como melhorar a ferramenta 
E-Psi de forma a assegurar uma interface mais 
intuitiva no preenchimento do documento. 
 

Proposta 027 (CN-00-000121) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-01-000029 
| Palavras-chave: Diversidade; inclusão; minoria 
 
O registro profissional das psicólogas indígenas 
deve incluir seus nomes indígenas e povo ao qual 
pertencem, tanto no campo raça/etnia do registro 
profissional quanto nos demais levantamentos 
realizados pelo Sistema Conselhos de Psicologia. 
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Proposta 028 (CN-00-000122) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-03-000014, CR-07-000001, CR-17-000044, 
CR-13-000017, CR-11-000013, CR-24-000014 | 
Palavras-chave: Atuação profissional; Atualização 
cadastral; Cadastro Nacional de Psicólogas(os); 
COF e COE; Comunicação; Equidade; Gestão 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia amplie 
as estratégias de divulgação direcionadas a 
promover a contínua atualização cadastral da 
profissional, além de definir obrigações quanto à 
atualização desses dados, incluindo no cadastro, 
além de nome completo, número do CRP, 
cidade/estado e dados de contato, informações 
relacionadas a raça/cor/etnia, identidade 
de gênero, orientação sexual e deficiências, 
bem como formação profissional e áreas de 
atuação; de modo a permitir o levantamento 
das necessidades das psicólogas em relação 
às condições do exercício profissional e o 
desenvolvimento do diálogo com a categoria, bem 
como a definição de estratégias de apoio para 
grupos de profissionais mais vulneráveis. 
 

Proposta 029 (CN-00-000123) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-11-000022, CR-22-000001 | Palavras-chave: 
Carteira de Identidade Profissional; Resoluções do 
CFP 
 
Normatizar a entrega das Carteiras de Identidade 
Profissional (CIPs) pelas vias postais, com 
aviso de recebimento, bem como implementar 
a Resolução CFP nº 02 de 01 de abril 2021, que 
dispõe sobre a E-CIP digital. 
 

Proposta 030 (CN-00-000124) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-23-
000059 | Palavras-chave: Carteira de Identidade 
Profissional; Valorização profissional 
 
Implementar a fabricação e distribuição da 
Carteira de Identidade Profissional no modelo 
com foto digitalizada, microchip com informações 
diversas, em formato PVC. 
 

Proposta 031 (CN-00-000125) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-21-000003, 
CR-20-000037, CR-10-000084 | Palavras-chave: 
APAF; Democracia; Gestão participativa 
 
Reavaliar, discutir e reformular os parâmetros de 
classificação do porte - pequeno, médio e grande 
- dos Conselhos Regionais de Psicologia e realizar 
estudo sobre outras formas de classificação, 
levando em consideração o número de inscritos 
ativos e as especificidades territoriais e regionais, 
com vistas a contemplar as distintas realidades 
dos CRPs em termos de votações e proposições, 
incluindo as decisões da Assembleia de Políticas, 
da Administração e das Finanças (APAF). 
 

Proposta 032 (CN-00-000126) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-10-000002 
| Palavras-chave: APAF; Finanças 
 
Substituir o critério por número de inscrições 
dos Conselhos Regionais de Psicologia 
como classificatório para aporte financeiro, 
pelo quantitativo de profissionais ativos e as 
especificidades territoriais, como o fator e o custo 
amazônico.  
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Proposta 033 (CN-00-000127) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-05-000021, 
CR-15-000012 | Palavras-chave: Código de Ética; 
COF e COE; Fiscalização; Legislação e Normas; 
Normas e orientações 
 
Reestruturar a Secretaria de Orientação e Ética 
(SOE-CFP) para que possa dar suporte efetivo às 
Comissões de Orientação e Fiscalização (COF) 
e Comissões de Ética (COE) dos Conselhos 
Regionais de Psicologia (CRPs), respeitando 
as diversidades regionais das comissões e 
garantindo: a realização de encontros anuais entre 
as presidentes das COEs e COFs dos CRPs, o 
alinhamento dos procedimentos e a capacitação 
continuada, incluindo as Referências Técnicas 
produzidas pelo Centro de Referência Técnica em 
Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP). 
 

Proposta 034 (CN-00-000128) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-
15-000005, CR-15-000006 | Palavras-chave: COF e 
COE; Direitos humanos 
 
Pautar as ações da Comissão de Ética (COE) e 
da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) 
com ênfase nos direitos humanos, não apenas 
em relação às bandeiras históricas, mas também 
em todo fazer profissional. 
 

Proposta 035 (CN-00-000129) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-06-000042 | Palavras-chave: Código de Ética; 
Fiscalização; Orientação 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia amplie 
as discussões sobre mediação na Comissão 
de Ética (COE), propondo a regionalização para 
as subsedes, bem como avance na construção 
de propostas restaurativas e que a mediação 
seja implantada na Comissão de Orientação 
e Fiscalização (COF), com as revisões das 
resoluções pertinentes para sua implementação. 
 

Proposta 036 (CN-00-000130) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-04-000206 | Palavras-chave: Articulação; 
Comunicação; Gestão participativa 
 
Ampliar e fomentar maior comunicação e 
intercessão das comissões e grupos de trabalho 
junto ao Sistema Conselhos de Psicologia 
mantendo uma posição contundente de defesa 
da democracia. 
 

Proposta 037 (CN-00-000131) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-04-000124 | Palavras-chave: Avaliação 
Psicológica; CREPOP; Referências Técnicas; 
Saúde 
 
Criar grupo de trabalho para discutir a formulação 
de orientações e/ou referências técnicas para 
avaliações compulsórias no âmbito do Ministério 
da Saúde, especialmente nos temas cirurgia 
bariátrica, redesignação sexual e outros. 
 

Proposta 038 (CN-00-000132) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-23-000071, CR-20-000019 | Palavras-
chave: Código de Ética; Normas e orientações; 
Participação e Representação; Políticas Públicas 
 
Fortalecer no Sistema Conselhos de Psicologia as 
discussões e posicionamentos sobre a atuação 
ético-política na prática profissional e criar, 
no âmbito do Conselho Federal de Psicologia 
(CFP), uma comissão especial para a revisão 
do Código de Ética, com o objetivo de descrever 
de forma mais específica as condições físicas 
e trabalhistas adequadas ao atendimento, bem 
como a definição de indução a convicções 
políticas, filosóficas, morais, ideológicas, além 
de fornecer orientações quanto a propaganda e 
marketing. 
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Proposta 039 (CN-00-000133) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-19-000015 | Palavras-chave: Direitos 
Sexuais e Rperodutivos; Mulher; Participação e 
Representação 
 
Criar, no âmbito da Comissão de Direitos 
Humanos, grupo de trabalho sobre a mulher, 
Estado democrático e liderança política com a 
função de levantar episódios de discriminação 
e pensar estratégias de enfrentar tais situações 
coletivamente. Ampliar o diálogo da Psicologia 
com a luta democrática empreendida em relação 
à violência contra as mulheres em diversos 
espaços da sociedade, assim como a violência 
obstétrica e a humanização da assistência, 
levando em consideração os recortes de raça, 
classe, identidade de gênero e orientação sexual. 
 

Proposta 040 (CN-00-000134) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-01-
000014, CR-01-000035 | Palavras-chave: Atuação 
profissional; capacitação; Direitos humanos; 
Garantia de direitos; inclusão; Orientação 
 
Criar grupo de trabalho do Sistema Conselhos 
de Psicologia para elaboração de orientações 
à categoria e implementação de processo de 
formação continuada para as Comissões de 
Orientação e Fiscalização (COFs), com foco na 
identificação, atuação e acionamento dos órgãos 
competentes em casos de denúncias de violação 
de direitos humanos em locais de trabalho da 
Psicologia, tais como comunidades terapêuticas, 
clínicas, hospitais psiquiátricos e demais 
instituições de isolamento e outros serviços das 
diversas políticas públicas.  
 

Proposta 041 (CN-00-000135) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-04-000192, CR-10-000043 | Palavras-
chave: Articulação; Código de Ética; Migrante; 
Referências Técnicas 
 
Criar um grupo de trabalho nacional para discutir 
os impactos e as implicações psicossociais dos 
fenômenos migratórios, bem como para dialogar 
e propor ações sobre as práticas das psicólogas 
com imigrantes e pessoas refugiadas. 
 

Proposta 042 (CN-00-000136) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-21-000072 
| Palavras-chave: Atuação profissional; Pesquisa 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia retome 
o funcionamento do Observatório de Práticas 
Psicológicas, considerando a quantidade de 
práticas emergentes que estão surgindo, a fim 
de garantir prestações de serviços pautados na 
Psicologia, enquanto ciência e profissão. 
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Proposta 043 (CN-00-000137) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-13-000028, CR-10-000064 | Palavras-chave: 
Monitoramento; Pandemia 
 
Instituir, no âmbito do Sistema Conselhos de 
Psicologia, um “Observatório dos Efeitos da 
Pandemia” ou comissão de estudo e análise das 
necessidades éticas e técnicas da profissão nesta 
conjuntura, na perspectiva de adotar ações de 
mitigação do impacto da pandemia. 
 

Proposta 044 (CN-00-000138) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-23-
000031 | Palavras-chave: Articulação; Urgência e 
Emergência 
 
Fomentar, junto ao Sistema Conselhos de 
Psicologia a manutenção da comissão especial 
de enfrentamento de pandemias, emergências 
e desastres, em articulação com os CRPs, 
órgãos públicos responsáveis, associações, 
comunidades e conselhos do controle social. 
 

Proposta 045 (CN-00-000139) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-21-000032 
| Palavras-chave: Desigualdade social 
 
Criar grupo de trabalho dentro da Comissão 
de Direitos Humanos do Conselho Federal de 
Psicologia para debater os saberes e fazeres 
da psicóloga que trabalha com a população em 
situação de rua. 
 

Proposta 046 (CN-00-000140) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-12-000061 
| Palavras-chave: Psicologia do Trânsito 
 
Deliberar sobre a criação de comissão de 
Psicologia do Trânsito, com a finalidade de 
discutir propostas de criação e atualização de 
resoluções e/ou normas técnicas específicas para 
o contexto de avaliação psicológica do trânsito, 
com a participação de convidados técnicos, 
doutores e pesquisadores do assunto, como 
membros efetivos da Comissão. 
 

Proposta 047 (CN-00-000141) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-14-000015, CR-16-000083, CR-10-000059 | 
Palavras-chave: Atendimento on-line; Atendimento 
remoto; Atuação profissional; Comunicação; 
Legislação e Normas; Mídias; redes sociais; 
Resoluções do CFP 
 
Criar grupo de trabalho sobre Psicologia, ética, 
publicidade e atuação em redes sociais, com o 
objetivo de analisar este novo cenário e construir 
resoluções e orientações éticas instruindo sobre 
as publicações de profissionais e estudantes de 
Psicologia em redes sociais e outras mídias. 
 

Proposta 048 (CN-00-000142) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-
08-000076 | 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 permanente, tanto no Conselho Federal de 
Psicologia (CFP) quanto nos Conselhos Regionais 
de Psicologia (CRPs), visando ao exercício do 
compromisso social com os grupos étnicos, 
principalmente com as questões relacionadas aos 
negros e indígenas, e dando um passo concreto 
em direção à reparação histórica no combate ao 
racismo estrutural decorrente da escravidão. 
 

 ▷ GRUPO 2
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Proposta 049 (CN-00-000143) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-23-000001, CR-23-000002 | Palavras-chave: 
Atuação profissional; Normas e orientações; 
Parcerias; Políticas Públicas; Saúde Mental 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia fomente 
espaços de debate e a criação de uma rede 
nacional de pesquisa sobre o suicídio, de caráter 
consultivo, com o objetivo de favorecer o 
fortalecimento da rede e sua capacitação, com 
vistas à compreensão do suicídio como um 
problema coletivo. 
 

Proposta 050 (CN-00-000145) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-21-000023 
| Palavras-chave: Direitos humanos; Sistema 
Prisional 
 
Criar um grupo de trabalho sobre o fazer da 
psicóloga na dimensão biopsicossocial dentro do 
sistema carcerário brasileiro.  
 

Proposta 051 (CN-00-000146) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-10-
000033 | Palavras-chave: Atendimento on-line; 
Atendimento remoto 
 
Criar grupo de trabalho nacional sobre Psicologia 
e Tecnologia da informação e comunicação (TIC).  
 

Proposta 052 (CN-00-000147) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-22-000046, 
CR-24-000008 | Palavras-chave: Acessibilidade; 
Comunicação 
 
Fortalecer e aperfeiçoar os canais de 
comunicação entre o Sistema Conselhos 
de Psicologia e a categoria para promover 
informações sobre serviços e eventos, 
considerando as especificidades de cada estado, 
com ênfase na dificuldade de acesso à internet e 
suas implicações. 
 

Proposta 053 (CN-00-000148) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-
09-000009 | Palavras-chave: Cadastro Nacional de 
Psicólogas(os); comunidades terapêuticas 
 
Não realizar registro/cadastro de pessoa jurídica 
classificada como comunidade terapêutica. 
 

Proposta 054 (CN-00-000149) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-03-000127 | Palavras-chave: Planos de saúde; 
Saúde 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia dialogue 
com a Agência Nacional de Saúde (ANS) e 
sindicatos de psicólogas sobre as condições de 
atuação de psicólogas com planos de saúde, 
objetivando as melhores condições de trabalho 
para a categoria. 
 

Proposta 055 (CN-00-000150) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-14-000067 | Palavras-chave: Condições de 
Trabalho; Saúde do Trabalhador; Saúde Mental 
 
Promover orientações e discussões junto às 
psicólogas e à sociedade, por meio de material 
audiovisual e das Tecnologias de Informação 
e Comunicação (TICs), referente à temática da 
saúde mental das(os) trabalhadoras(es), com 
ênfase no assédio moral e sexual, considerando 
os marcadores sociais de gênero, classe, étnico-
racial, idade e diversidade sexual. 
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Proposta 056 (CN-00-000151) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-13-000035 
| Palavras-chave: Atendimento on-line; Cadastro 
Nacional de Psicólogas(os); Legislação e Normas; 
Novas Práticas 
 
Realizar congresso nacional sobre desafios e 
potencialidades do atendimento online, com 
etapas regionais, discutindo a possibilidade de 
atualização do E-Psi. 
 

Proposta 057 (CN-00-000152) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-10-000124 
| Palavras-chave: Sistema Conselhos 
 
Apoiar os Conselhos Regionais de Psicologia 
(CRPs) na digitalização de arquivos e processos.  
 

Proposta 058 (CN-00-000153) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-21-000045 
| Palavras-chave: Formação 
 
Criação de Conselhos Regionais Juniores como 
entidade formada por alunos universitários, 
veteranos e membros do próprio Conselho 
Regional de Psicologia (CRP) local, para a 
promoção de debates, de saberes ético-
profissionais e práticas acadêmicas direcionadas 
à qualificação do estudante no ambiente da 
Instituição de Ensino Superior. 
 

Proposta 059 (CN-00-000154) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-21-000002, CR-11-000012, CR-10-000062 | 
Palavras-chave: Atendimento on-line; Atendimento 
remoto; Atuação profissional; Pandemia; 
Participação 
 
Realizar levantamento e consulta pública, por 
meio de questionário online, sobre a prática 
profissional da Psicologia no contexto da 
pandemia, abordando suas necessidades éticas 
e técnicas, bem como o impacto da pandemia 
na atuação da categoria, visando à produção 
de referências técnicas e diretrizes éticas, 
administrativas, de fiscalização e orientação 
sobre o tema, por meio de atos oficiais.  
 

Proposta 060 (CN-00-000156) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-
12-000007 | Palavras-chave: comunicação com o 
Estado 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia promova 
eventos para discutir a inserção e ampliação da 
participação de psicólogas nas esferas regional e 
federal dos órgãos de controle social, tais como 
órgãos de trânsito, segurança pública e sistema 
de justiça. 
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Proposta 061 (CN-00-000157) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-
08-000035 | 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 062 (CN-00-000158) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-18-000074, CR-19-000046 | Palavras-chave: 
Articulação; Comunicação; Controle Social; Saúde 
Mental 
 
Fomentar debate junto à categoria sobre 
a importância de participar de espaços de 
mobilização e controle social dentro da 
perspectiva temática da saúde mental, com 
intuito de fortalecer a luta antimanicomial, e 
realizar gestão junto ao Conselho Nacional de 
Saúde (CNS) para que o regimento relativo à 
periodicidade das conferências temáticas de 
saúde mental seja cumprido. 
 

Proposta 063 (CN-00-000159) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-22-000010 | Palavras-chave: Controle Social; 
CREPOP; Referências Técnicas 
 
Fortalecer e manter a construção de referências 
técnicas no âmbito do Centro de Referência 
Técnica em Psicologia e Políticas Públicas 
(CREPOP) sobre a participação das psicólogas 
no controle social das políticas públicas, visando 
ampliar a atuação da categoria neste contexto, 
para que possa defender as políticas públicas no 
fazer psicológico. 
 

Proposta 064 (CN-00-000160) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-08-000023, CR-18-000024, CR-05-000039, 
CR-05-000147, CR-17-000002, CR-10-000077, 
CR-24-000009, CR-19-000038 | Palavras-
chave: Articulação; Comunicação; CREPOP; 
Interiorização; Normas e orientações; Políticas 
Públicas; Prática Profissional; Resoluções do CFP 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia assegure 
o financiamento para a continuidade e ampliação 
do trabalho do Centro de Referência Técnica 
em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), 
aumentando a divulgação das publicações 
por ele produzidas e confirmando-o como o 
principal instrumento de orientação das práticas 
profissionais da Psicologia no âmbito do Sistema, 
de modo a fortalecer seu papel na produção e 
atualização de referências técnicas relativas à 
prática profissional, tanto na esfera das políticas 
públicas quanto no que se refere aos Direitos 
Humanos e a temas específicos/transversais, 
atuais e emergentes, pautando-se na escuta das 
profissionais que estão na prática, bem como no 
diálogo com a sociedade e os gestores públicos, 
na perspectiva da intersetorialidade.  
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Proposta 065 (CN-00-000161) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-16-000041 
| Palavras-chave: CREPOP 
 
Realizar a atualização do documento que 
estabelece a metodologia do Centro de 
Referências Técnicas em Psicologia e Políticas 
Públicas (CREPOP), a fim de promover melhorias 
nos procedimentos de pesquisa, buscando 
incluir, por exemplo, a utilização de Tecnologias 
da informação e comunicação (TICs) como 
instrumento de coleta. 
 

Proposta 066 (CN-00-000162) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-
12-000026 | Palavras-chave: Direitos humanos 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia se 
posicione em defesa do Estado Democrático de 
Direito e dos princípios constitucionais brasileiros. 
 

Proposta 067 (CN-00-000163) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-23-000044, CR-16-000136, CR-01-000018, CR-
24-000058 | Palavras-chave: Atuação profissional; 
Comunicação; Gestão; Gestão participativa; 
Participação; Sistema Conselhos; Valorização 
profissional 
 
Garantir os recursos necessários para 
a realização de campanhas massivas e 
permanentes de comunicação e marketing 
sobre o papel da Psicologia, utilizando as mídias 
tradicionais, mídias sociais, e-mail e outros 
instrumentos, com informações objetivas e 
acessíveis voltadas para as psicólogas, os 
gestores e a sociedade em geral, tendo como 
temas a atuação, atribuições e compromisso 
social do Sistema Conselhos de Psicologia, 
reafirmando os princípios éticos que norteiam a 
profissão e divulgando as legislações, resoluções 
e notas técnicas do Sistema, com destaque 
para a distinção regulatória entre profissionais 
fiscalizadas e pessoas não-psicólogas com 
atuação na área e para a atuação profissional 
qualificada, ética e científica. 
 

Proposta 068 (CN-00-000164) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-06-000182, CR-18-000004, CR-23-000045, CR-
10-000026 | Palavras-chave: Articulação; Código 
de Ética; Comunicação; Educação; estudantes/
alunos; Formação; Gestão; Normas e orientações; 
Valorização profissional 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia, 
juntamente com a Associação Brasileira de 
Ensino de Psicologia (ABEP), realize interlocução 
com as Instituições de Ensino Superior, com o 
objetivo de promover campanhas de divulgação, 
por exemplo por meio da gravação de vídeos, 
referentes ao funcionamento do Sistema 
Conselhos de Psicologia, suas funções precípuas 
e suas comissões, bem como para orientar 
sobre práticas de estágio, tanto para estudantes 
quanto para supervisoras, a partir das referências 
técnicas produzidas pelo Centro de Referência 
Técnica em Psicologia e Políticas Públicas 
(CREPOP). 
 

Proposta 069 (CN-00-000165) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-22-000070 
| Palavras-chave: Resoluções do CFP 
 
Garantir o disposto na Lei 5.766/1971 no que 
tange à indicação de dois representantes 
para o Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
na inscrição de chapas regionais, excluindo 
assim a inscrição de chapa federal, objetivando 
participação democrática de todas as regiões e 
representações regionais no CFP. 
 

Proposta 070 (CN-00-000166) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-15-000008 | Palavras-chave: Acessibilidade; 
Deficiência; Diversidade 
 
Promover mobilizações a fim de garantir 
a presença prioritária de psicólogas com 
deficiência, negras e pardas na inscrição das 
chapas para as eleições do Sistema Conselhos de 
Psicologia. 
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Proposta 071 (CN-00-000167) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-19-000053 
| Palavras-chave: Direitos humanos 
 
Promover debates entre as psicólogas a fim de 
prepará-las para os desafios atuais relacionados 
ao enfrentamento do discurso de ódio e práticas 
fascistas. 
 

Proposta 072 (CN-00-000168) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-12-000004, CR-16-000087 | Palavras-chave: 
Articulação; Gestão; Valorização profissional 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia estruture 
estratégias, de modo democrático, conjuntamente 
com o sindicato e outras entidades, para defender 
e ampliar os espaços de atuação da Psicologia, 
sejam os já consolidados como privativos à 
categoria, sejam os em consolidação. 
 

Proposta 073 (CN-00-000169) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-04-000003 | Palavras-chave: Orientação; SUAS; 
SUS 
 
Garantir aporte financeiro para a realização de 
encontros descentralizados em todo o Sistema 
Conselhos de Psicologia, para escuta e debate de 
psicólogas que atuam em políticas públicas, tais 
como Sistema Único de Saúde (SUS), Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), educação, 
emergências e desastres, dentre outras áreas, e 
usuárias(os), fortalecendo as ações do Centro 
de Referência Técnica em Psicologia e Políticas 
Públicas (CREPOP) na construção de materiais e 
documentos orientativos.  
 

Proposta 074 (CN-00-000170) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-13-
000024 | Palavras-chave: Normas e orientações; 
Orientação 
 
Ampliar espaços de discussão no Sistema 
Conselhos de Psicologia sobre as implicações 
na atuação da psicóloga no Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), Sistema Único de 
Saúde (SUS) e Sistema Nacional de Atendimento 
Socioeducativo (SINASE), após a Lei 13.431/2017 
e o Decreto nº 9.603/2018/ sobre Escuta 
Especializada, construindo orientações técnicas 
para a categoria tendo como referência os 
documentos orientadores do Sistema Conselhos 
de Psicologia. 
 

Proposta 075 (CN-00-000171) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-23-000041 
| Palavras-chave: Finanças; Gestão participativa 
 
Que o Conselho Federal de Psicologia crie 
estratégias financeiras por meio de um fundo 
de apoio para a subsistência administrativa de 
regionais pequenos com até três mil inscritos. 
 

Proposta 076 (CN-00-000172) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-24-
000025 | Palavras-chave: Condições de Trabalho; 
Corresponsabilidade; CREPOP 
 
Reorganizar a disponibilização de recursos 
financeiros para as atividades do Centro 
de Referência Técnica em Psicologia e 
Políticas Públicas (CREPOP), considerando as 
necessidades demográficas de cada regional, 
principalmente os da região Norte. 
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Proposta 077 (CN-00-000173) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-12-000022, 
CR-22-000064, CR-15-000010 | Palavras-chave: 
Finanças; Resoluções do CFP 
 
Reduzir o percentual de repasse da arrecadação 
dos Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs) ao 
Conselho Federal de Psicologia (CFP), incluindo o 
porte do CRP como critério de proporcionalidade 
ao repasse e alterando o percentual da cota 
parte dos CRPs ao CFP sobre o repasse dos 25% 
de descontos das anuidades para tabelas de 
escalonamento, a partir de estudo a ser realizado 
no primeiro ano da próxima gestão, devendo 
ser implementado no ano subsequente, em se 
confirmando sua viabilidade.  
 

Proposta 078 (CN-00-000174) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-03-000030 
| Palavras-chave: Impostos, taxas e emolumentos 
 
Reduzir o repasse dos Conselhos Regionais de 
Psicologia (CRPs) para o Conselho Federal de 
Psicologia (CFP) para 20%. 
 

Proposta 079 (CN-00-000175) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-
10-000042 | Palavras-chave: Fiscalização 
 
Criar agendas temáticas de fiscalizações 
integradas no Sistema Conselhos de Psicologia. 
 

Proposta 080 (CN-00-000176) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-05-000042 
| Palavras-chave: APAF; COF e COE; Racismo 
 
No ato de protocolar denúncias éticas, coletar 
a autodeclaração de raça/cor e gênero no 
momento do cadastro pelas partes denunciante e 
denunciada, para fins de estudo estatístico e uso 
exclusivo do Sistema Conselhos de Psicologia. 
 

Proposta 081 (CN-00-000177) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-11-000064 
| Palavras-chave: Direitos humanos 
 
Intensificar o diálogo junto ao Ministério Público 
e outras entidades no processo de orientação e 
de fiscalização em instituições que infringem os 
Direitos Humanos. 
 

Proposta 082 (CN-00-000178) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-16-000120, CR-16-000130 | Palavras-chave: 
Estágio; Fiscalização; Formação 
 
Formular estratégias e promover orientação e 
fiscalização nas Instituições de Ensino Superior 
no que se refere aos estágios em Psicologia 
(em avaliação psicológica ou estágios em 
psicologia clínica), quanto ao funcionamento 
dos núcleos de práticas psicológicas e quanto 
à responsabilidade ética das supervisões de 
estágio, iniciação científica, pesquisa e extensão 
no que tange ao tempo de atendimento oferecido 
por estudante, de modo a assegurar tempo de 
supervisão compatível com a carga horária 
das atividades realizadas. Fomentar, ainda, o 
debate sobre a presença de profissionais de 
referência, com CRP ativo, durante o tempo em 
que houver atendimento nos núcleos de práticas 
psicológicas.  
 

Proposta 083 (CN-00-000179) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-02-000107 | Palavras-chave: Psicologia do 
Trânsito 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia dialogue 
com Detran e Polícia Federal, no sentido de 
delimitar critérios objetivos sobre a atribuição de 
cada órgão no quesito fiscalização. 
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Proposta 084 (CN-00-000180) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-13-000086 
| Palavras-chave: Exercício Profissional; Normas e 
orientações; Saúde Mental 
 
Estimular os Conselhos Regionais de Psicologia 
(CRPs) a se aproximar dos serviços que compõe a 
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), a partir de 
um cronograma de visitas aos serviços em cada 
Região de Saúde, não apenas para a fiscalização 
do exercício profissional, mas também para a 
orientação às psicólogas que atuam na RAPS e 
gestores dos serviços, fortalecendo o espaço de 
atuação da psicóloga e sua prática. 
 

Proposta 085 (CN-00-000181) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-12-000012, CR-18-000031, CR-01-000032 | 
Palavras-chave: Atendimento on-line; Atendimento 
remoto; Atuação profissional; Fiscalização; 
mapeamento 
 
Criar, atualizar e aprimorar as medidas de 
fiscalização dos serviços online em Psicologia, 
inclusive com desenvolvimento de estratégias 
específicas para executar a fiscalização 
e mapeamento de plataformas on-line de 
atendimento, garantindo a elaboração de 
nova resolução que verse sobre serviços 
psicológicos prestados por meio de Tecnologias 
da Informação e Comunicação (TICs).
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Proposta 086 (CN-00-000182) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-17-
000033 | Palavras-chave: COF e COE; Exercício 
Profissional; Fiscalização 
 
Atualizar a Política de Orientação e Fiscalização 
(POF) no tocante à realização dessas atividades 
através das Tecnologias da informação e 
comunicação (TICs). 
 

Proposta 087 (CN-00-000183) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-18-
000012, CR-22-000007 | Palavras-chave: 
Articulação; Finanças; Formação; Participação e 
Representação; Valorização profissional 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia 
elabore pesquisa sobre as necessidades da 
categoria enquanto à capacitação profissional, 
para subsidiar a construção de referências e 
notas técnicas para orientar a categoria no 
desenvolvimento de suas atividades profissionais, 
considerando a singularidade da atuação no 
contexto remoto intensificado pela pandemia. 
 

Proposta 088 (CN-00-000184) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-17-000006, CR-17-000015, CR-24-000057 | 
Palavras-chave: Branquitude; capacitação; COF 
e COE; Desigualdade social; Enfrentamento 
ao Racismo; Fiscalização; Gênero; Gestão 
participativa; LGBTQIA+; Racismo; Sistema 
Conselhos 
 
Garantir a oferta de formação continuada para 
conselheiras/os, servidoras/es e colaboradoras/
es do Sistema Conselhos de Psicologia, com 
vistas à capacitação permanente para a execução 
de seus trabalhos no âmbito do Sistema, incluindo 
conteúdo formativo sobre questões étnico-
raciais, de gênero e sexualidade, pautadas na 
perspectiva antirracista e nos direitos humanos; 
com destaque para a formação, via Secretaria de 
Orientação e Ética (SOE), sobre os procedimentos 
de fiscalização e orientação realizados pelas 
psicólogas fiscais dos Conselhos Regionais 
de Psicologia (CRPs) e conselheiras/os que 
compõem as comissões permanentes (Comissão 
de Orientação e Fiscalização - COF, Comissão de 
Ética - COE e Comissão de Direitos Humanos - 
CDH).  
 

Proposta 089 (CN-00-000186) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-
09-000008 | Palavras-chave: Atuação profissional; 
Pandemia; Valorização profissional 
 
Reconhecer e homenagear, sempre que 
possível, as profissionais que atuam direta ou 
indiretamente na linha de frente em emergências 
e desastres e em práticas inovadoras. 
 

 ▷ GRUPO 3



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

27

Proposta 090 (CN-00-000187) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-16-000071, CR-24-000001 | Palavras-chave: 
Articulação; Atuação profissional; Exercício 
Profissional; Fiscalização; Interiorização; 
Orientação 
 
Fortalecer o vínculo dos Conselhos Regionais 
Psicologia (CRPs) com os profissionais que 
atuam no interior dos estados, por meio de 
estratégias para a descentralização dos CRPs, 
realizando, por exemplo, encontros em cada 
microrregião do estado com profissionais que 
estão na linha de frente da atuação, visando 
acolher informações e demandas nos diversos 
campos de trabalho da Psicologia, permitindo que 
os processos de denúncia e orientação se iniciem 
no próprio âmbito destas reuniões regionais, com 
vistas a um exercício profissional com ética e 
qualidade. 
 

Proposta 091 (CN-00-000188) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-03-000024 
| Palavras-chave: Interiorização 
 
Realizar Seminário Nacional de Interiorização 
pautando a descentralização e a aproximação 
do Sistema Conselhos de Psicologia junto à 
categoria, conforme já deliberado em Congressos 
Nacionais de Psicologia (CNPs) anteriores. 
 

Proposta 092 (CN-00-000189) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-02-000021 
| Palavras-chave: Laicidade 
 
Manter a laicidade da Psicologia e a pluralidade 
de diálogos inter-religiosos em todas as 
instâncias do Sistema Conselhos de Psicologia.  
 

Proposta 093 (CN-00-000190) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-06-000041 | Palavras-chave: Comunicação; 
Direitos humanos; Diversidade; Equidade; 
Legislação e Normas; Público 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia 
promova discussões sobre a utilização da 
linguagem neutra ou não gendrada, a fim de 
adotá-la em todas as suas publicações, notas 
e posicionamentos, reconhecendo a não-
binariedade, a diversidade de identidade de gênero 
e a autodeclaração em suas comunicações. 
 

Proposta 094 (CN-00-000191) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-08-000079 
| 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 095 (CN-00-000192) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-
08-000092 | Palavras-chave: Gestão 
 
Promover discussões junto aos órgãos públicos 
e organizações privadas, sobretudo órgãos de 
Justiça, quanto a obrigatoriedade do registro 
no Conselho Regional de Psicologia (CRP) para 
exercer a profissão de psicóloga, conforme lei 
5766/71. 
 

Proposta 096 (CN-00-000193) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-
12-000008 | Palavras-chave: COF e COE 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia elucide 
em texto público as normativas criadas e 
promova a participação das equipes técnicas em 
reuniões nacionais das comissões permanentes, 
objetivando a transparência e qualidade de suas 
ações de orientação e fiscalização. 
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Proposta 097 (CN-00-000194) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-06-000048, CR-14-000003 | Palavras-
chave: Articulação; CNP; Democracia; Gestão 
participativa; Prestação de contas 
 
Garantir a manutenção dos processos 
democráticos e participativos na construção 
coletiva de propostas para o Sistema Conselhos 
de Psicologia por meio das instâncias dos 
Congressos Regionais de Psicologia (COREPs) 
e Congresso Nacional da Psicologia (CNP), 
realizados a cada três anos, e criar mecanismos 
de monitoramento e instrumentos de 
comunicação para acompanhar a execução das 
deliberações do CNP, finalizando a gestão com a 
apresentação da prestação de contas a partir das 
propostas.  
 

Proposta 098 (CN-00-000195) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-13-000039 
| Palavras-chave: Controle Social; Democracia; 
Garantia de direitos 
 
Defender a reativação dos conselhos de direitos, 
comitês e fóruns nacionais, assim como as 
conferências nacionais de direitos e políticas 
públicas, diante da extinção e desmonte de 
conselhos de direitos e políticas públicas da 
administração pública federal, previstos na 
Constituição Federativa de 1988, pelo Decreto 
9.759, de 11 de abril de 2019, que tem afetado 
o direito à participação no controle social, 
imprescindível numa democracia. 
 

Proposta 099 (CN-00-000196) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-
16-000035, CR-01-000002, CR-14-000071, CR-24-
000038, CR-15-000007 | Palavras-chave: Atuação 
profissional; CNP; COREP; Estágio; Formação; 
Participação; Participação e Representação 
 
Potencializar a articulação entre os Conselhos 
Regionais de Psicologia (CRPs) e as Instituições 
de Ensino Superior, com o intuito de promover 
ações sobre a importância das pautas 
desenvolvidas pelo Sistema Conselhos de 
Psicologia, visando estimular a participação 
das IES e de seu corpo discente nos espaços 
democráticos ofertados pelo Sistema, por 
meio de ações e instâncias próprias de 
representatividade e diálogo, incluindo as 
comissões especiais de estudantes de Psicologia, 
e garantindo o direito a voz e voto de estudantes 
no processo deliberativo do Congresso Nacional 
de Psicologia (CNP), Congressos Regionais de 
Psicologia (COREPs) e Pré-COREPS. 
 

Proposta 100 (CN-00-000197) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-12-000014, CR-14-000046, CR-24-000019 
| Palavras-chave: Comunicação; Democracia; 
Gestão participativa; Interiorização; Participação; 
Participação e Representação; Sistema 
Conselhos; Votação 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia 
promova estratégias para ampliar a participação 
da categoria por meio das Tecnologias da 
informação e comunicação (TICs), considerando 
a possibilidade de continuidade do funcionamento 
híbrido, inclusive em reuniões como assembleias 
e outras de caráter de ampla participação, 
visando a democracia participativa e garantindo 
maior participação das profissionais do interior.  
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Proposta 101 (CN-00-000199) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-11-000020 | Palavras-chave: Comunicação; 
Parcerias 
 
Criar canais de diálogos institucionais com as 
pessoas jurídicas e sistematizar formas para o 
compartilhamento de informações, eventos e 
atividades afins. 
 

Proposta 102 (CN-00-000200) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-05-000018, CR-13-000070 | Palavras-
chave: Democracia; Equidade; Garantia de 
direitos; Gestão participativa; Participação e 
Representação 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia crie 
ferramentas administrativas para garantir 
a participação de psicólogas (mães, pais e 
responsáveis) com crianças, filhas(os) ou 
dependentes menores de idade nas atividades e 
espaços deliberativos no âmbito do Sistema, com 
a implementação de políticas e estrutura para a 
inserção plena no processo democrático. 
 

Proposta 103 (CN-00-000201) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-07-000006, CR-01-000003 | Palavras-
chave: Gestão participativa; Participação e 
Representação 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia adote 
estratégias de ampliação de sua relação com 
a categoria, promovendo espaços para escuta 
e discussão das pautas das psicólogas e a 
realização de consultas públicas sobre temas 
sensíveis ao exercício profissional e sobre os 
debates em andamento na Assembleia de 
Políticas, da Administração e das Finanças 
(APAF), com vistas à mobilizar, aproximar a 
categoria e dar maior evidência aos processos, 
projetos e decisões do Sistema; intensificando a 
divulgação, durante os três anos de cada gestão, 
do Congresso Nacional de Psicologia (CNP) e de 
seus eventos preparatórios, visando à ampliação 
da participação democrática da categoria e 
estudantes. 
 

Proposta 104 (CN-00-000202) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-17-000042, CR-02-000014 | Palavras-chave: 
Diversidade; Enfrentamento ao Racismo; 
LGBTQIA+; Participação e Representação; 
Pessoas com deficiência 
 
Ampliar a participação de pessoas não brancas, 
povos tradicionais, pessoas com deficiência, 
travestis e transexuais nas comissões e grupos 
de trabalho do Sistema Conselhos de Psicologia, 
estabelecendo o percentual de 54% para pessoas 
negras no plenário dos CRPs e CFP. 
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Proposta 105 (CN-00-000203) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-03-000096 
| Palavras-chave: Pessoas com deficiência 
 
De 2022 em diante, o Sistema Conselhos de 
Psicologia passará a registrar expressivamente 
em suas normativas, orientações e documentos, 
os termos capacitismo e corponormatividade e 
criar referências para atuação profissional com 
pessoas com deficiência. 
 

Proposta 106 (CN-00-000204) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-19-000049 | Palavras-chave: CNP; COREP; 
Políticas Públicas 
 
Dialogar com gestores das políticas públicas 
sobre a importância de tratar o tema da saúde 
mental de forma continuada, reforçando o caráter 
laico da Psicologia brasileira conforme o código 
de ética e decisões do Congresso Regional de 
Psicologia (COREP) e Congresso Nacional de 
Psicologia (CNP).  
 

Proposta 107 (CN-00-000205) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-22-000089 
| Palavras-chave: Atendimento 
 
Ampliar a publicidade dos prazos para os 
procedimentos dentro do Sistema Conselhos de 
Psicologia, contendo prazos mínimos e máximos 
para retorno às(aos) interessadas(os), sejam 
terceiros ou Conselhos Regionais de Psicologia 
(CRPs), objetivando celeridade, tanto no âmbito 
Regional como Nacional. 
 

Proposta 108 (CN-00-000206) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-
08-000081 | Palavras-chave: Gestão 
 
Aumentar a transparência de processos judiciais 
que envolvem os Conselhos Regionais de 
Psicologia (CRPs) e Conselhos Federais de 
Psicologia (CFP). 
 

Proposta 109 (CN-00-000207) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-01-000031 
| Palavras-chave: Atuação profissional 
 
Desenvolver trabalho constante de 
monitoramento para averiguar e registrar as 
demandas e desafios das psicólogas autônomas, 
dada a particularidade da atuação não vinculada a 
empresas ou a estruturas estatais. 
 

Proposta 110 (CN-00-000208) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-12-000010, CR-03-000258, CR-02-000090, 
CR-17-000078 | Palavras-chave: Articulação; 
Psicologia Organizacional e do Trabalho; Saúde 
do Trabalhador; SESMT 
 
Fomentar a articulação entre o Sistema 
Conselhos de Psicologia e o Poder Público, em 
especial o Legislativo e o Ministério do Trabalho, 
com o intuito de garantir a atuação da profissional 
psicóloga no espaço da saúde ocupacional, 
sobretudo, na saúde de trabalhadoras/es 
que atuam em áreas de risco, assegurando a 
presença de psicólogas no Serviço Especializado 
em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT). 
 

Proposta 111 (CN-00-000209) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-18-000096 
| Palavras-chave: Atuação profissional; Finanças; 
SUS 
 
Que o Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
faça gestão junto ao Ministério da Saúde no que 
tange ao rol de procedimentos da Tabela SIA/
SUS, de modo a atualizar os procedimentos nas 
mais variadas áreas de atuação no Sistema Único 
de Saúde (SUS) e nos seus diversos níveis de 
atuação na saúde. 
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Proposta 112 (CN-00-000210) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-06-
000007, CR-02-000020, CR-07-000080 | Palavras-
chave: Enfrentamento ao Racismo; Normas e 
orientações; Novas Práticas; Racismo 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia fortaleça 
suas iniciativas de identificação e enfrentamento 
do racismo estrutural e institucional, 
promovendo e garantindo a psicologia 
antirracista enquanto compromisso social da 
Psicologia e potencializando a contribuição da 
Psicologia no tocante a práticas e saberes que 
interseccionem classe, raça e gênero em todas 
as áreas de atuação, tais como: implantação 
e manutenção do Programa de Combate ao 
Racismo Institucional (PCRI); realização de 
projetos de formação sobre racismo estrutural 
e institucional com o objetivo de capacitar toda 
gestão de conselheiras e funcionárias(os) do 
Sistema; elaboração de subsídios para as escutas 
na Comissão de Orientação e Fiscalização (COF); 
e estímulo à criação de Comissões de Relações 
Raciais em cada Conselho Regional de Psicologia 
(CRP). 
 

Proposta 113 (CN-00-000211) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-07-
000073 | Palavras-chave: Exercício Profissional; 
Legislação e Normas; Orientação 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia crie 
estratégias de acolhimento e orientação a 
psicólogas recém-formadas no que tange ao 
exercício profissional e aos documentos e 
normativas que regulam a profissão. 
 

Proposta 114 (CN-00-000212) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-11-000005 
| Palavras-chave: Atuação profissional; Formação 
 
Acrescentar ao rol de especialidades do 
Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
o título de “especialista em Psicologia 
de emergências e desastres”.

Proposta 115 (CN-00-000213) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-03-000218 
| Palavras-chave: Atuação profissional 
 
Propor reconhecimento pelo Conselho Federal 
de Psicologia (CFP) das especialidades: 
perinatalidade e parentalidade. 
 

Proposta 116 (CN-00-000214) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-21-000020 
| Palavras-chave: Articulação 
 
Através da assessoria parlamentar do Conselho 
Federal de Psicologia (CFP), propor a elaboração 
e criação de leis que garantam a regulamentação 
e o mínimo de psicólogas das áreas reconhecidas 
pelo CFP para concessão de registro de Título 
de Especialista pelo Sistema Conselhos de 
Psicologia, bem como maior participação deste 
nas Comissões Parlamentares. 
 

Proposta 117 (CN-00-000215) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-18-000038 
| Palavras-chave: Atuação profissional; Legislação 
e Normas; Normas e orientações 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia crie 
normativa com parâmetros de atuação para cada 
especialidade da Psicologia. 
 

Proposta 118 (CN-00-000216) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-05-000007 
| Palavras-chave: Avaliação Psicológica; Relações 
Interinstitucionais; Saúde do Trabalhador 
 
Que o Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
defenda junto ao Legislativo a inclusão do 
termo “atestado psicológico” nas leis de 
trabalho e previdência social no que se refere 
ao afastamento das atividades laborais por 
sofrimento psíquico. 
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Proposta 119 (CN-00-000217) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-16-000025 
| Palavras-chave: Corresponsabilidade; Gestão 
 
Desenvolver um Sistema Integrado de Gestão do 
Trabalho para o Sistema Conselhos de Psicologia. 
 

Proposta 120 (CN-00-000218) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-16-
000086 | Palavras-chave: Democracia; Relações 
Interinstitucionais 
 
Desenvolver um Sistema Integrado de Tecnologia 
da Informação (TI) com suporte técnico e 
financeiro para os Conselhos Regionais de 
Psicologia (CRP), garantindo a equidade no 
Sistema Conselhos de Psicologia. 
 

Proposta 121 (CN-00-000219) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-06-000062, CR-23-000040, CR-22-000063 | 
Palavras-chave: Direitos humanos; Emergências 
e Desastres; Finanças; Políticas Públicas; Temas 
emergentes da Psicologia 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia adote 
práticas sustentáveis, em conformidade com 
as políticas públicas ambientais nacionais e 
marcos normativos internacionais relacionados 
à sustentabilidade, minimizando os impactos 
ambientais de suas ações, e amplie a dotação 
orçamentária do Fundo de Sustentabilidade, 
objetivando alcance maior dos Conselhos 
Regionais de Psicologia (CRPs) que elaborarem 
projetos na área. 
 

Proposta 122 (CN-00-000220) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-12-000009, CR-23-000049, CR-22-000082 
| Palavras-chave: Articulação; Atuação 
profissional; Gestão participativa; Participação e 
Representação; Valorização profissional 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia 
implemente ações de valorização da profissão 
perante a sociedade, trabalhando em articulação 
com os sindicatos de psicólogas e demais 
entidades da Psicologia, a fim de fortalecer a 
profissão e a ação das profissionais da psicologia 
que atuam nas políticas de saúde, assistência 
social, educação e demais políticas públicas. 
 

Proposta 123 (CN-00-000221) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-06-000025 | Palavras-chave: Articulação; 
Emergências e Desastres; Gestão 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia fomente 
a gestão integral de riscos e de desastres. 
 

Proposta 124 (CN-00-000243) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-02-000101 | Palavras-chave: Enfrentamento ao 
Racismo 
 
Criar um grupo de trabalho de “Epistemologias 
Decoloniais Afropindorâmicas”, com participação 
preferencial de profissionais da Psicologia 
pertencentes às comunidades tradicionais, 
promovendo a construção de práticas e 
produzindo materiais informativos para a 
categoria. 
 

Proposta 125 (CN-00-000311) 
| Âmbito Nacional | Eixo 1 | Origem: CR-12-000023 
| Palavras-chave: CREPOP 
 
Ampliar os campos de pesquisas do Centro de 
Referência Técnica em Psicologia e Políticas 
Públicas (CREPOP), abrangendo equitativamente 
todas as especialidades e especificidades da 
atuação das psicólogas. 
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Proposta 126 (CN-00-000312) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-18-000044, CR-05-000047, CR-17-000003, 
CR-02-000056, CR-20-000028, CR-20-000041, CR-
11-000021, CR-07-000016, CR-19-000055, CR-15-
000009 | Palavras-chave: Articulação; Assistência 
social; Atuação profissional; Controle Social; 
Formação; Gestão participativa; Participação 
e Representação; Políticas Públicas; Público; 
Relações Interinstitucionais 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia promova 
a ampliação da participação da categoria 
nas instâncias de controle social, tais como 
conselhos, conferências e demais espaços 
de construção, monitoramento e avaliação de 
políticas públicas, inclusive por meio de ações 
formativas e plano estratégico de participação 
na definição de políticas públicas e conselhos 
de direitos, fomentando a mobilização da 
categoria na defesa dos direitos humanos 
e no enfrentamento das desigualdades e da 
fragilização da proteção social no país. 
 

Proposta 127 (CN-00-000313) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-23-000037 | Palavras-chave: Articulação; 
Participação e Representação 
 
Ampliar e intensificar o processo de 
descentralização das atividades do CRP-23 nas 
regiões do Estado, bem como articular, junto ao 
Conselho Federal de Psicologia (CFP), a liberação 
de recursos para criação de subsedes em 
Araguaína e Gurupi, possibilitando e viabilizando o 
cargo de analista de fiscalização. 
 

Proposta 128 (CN-00-000314) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 1 | Origem: 
CR-23-000067 | Palavras-chave: Acessibilidade; 
Participação 
 
Que o Conselho Regional de Psicologia (CRP) 
com o auxílio do Conselho Federal de Psicologia 
(CFP) possa implementar a aquisição e/
ou construção de uma sede própria de fácil 
localização e que garanta acessibilidade para 
melhorar o atendimento da categoria.
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Proposta 129 (CN-00-000222) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-04-000199 
| Palavras-chave: Direitos humanos; Educação; 
Formação 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia, em 
parceria com a Associação Brasileira de Ensino de 
Psicologia (ABEP), fomente a inserção de equipes 
multiprofissionais de saúde mental como uma 
das ações de assistência estudantil do Programa 
Nacional de Assistência Estudantil (PNAES), como 
atenção à saúde, visando o cuidado psicossocial 
para as discentes de todas as Instituições de 
Ensino Superior públicas e privadas. 
 

Proposta 130 (CN-00-000223) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-15-
000004 | Palavras-chave: Condições de Trabalho; 
Legislação e Normas 
 
Elaborar resolução que regulamente os critérios 
técnicos e éticos, a partir da modalidade 
de atuação da profissional, com tempo de 
atendimento proporcional à sua carga horária, de 
modo a garantir a oferta de atendimentos dignos 
e efetivos para as partes envolvidas. 
 

Proposta 131 (CN-00-000224) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-
20-000046 | Palavras-chave: Articulação; Exercício 
Profissional 
 
Discutir junto ao Ministério do Trabalho e 
Previdência e Congresso Nacional sobre o 
reconhecimento do atestado psicológico para 
garantir ampla proteção no contexto do trabalho. 
 

Proposta 132 (CN-00-000225) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-08-000041, CR-16-000016, CR-22-000012 | 
Palavras-chave: Atuação profissional; Condições 
de Trabalho; Exercício Profissional; Fiscalização; 
Orientação; Relações Interinstitucionais; Sistema 
de Justiça; Valorização profissional 
 
Atuar junto ao Poder Público (Legislativo, 
Executivo e Judiciário,) para coibir abusos e 
interferências à prática profissional de psicólogas 
no Sistema de Justiça e nas Políticas Públicas 
(em especial Sistema Único de Assistência 
Social - SUAS e Sistema Único de Saúde - SUS), 
articulando também com Conselhos Federal 
e Regionais de Medicina (CFM/CRM) sobre a 
necessidade da autonomia da psicóloga quanto à 
abordagem teórico-metodológica a ser adotada, 
a fim de garantir autonomia profissional e 
condições técnicas e éticas de trabalho. 
 

Proposta 133 (CN-00-000226) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-06-000058 | Palavras-chave: Políticas Públicas; 
Saúde Mental; Supervisão 
 
Que o Centro de Referências Técnicas em 
Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) possa 
produzir materiais de referência e fomento à 
política de supervisão técnica institucional nas 
políticas públicas da saúde, educação, assistência 
social e demais políticas públicas. 
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via Políticas Públicas 

 
Quantidade de propostas: 88

 ▷ GRUPO 1
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Proposta 134 (CN-00-000227) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-
18-000017 | Palavras-chave: Público; Referências 
Técnicas; Segurança 
 
Discutir a inserção da psicóloga no âmbito das 
delegacias de polícia civil, criando referências 
técnicas para sua atuação. 
 

Proposta 135 (CN-00-000228) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-20-000051, CR-20-000056 | Palavras-chave: 
Condições de Trabalho; Sistema socioeducativo; 
SUAS; SUS; Valorização profissional 
 
Fortalecer o diálogo com as entidades do Sistema 
de Justiça no intuito de prevenir e coibir a prática 
da judicialização das demandas da justiça para 
as profissionais de psicologia que atuam nos 
Sistemas Único de Assistência Social (SUAS) e de 
Saúde (SUS), bem como do Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo (SINASE), mantendo 
e ampliando espaços de discussão sobre as 
implicações na atuação da psicóloga no SUAS, 
SUS e SINASE, além de articular pela ampliação 
e qualificação do quadro efetivo das profissionais 
de Psicologia.  
 

Proposta 136 (CN-00-000229) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-11-000037, CR-10-000094 | Palavras-chave: 
Gestão; Pandemia; Políticas Públicas 
 
Promover debates com representantes da 
sociedade civil organizada e da gestão pública 
(municipal, estadual e federal) quanto ao papel da 
Psicologia e a importância das políticas públicas 
no enfrentamento aos impactos causados 
pela pandemia na saúde mental da sociedade, 
valorizando, ampliando e reconhecendo o trabalho 
das psicológicas em tempos pandêmicos. 
 

Proposta 137 (CN-00-000230) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-03-000237, CR-24-000010, CR-24-000040, CR-
19-000032 | Palavras-chave: Articulação; Direitos 
humanos; Equidade; Garantia de direitos; Gestão; 
mercado de trabalho; Políticas Públicas 
 
Intensificar a mobilização junto aos poderes 
públicos para ampliação da categoria profissional 
na composição das equipes das políticas públicas 
(de assistência social, saúde, educação, direitos 
humanos e justiça), destacando a necessidade 
de contratação de profissionais da Psicologia, de 
modo geral e nas equipes multiprofissionais, para 
discussão do enfrentamento às necessidades 
urgentes e emergentes em políticas públicas. 
 

Proposta 138 (CN-00-000231) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-20-000067, CR-14-000055, CR-01-000033, 
CR-01-000034, CR-24-000075 | Palavras-chave: 
Articulação; Atuação profissional; Direitos 
humanos; Equidade; Garantia de direitos; 
Participação e Representação; Políticas Públicas; 
Povos Tradicionais; Saúde; SUS 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia 
intensifique sua articulação com as instituições 
que definem as políticas públicas sobre a saúde 
da população indígena e das populações do 
campo, das florestas e águas, fiscalizando 
a implantação e promoção do incentivo às 
políticas públicas de saúde mental e atenção 
psicossocial, estabelecendo parcerias com 
instâncias públicas como a Secretaria de Saúde 
Indígena (SESAI e o Subsistema de Atenção à 
Saúde Indígena (SASISUS), bem como com os 
movimentos sociais representativos desses 
grupos populacionais, de modo a promover o 
diálogo entre a Psicologia e os saberes e práticas 
tradicionais dos povos originários em sua 
pluralidade, posicionando-se contra o desmonte 
das políticas voltadas a estes povos (demarcação 
de terra, serviços de saúde, etc.). 
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Proposta 139 (CN-00-000232) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-08-000001 
| Palavras-chave: Assistência social 
 
Realizar interlocução com o Fórum de Gestores 
do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), 
Confederação Nacional dos Municípios (CNM), 
Fórum Nacional dos Conselhos Estaduais de 
Assistência Social (FONACEAS), Fórum Nacional 
dos Secretários de Assistência Social (FONSEAS), 
Colegiado Nacional dos Gestores de Assistência 
Social (CONGEMAS), sindicatos de Psicologia e 
outras instituições pertinentes sobre a atuação 
profissional no SUAS, fazendo 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 e a incidência 
das demandas indevidas do INSS e Sistema de 
Justiça; além de atualizar os documentos no 
âmbito do Centro de Referências Técnicas em 
Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) sobre 
a atuação da psicóloga no SUAS, sem prejuízo 
de outras orientações técnicas produzidas pelo 
Sistema Conselhos de Psicologia. 
 

Proposta 140 (CN-00-000233) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-04-000091, CR-02-000046, CR-24-000084, CR-
19-000016 | Palavras-chave: Assistência social; 
Concursos Públicos; Condições de Trabalho; 
CRAS; CREAS; Direitos humanos; Normas e 
orientações; Políticas Públicas; Resoluções do 
CFP; SUAS 
 
Reafirmar a posição em defesa do Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), legitimando 
a autonomia no processo de trabalho realizado 
pelos profissionais de Psicologia na proteção 
social básica e proteção social especial, de média 
e alta complexidade, garantindo produções 
metodológicas sobre o assunto e orientando 
a categoria sobre a atuação na gestão e 
provimentos de serviços, programas, projetos e 
benefícios socioassistenciais na rede pública e 
privada complementar do SUAS, promovendo, 
ainda, os direitos da população mais vulnerável e 
em risco social e o controle social no âmbito do 
SUAS. 
 

Proposta 141 (CN-00-000234) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-
24-000054 | Palavras-chave: Atuação profissional; 
Psicologia do Trânsito 
 
Promover o trabalho das psicólogas nas 
diversas possibilidades de atuação profissional 
na área do trânsito, fomentando o debate 
sobre a importância da inserção de psicólogas 
nas equipes de educação do trânsito e não 
restringindo sua atuação à avaliação psicológica. 
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Proposta 142 (CN-00-000235) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-09-000015, CR-22-000076 | Palavras-chave: 
Assistência social; Educação; Fiscalização; rede 
de atenção; Redes de apoio psicossocial; Saúde 
 
Buscar o fortalecimento das redes de atenção 
psicossocial (Centros de Atenção Psicossocial - 
CAPS, Serviço Residencial Terapêutico, Centro de 
Referência Especializado de Assistência Social 
- CREAS, Centro de Referência da Assistência 
Social - CRAS, dentre outras) por meio de 
campanhas e audiências públicas, cobrando 
dos gestores e do poder público investimento 
financeiro e educação permanente. Além disto, 
incidir junto aos gestores estaduais e municipais 
para a implementação de CAPS em territórios 
estratégicos, bem como intensificar a orientação 
e fiscalização junto aos centros já existentes. 
 

Proposta 143 (CN-00-000236) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-21-000033 
| Palavras-chave: Desigualdade social 
 
Requisitar ao Conselho Federal de Psicologia 
(CFP) que realize, através do Centro de 
Referências Técnicas em Psicologia e Políticas 
Públicas (CREPOP), um mapeamento do perfil 
sócio/demográfico/étnico e de gênero das 
psicólogas, para aperfeiçoar o entendimento 
sobre as diversidades existentes, com vistas à 
criação de políticas dentro do Sistema Conselhos 
para redução das desigualdades. 
 

Proposta 144 (CN-00-000237) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-13-000002, 
CR-13-000007, CR-19-000047 | Palavras-chave: 
Articulação; Direitos humanos; Diversidade; 
Garantia de direitos; minorias; Pessoas com 
deficiência; Racismo 
 
Promover debates com a categoria e com 
a população em geral, além de realizar 
ampla divulgação nas mídias, sobre o papel 
da Psicologia na ampliação da liberdade e 
transformações sociais dos sujeitos e no 
enfrentamento ao racismo, capacitismo, 
LGBTfobia, fascismo, genocídio da população 
negra e indígena, precarização do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), aos retrocessos nas políticas de 
saúde mental, obstáculos ao uso do nome social 
e outras formas de violação de direitos humanos, 
considerando os princípios éticos da profissão. 
 

Proposta 145 (CN-00-000238) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-13-000088 | Palavras-chave: Código de Ética; 
Comunicação; Direitos humanos 
 
Dialogar com os meios de comunicação sobre 
“discurso e produção de subjetividades”, através 
de campanhas e/ou debates que auxiliem na 
reflexão sobre o papel da mídia na reafirmação 
ou produção de sofrimento psíquico: racismo, 
misoginia, LGBTfobia, criminalização da pobreza 
e da juventude.  
 

Proposta 146 (CN-00-000239) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-06-000116 
| Palavras-chave: Direitos humanos; Racismo 
 
Que o Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
mantenha as ações de combate e enfrentamento 
ao racismo, bem como o Prêmio Virginia Leone 
Bicudo. 
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Proposta 147 (CN-00-000240) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-05-000136 | Palavras-chave: Branquitude; 
Equidade; Garantia de direitos 
 
Fortalecer a campanha de divulgação da 
resolução 018/2002, que estabelece normas 
de atuação para as psicólogas em relação ao 
preconceito e à discriminação racial, em parceria 
com a Articulação Nacional de Psicólogas Negras 
e Pesquisadoras (ANPSINEP) e Articulação 
Brasileira das Indígenas Psicólogas (ABIPSI), 
garantindo a divulgação da referida resolução nas 
diferentes iniciativas do Sistema Conselhos de 
Psicologia. 
 

Proposta 148 (CN-00-000241) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-08-000121, CR-02-000065, CR-02-000066, 
CR-13-000055 | Palavras-chave: Direitos humanos; 
Enfrentamento ao Racismo; Garantia de direitos; 
Racismo 
 
Qualificar o exercício da Psicologia visando 
o enfrentamento do racismo estrutural e 
institucional contra pessoas negras e indígenas, 
por meio de programa específico, expansão de 
ações afirmativas e priorização do enfrentamento 
da violência estrutural do Estado, fomentando, 
nos diversos espaços institucionais, a discussão 
sobre resgate da ancestralidade e subjetividade 
das crianças e adolescentes negras e sobre o 
encarceramento em massa da juventude negra, 
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 149 (CN-00-000242) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-
11-000033 | Palavras-chave: Direitos humanos 
 
Articular e apoiar entidades e movimentos sociais 
em ações que garantam o combate à tortura.

Proposta 150 (CN-00-000244) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-04-000155 
| Palavras-chave: Condições de Trabalho; Garantia 
de direitos; Saúde do Trabalhador; Valorização 
profissional 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia assuma 
o compromisso de enfrentamento ao trabalho 
análogo ao escravo, lutando pela participação da 
categoria e da autarquia na Comissão Nacional 
de Erradicação do Trabalho Escravo (CONATRAE) 
e nas Comissões Estaduais de Erradicação ao 
Trabalho Escravo (COETRAEs), além de contribuir 
e articular pela implementação das COETRAEs 
nos Estados que ainda não assumiram tal 
compromisso. 
 

Proposta 151 (CN-00-000245) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-18-000045, CR-18-000046 | Palavras-chave: 
Articulação; Concursos Públicos; Condições de 
Trabalho; Políticas Públicas 
 
Fortalecer junto à categoria, Sistema Conselhos 
de Psicologia, sindicatos, associações e 
instâncias de poder (executivo, legislativo e 
judiciário), o diálogo sobre a importância da 
defesa dos direitos humanos e políticas públicas 
e da luta contra a precarização do trabalho da 
psicóloga nas políticas públicas e em outros 
contextos de atuação, problematizando os 
vínculos trabalhistas que mais propriamente 
atendem a essas demandas - a exemplo 
do concurso público - e identificando quais 
representam riscos de fragilização, como o 
credenciamento, contratos temporários, estágios 
de pós-graduação, terceirizações entre outras. 
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Proposta 152 (CN-00-000246) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-08-000046, CR-12-000034, CR-11-000035 | 
Palavras-chave: Garantia de direitos; Orientação; 
Sistema Prisional 
 
Promover, em articulação com os movimentos 
sociais, os órgãos dos Sistemas de Justiça 
e de Segurança Pública e os espaços de 
formação em Psicologia, a discussão em 
torno ao feminicídio, a violência policial e a 
criminalização, encarceramento e genocídio 
da população negra e periférica, criando e 
implementando campanhas e iniciativas 
voltadas ao enfrentamento dos diferentes tipos 
de violências sofridas por populações diversas, 
com ênfase para: mulheres, população negra, 
indígenas, povos de matriz africana, comunidades 
tradicionais, LGBTQIA+, população em situação 
de rua, pessoas com deficiência, crianças e 
adolescentes, pessoas idosas, pessoas em 
sofrimento psíquico, pessoas vivendo com HIV/
AIDS e pessoas em situações de conflito com 
a lei. Elaborar orientações relativas à atenção a 
pessoas nesses contextos, envolvendo ações no 
âmbito da saúde, assistência social, educação, 
conhecimento científico, arte e cultura, tendo em 
vista a prevenção das violências, a reparação dos 
danos ocasionados por situações violadoras e a 
promoção da saúde e bem-estar e combatendo, 
ainda, a violência institucional e a revitimização 
dessa população nos atendimentos. 
 

Proposta 153 (CN-00-000247) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-03-000095, CR-05-000133, CR-13-000105, CR-
17-000032 | Palavras-chave: Atuação profissional; 
Controle Social; Direitos humanos; Garantia 
de direitos; Gênero; Mulher; Políticas Públicas; 
Psicologia Social; SUAS; SUS; violência; Violência 
de Gênero 
 
Promover eventos e espaços de diálogo entre 
o Sistema Conselhos de Psicologia e os órgãos 
da saúde, assistência social, segurança pública 
e poder judiciário para discutir as violências 
contra as mulheres cis, travestis e transsexuais, 
garantindo leis e políticas públicas de proteção 
voltadas às mulheres vítimas de violências, 
dentre elas a violência doméstica, e implantando 
iniciativas visando a garantia de prestação de 
um atendimento acolhedor e cuidadoso a essas 
mulheres, de modo a estimular tanto a prevenção 
quanto a formalização de denúncias. 
 

Proposta 154 (CN-00-000248) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-13-000052 
| Palavras-chave: Direitos humanos; Diversidade; 
Garantia de direitos; Políticas Públicas 
 
Defender a continuidade e ampliação de políticas 
identitárias em todos os âmbitos da federação 
que possam prevenir a violência de gênero 
e baseada na orientação sexual, bem como 
políticas de educação em direitos humanos 
que promovam o direito à diferença sexual 
e de gênero (a pandemia tem impactado na 
violência contra a mulher e população LGBTQIA+, 
com perda de vidas e sofrimento psíquico, 
demandando delegacias especializadas e uma 
rede de cuidados das vítimas da violência). 
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Proposta 155 (CN-00-000249) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-06-000106 | Palavras-chave: Direitos humanos; 
Diversidade; Invisibilidades 
 
Fomentar e garantir ações sobre a visibilidade 
lésbica, abordando questões de gênero como o 
machismo e o patriarcado e suas implicações 
na sociedade, com a participação das diversas 
lesbianidades, mulheres transgêneras, travestis 
e pessoas não binarias, além de considerar o 
recorte racial e os demais marcadores sociais. 
 

Proposta 156 (CN-00-000250) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-17-000067, CR-24-000005 | Palavras-chave: 
Assistência social; Participação e Representação; 
Saúde; Segurança; SUAS 
 
Contribuir com a discussão sobre as condições 
de trabalho das profissionais que atuam nas 
políticas de saúde, assistência social, educação, 
segurança, dentre outras, tanto nas capitais 
como no interior, levando em consideração as 
políticas de orientação e fiscalização do Sistema 
Conselhos de Psicologia, considerando a luta 
pela carga horária máxima de 30h semanais, 
a isonomia entre profissionais e o combate 
à precarização dos serviços, baixos salários, 
ausência de concursos e/ou Plano de Carreira, 
Cargos e Salários (PCCS) e desmonte das 
políticas do Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS), entre outras. 
 

Proposta 157 (CN-00-000251) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-10-000087 
| Palavras-chave: Saúde Mental; SUAS; SUS 
 
Articular junto a parlamentares, instituições 
de controle social e a quem mais interessar 
estratégias de enfrentamento ao desmonte dos 
Sistemas Únicos de Saúde (SUS), Assistência 
Social (SUAS) e educação, representados por 
políticas e programas como Cuida Mais Brasil, 
nova política de Saúde Mental, nova política de 
álcool e outras drogas, entre outros.  
 

Proposta 158 (CN-00-000252) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-12-000059, CR-03-000124, CR-09-000005, 
CR-16-000052, CR-13-000013, CR-23-000021, 
CR-23-000034, CR-21-000079, CR-04-000171, 
CR-19-000029 | Palavras-chave: áreas de atuação; 
Atuação profissional; campanhas; Comunicação; 
Exercício Profissional; papel da Psicologia; 
Participação; Pesquisa; Saúde Mental; Valorização 
profissional 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia organize 
campanhas educativas, utilizando os meios de 
comunicação tradicionais e as mídias sociais, 
para informar, valorizar, sensibilizar, divulgar 
e desmistificar para a sociedade o fazer da 
Psicologia nas suas diversas áreas de atuação, 
seus limites, possibilidades e atribuições legais, 
éticas e técnicas. 
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Proposta 159 (CN-00-000253) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-14-000074, CR-10-000090, CR-24-000029 | 
Palavras-chave: Articulação; Atuação profissional; 
Emergências e Desastres; Formação; Garantia de 
direitos; Pandemia 
 
Fomentar o diálogo com as autoridades e 
atores sociais sobre o papel da Psicologia em 
contextos de emergências, desastres, crises 
migratórias, enchentes e pandemia, considerando 
a especificidade de cada de região, tanto nos 
campos de atuação quanto da formação, por 
meio da oferta de cursos e/ou capacitação, 
além de promover a articulação para criação e 
efetivação de políticas públicas que prevejam a 
presença de psicólogas neste âmbito. 
 

Proposta 160 (CN-00-000254) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-03-000090, CR-12-000037, CR-12-000041, 
CR-04-000223, CR-20-000054 | Palavras-chave: 
Assistência social; Controle Social; Garantia de 
direitos; Políticas Públicas; Saúde Mental 
 
Reafirmar a posição do Sistema Conselhos 
de Psicologia frente ao desmonte do Estado 
brasileiro e ao enfraquecimento do Sistema 
Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS), denunciando 
o subfinanciamento histórico agravado pela 
Emenda Constitucional nº 95 e defendendo, junto 
aos três poderes, a atuação da profissional da 
Psicologia nas diferentes políticas públicas, em 
áreas como: saúde mental, proteção à mulher, 
mobilidade humana, educação infantojuvenil, 
igualdade racial, LGBTQIA+, direitos indígenas, 
pessoas com deficiência, pessoas encarceradas, 
população em situação de rua, direito à moradia, 
população idosa e envelhecimento e demais 
políticas pertinentes. 
 

Proposta 161 (CN-00-000255) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-
22-000024 | Palavras-chave: Atuação profissional; 
Condições de Trabalho; Público 
 
Pautar o reconhecimento dos espaços para 
atendimento em Psicologia nos equipamentos 
públicos e requerer espaços de atendimento 
e trabalho das psicólogas que garantam 
privacidade para a atuação profissional, quando a 
escuta sigilosa seja necessária. 
 

Proposta 162 (CN-00-000256) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-23-000063 
| Palavras-chave: Educação; Formação; Saúde 
 
Que o Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
promova o diálogo junto ao Ministério 
da Educação (MEC), visando fortalecer a 
necessidade da inclusão de vagas para as 
psicólogas que atuam na atenção primária 
em saúde, como profissional essencial na 
participação da seleção nos programas de pós-
graduação e mestrado (latu sensu e stricto sensu) 
relacionados à saúde da família. 
 

Proposta 163 (CN-00-000257) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-24-000064 | Palavras-chave: Direitos humanos; 
Exercício Profissional; Garantia de direitos; 
Público 
 
Promover debates sobre a importância do 
serviço público em rede e a necessária educação 
permanente das psicólogas que atuam nas 
políticas públicas. 

 ▷ GRUPO 2
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Proposta 164 (CN-00-000258) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-08-000109, CR-06-000125, CR-03-000102, 
CR-12-000028, CR-12-000029, CR-14-000005, 
CR-09-000013, CR-04-000039, CR-23-000020, 
CR-16-000098, CR-16-000100, CR-07-000020, 
CR-07-000022 | Palavras-chave: Articulação; 
Atuação profissional; campanhas; Código 
de Ética; Democracia; Desigualdade social; 
Direitos humanos; Diversidade; Garantia de 
direitos; Invisibilidades; Laicidade; Participação; 
Políticas Públicas; Povos Tradicionais; Psicologia 
Organizacional e do Trabalho 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia, em 
articulação com a categoria e os movimentos 
sociais, e em consonância com o Código de Ética 
da Psicologia, a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e a Constituição Federal do Brasil, 
promova resoluções e orientações técnicas, 
campanhas, ações, intervenções e estratégias 
permanentes de orientação da prática profissional 
da Psicologia na defesa intransigente dos direitos 
humanos, democracia, diversidade, laicidade, 
equidade social e proteção do meio ambiente, de 
modo a fortalecer o compromisso da Psicologia 
com o combate contra a fome, a miséria e as 
desigualdades sociais e com a defesa dos 
direitos dos grupos populacionais historicamente 
submetidos a condições de violência, como 
indígenas, quilombolas, LGBTQIA+, mulheres, 
população negra, infâncias, juventudes, 
população em contexto de rua, povos tradicionais, 
imigrantes, pessoas com deficiência e vivendo 
com HIV/AIDS. 
 

Proposta 165 (CN-00-000259) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-17-000008 
| Palavras-chave: CRAS; CREAS; Crianças e 
Adolescentes; Políticas Públicas; SUAS 
 
Intensificar a participação do Sistema 
Conselhos de Psicologia em espaços de 
deliberação e incidência política para criação 
e/ou fortalecimento de unidades ou serviços 
especializados de proteção a crianças e 
adolescentes, com equipe multiprofissional 
especializada. 
 

Proposta 166 (CN-00-000260) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-13-000006 
| Palavras-chave: Garantia de direitos; Sistema 
socioeducativo 
 
Ampliar e fomentar discussões éticas e técnicas, 
por meio de novas referências, campanhas 
e resoluções, referente a garantia de direitos 
humanos para população de adolescentes em 
conflito com a lei.  
 

Proposta 167 (CN-00-000261) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-13-000004, CR-19-000017, CR-19-000036 | 
Palavras-chave: Crianças e Adolescentes; Direitos 
humanos; Garantia de direitos; Justiça; Políticas 
Públicas; Sistema socioeducativo 
 
Promover a articulação com movimentos e 
instituições que possuem compromisso com a 
implementação efetiva do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA) e da Constituição Federal 
na defesa intransigente do princípio da proteção 
integral, da não redução da maioridade penal 
e do não aumento do tempo de internação 
dos(as) adolescentes que cumprem medida 
socioeducativa. 
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Proposta 168 (CN-00-000262) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-05-000107 
| Palavras-chave: Garantia de direitos; Saúde; 
Saúde Mental 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia produza 
reflexões e fiscalizações conjuntas com outros 
órgãos de garantia de direitos em instituições 
de pré-natal, parto e pós parto, com ênfase 
nas violências obstétrica e neonatal e suas 
consequências à saúde mental. 
 

Proposta 169 (CN-00-000263) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-
11-000057 | Palavras-chave: Garantia de direitos; 
Parcerias 
 
Que o Sistema Conselho discuta o cuidado às 
pessoas com autismo e pessoas em sofrimento 
decorrente das situações sociais limite, no 
âmbito do sistema de garantia de direitos e em 
alinhamento com os princípios fundamentais do 
código de ética profissional, realizando diálogo 
junto à órgãos competentes. 
 

Proposta 170 (CN-00-000264) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-16-000014, CR-12-000027, CR-13-000050 | 
Palavras-chave: Articulação; Deficiência; Direitos 
humanos; Garantia de direitos; Pessoas com 
deficiência 
 
Promover debates com a categoria, sociedade 
civil, poder público, conselhos de direito e 
Instituições de Ensino Superior para a promoção e 
garantia de direitos das pessoas com deficiência, 
de modo a combater a cultura capacitista e as 
abordagens psicopatológicas e reabilitativas, 
demarcando o posicionamento ético-político 
da Psicologia em favor da equidade, da 
acessibilidade e dos direitos humanos, incluindo 
a divulgação de posicionamento contrário 
ao Decreto nº 10.502/2020, que apresenta 
questionamentos aos direitos das pessoas com 
deficiência. 
 

Proposta 171 (CN-00-000265) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-
03-000076 | Palavras-chave: Psicologia Escolar/
Educacional 
 
Promover espaços de reflexão e discussão 
junto às psicólogas escolares e profissionais 
de educação e criar campanhas educacionais 
em defesa da educação inclusiva no sentido da 
inclusão das(os) alunas(os) com deficiência, bem 
como das(os) estudantes da educação da terra, 
em contextos de rua, imigrantes, refugiadas(os), 
indígenas, quilombolas e provenientes de outras 
populações tradicionais. 
 

Proposta 172 (CN-00-000266) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-19-000037 
| Palavras-chave: Assistência social; Pessoa em 
situação de rua 
 
Apoiar e/ou reafirmar a importância da 
manutenção da Política Nacional para a 
População em Situação de Rua, através de 
campanhas sobre a abordagem e o cuidado 
dessas populações, em diálogo com outras 
categorias profissionais, instituições e áreas do 
conhecimento. 
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Proposta 173 (CN-00-000267) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-16-000024, CR-05-000102, CR-16-000046, CR-
23-000009 | Palavras-chave: Articulação; Atuação 
profissional; Direitos humanos; Diversidade; 
Fiscalização; Gestão; Normas e orientações; 
Novas Práticas; Relações Interinstitucionais 
 
Que o Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
articule-se com o poder público, as instituições 
de ensino e a sociedade em geral e fortaleça 
suas orientações técnicas, núcleos e comissões, 
objetivando a promoção de políticas públicas para 
as pessoas LGBTQIA+, reforçando o papel da 
Psicologia no combate à transfobia, homofobia, 
bifobia e outras formas de preconceitos; 
defendendo a despatologização (em especial das 
identidades trans), a proteção das diversidades 
sexuais e identidades de gênero e o uso do 
nome social e, ainda, realizando fiscalizações 
em comunidades terapêuticas, instituições 
de privação de liberdade, hospitais gerais, 
psiquiátricos e quaisquer instituições que possam 
violar os direitos dessa população. 
 

Proposta 174 (CN-00-000268) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-05-000105 
| Palavras-chave: Assistência social; Atendimento; 
Direitos humanos 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia 
permaneça fomentando discussões e reflexões 
sobre a interface entre a Psicologia, questões de 
gênero e a pauta da alienação parental a partir 
das políticas públicas LGBTQIA+. 
 

Proposta 175 (CN-00-000269) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-
02-000041 | Palavras-chave: LGBTQIA+ 
 
Elaborar documentos com diretrizes éticas para 
a atuação/atendimento de pessoas não binárias 
e outras dissidências de gênero e sexualidades 
não contempladas em documentos oficiais 
do Sistema Conselhos de Psicologia, como 
assexuais, queers etc. 
 

Proposta 176 (CN-00-000270) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-03-000187, CR-13-000097, CR-11-000042 | 
Palavras-chave: Direitos humanos; Diversidade; 
Normas e orientações; Resoluções do CFP 
 
Ampliar a discussão e construção de ações de 
orientação à categoria sobre o atendimento à 
população LGBTQIA+, com base nas Resoluções 
CFP nº 01/1999 e nº 01/2018 e intensificar a 
defesa de ambas normativas contra as tentativas 
das esferas política e judiciária de sustá-las de 
forma parcial ou integral. 
 

Proposta 177 (CN-00-000271) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-08-000149, CR-24-000002 | Palavras-chave: 
Assistência social; Saúde; Saúde Mental 
 
Fomentar o debate e desenvolver estratégias para 
o fortalecimento das políticas públicas voltadas 
ao atendimento de pessoas com problemas 
decorrentes do uso abusivo de álcool, crack e 
outras drogas, com ações que visem à redução 
de danos, recusando a criminalização do uso de 
drogas e a perspectiva proibicionista, bem como 
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, com 
base nos princípios dos direitos humanos e do 
movimento antimanicomial. 
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Proposta 178 (CN-00-000272) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-23-000005, CR-23-000006, CR-14-000029, CR-
19-000030 | Palavras-chave: Articulação; Atuação 
profissional; Direitos humanos; Diversidade; 
Educação; Garantia de direitos; LGBTQIA+; 
mercado de trabalho; Orientação; Políticas 
Públicas; Sistema Conselhos 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia 
fomente a permanência, a manutenção e a 
ampliação dos debates em torno das pautas 
de diversidade sexual e de gênero no âmbito 
das políticas públicas estaduais, nos níveis de 
atuação, formação e organização estudantil, 
bem como desenvolva ações que promovam o 
reconhecimento social, cultural, ético e político da 
população LGBTQIA+. 
 

Proposta 179 (CN-00-000273) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-06-000086, CR-04-000193 | Palavras-chave: 
Atendimento; Direitos humanos; Migrante; 
Refugiado; Relações Interinstitucionais; Saúde 
Mental 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia, em 
articulação com a categoria, sociedade e demais 
parceiros, a partir da perspectiva da gestão 
integral de riscos, emergências e desastres, 
se posicione a favor de políticas inclusivas de 
migração, do fim das barreiras geográficas, 
culturais e sociais entre os povos, do respeito 
aos direitos humanos, independentemente do 
local de origem, e dos pactos internacionais 
em defesa dos processos migratórios, visando 
a garantia de direitos previstos por nossas 
políticas públicas, sem qualquer tipo de exclusão 
ou discriminação, ampliando o debate sobre 
a atuação da profissional da Psicologia em 
serviços de atendimento a refugiados, migrantes, 
asilados e exilados, levando em consideração 
processos de xenofobia e racismo que impactam 
diretamente na saúde mental e no respeito aos 
direitos humanos e promovendo o acesso desta 
população aos serviços de Psicologia, com 
informações plurilíngues e canais de denúncia em 
outros idiomas. Além disto, elaborar Referências 
Técnicas, através do Centro de Referência 
Técnica em Psicologia e Políticas Públicas 
(CREPOP) para a atuação de profissionais da 
Psicologia junto a estas populações e fomentar 
campanhas e eventos junto às três esferas de 
governo e à sociedade sobre este tema. 
 

Proposta 180 (CN-00-000274) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-
24-000006 | Palavras-chave: Assistência social; 
Justiça; Saúde 
 
Mobilizar junto aos conselhos de direitos 
e demais órgãos competentes a inclusão 
da participação efetiva das psicólogas nas 
conferências de políticas públicas. 
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Proposta 181 (CN-00-000275) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-06-000140, CR-21-000034, CR-18-000080, 
CR-02-000052, CR-20-000021, CR-01-000005, 
CR-24-000082, CR-19-000056 | Palavras-
chave: Desigualdade social; Direitos humanos; 
Fiscalização; Garantia de direitos; Invisibilidades; 
Legislação e Normas; Normas e orientações; 
Parcerias; Participação e Representação; Políticas 
Públicas; Relações Interinstitucionais; SUAS; 
Valorização profissional 
 
Fomentar a colaboração entre o Sistema 
Conselhos de Psicologia, os movimentos 
sociais, o Conselho Nacional de Saúde, outros 
conselhos de direitos e instâncias coletivas, 
em prol do fortalecimento do compromisso 
social da Psicologia em defesa das políticas 
públicas como direito e exercício da cidadania, 
sensibilizando a categoria acerca do seu papel no 
combate às desigualdades sociais e fortalecendo 
a atuação das psicólogas no enfrentamento das 
vulnerabilidades psicossociais das populações 
LGBTQIA+, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, 
populações em situação de rua e mulheres em 
situação de violência. 
 

Proposta 182 (CN-00-000276) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-05-
000092 | Palavras-chave: Atendimento; Atuação 
profissional; Garantia de direitos 
 
Promover debate ampliado sobre a importância 
de haver psicólogas fluentes em Libras no 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e 
nas Delegacias Especializadas de Atendimento à 
Mulher (DEAMs), visando assegurar atendimento 
inclusivo às mulheres vítimas de qualquer tipo de 
violência. 
 

Proposta 183 (CN-00-000277) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-18-000013, CR-03-000246, CR-03-000069 | 
Palavras-chave: Articulação; Assistência social; 
Gestão participativa; Relações Interinstitucionais 
 
Que as Comissões de Psicologia na Assistência 
Social do Sistema Conselhos dialoguem com 
o poder público acerca da necessidade de 
fortalecimento das políticas de assistência social 
no pós-pandemia, considerando o aumento da 
demanda e a ampliação da rede de proteção 
e cuidados, fomentando o aumento dos 
investimentos em políticas socioassistenciais 
e em equipamentos públicos como o Centro 
de Referência de Atendimento à Mulher 
(CRAM), Casa Abrigo, Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social (CREAS).  
 

Proposta 184 (CN-00-000278) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-03-000081 
| Palavras-chave: Educação 
 
Organizar, em parceria com o Ministério da 
Educação (MEC) e secretarias estaduais e 
municipais de educação, campanhas voltadas a 
temas como a valorização da vida, garantia da 
dignidade menstrual, autocuidado, relevância da 
promoção de saúde mental, cultura de paz nas 
escolas, práticas voltadas a inclusão, questões de 
gênero e sexualidade, pessoas com deficiência, 
identidade territorial, promoção da igualdade 
racial e laicidade, como formas de enfrentamento 
à evasão escolar e às múltiplas violências dentro 
das instituições de ensino. 
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Proposta 185 (CN-00-000279) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-
19-000026 | Palavras-chave: Psicologia do Esporte 
 
Fomentar a importância da Psicologia do 
esporte e incentivar a presença da psicóloga em 
políticas ligadas a esporte, lazer, saúde e cultura, 
pautando o esporte e lazer como direito humano 
e articulando ações via políticas públicas junto 
aos órgãos públicos competentes, organizações e 
associações esportivas e demais representações, 
levando para debate, inclusive, temas como 
questões de gênero, violência e preconceito no 
esporte, situações de abuso e outros temas 
emergentes.  
 

Proposta 186 (CN-00-000280) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-11-000045 
| Palavras-chave: Trânsito 
 
Promover, em parceria com o Fórum de Entidades 
da Psicologia Brasileira (FENPB) e demais 
entidades, fóruns e debates sobre as políticas 
públicas voltadas para o trânsito e mobilidade 
humana e sustentável, reconhecendo-a como 
necessidade política e social. 
 

Proposta 187 (CN-00-000281) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-
06-000151 | Palavras-chave: Desigualdade social; 
Parcerias; Relações Interinstitucionais 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia se 
articule com movimentos sociais, grupos 
e instituições para realizar a incidência e 
mobilização necessárias pela implementação de 
uma renda básica de cidadania no Brasil. 
 

Proposta 188 (CN-00-000282) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-17-000031, 
CR-10-000011 | Palavras-chave: Justiça; Políticas 
Públicas; Segurança; Sistema de Justiça 
 
Incidir politicamente nas políticas de segurança, 
fomentando a inserção da categoria nas 
discussões da agenda nacional do sistema de 
justiça e segurança pública, em defesa de uma 
concepção de segurança pública popular e 
intersetorializada (assistência social, educação, 
saúde, trabalho e renda, lazer etc.), baseada em 
dados públicos e pesquisas científicas acerca 
das letalidades do Estado sobre a população 
vulnerabilizada. 
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Proposta 189 (CN-00-000283) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-17-000051 
| Palavras-chave: Assistência social; Políticas 
Públicas; SUAS 
 
Incidir politicamente na defesa das políticas 
públicas e manutenção de programas de 
transferência de renda, compreendendo que estes 
impactam diretamente nas condições de vida das 
populações em vulnerabilidade social. 
 

Proposta 190 (CN-00-000284) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-08-000144, CR-22-000077 | Palavras-chave: 
Articulação; Concursos Públicos; Saúde 
 
Articular, junto aos órgãos legislativos e 
conselhos de controle social, a garantia do 
cumprimento das normativas vigentes, bem como 
a criação de projetos de lei que visem a criação 
de vagas, realização de concursos públicos e 
ampliação de vagas e números mínimos totais de 
profissionais de Psicologia nas políticas públicas, 
garantindo a inserção de psicólogas nas equipes 
de referência no trabalho em saúde mental, como 
obrigatoriedade do Estado. 
 

Proposta 191 (CN-00-000285) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-12-000063, 
CR-02-000028 | Palavras-chave: Psicologia do 
Trânsito; Relações Interinstitucionais 
 
Que o Sistema Conselhos faça articulação junto 
aos sindicatos, ao Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran) e aos Departamentos Estaduais de 
Trânsito (Detrans) para garantir que os valores 
dos honorários da avaliação psicológica de 
condutores sejam cumpridos conforme sugerido 
na tabela da Federação Nacional das Psicólogas 
(FENAPSI), assegurando assim a adoção de um 
valor de referência nacional. 
 

Proposta 192 (CN-00-000286) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-12-000031, CR-18-000089 | Palavras-chave: 
Comunicação; Psicologia do Trânsito; Trânsito 
 
Desenvolver campanhas relacionadas ao trânsito 
com objetivo de criar estratégias educativas e de 
enfrentamento a violência no trânsito, em prol do 
direito à cidade para todos, da responsabilidade 
com a vida e da mobilidade urbana e humana, 
evidenciando o papel dos fatores humanos 
na ocorrência de acidentes de trânsito e suas 
consequências.  
 

Proposta 193 (CN-00-000287) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-09-000034, CR-15-000003 | Palavras-chave: 
Justiça; Legislação e Normas; Psicologia Jurídica; 
Sistema de Justiça; Valorização profissional 
 
Estabelecer diálogo com o Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) a fim de garantir o cumprimento 
das legislações no tocante à instituição de 
equipes multiprofissionais no sistema judiciário, a 
exemplo das equipes forenses e polícia científica, 
de modo a conquistar um espaço maior da 
Psicologia Jurídica e fortalecer o diálogo entre a 
Justiça e a Psicologia. 
 

Proposta 194 (CN-00-000288) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-20-000009 | Palavras-chave: Avaliação 
Psicológica; SUS 
 
Discutir a regulamentação da aquisição de 
materiais e instrumentos psicológicos pelas 
secretarias estaduais e municipais de saúde para 
serem utilizados por profissionais de Psicologia 
nos diferentes níveis de atenção. 
 

 ▷ GRUPO 3
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Proposta 195 (CN-00-000289) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-01-000040 
| Palavras-chave: Código de Ética; Fazer científico; 
Prática Profissional 
 
O Sistema Conselhos de Psicologia deve avaliar 
e se posicionar em relação à precarização 
da psicoterapia através da delimitação do 
tempo de duração das sessões, entre outras 
modalidades de precarização do método e da 
técnica psicológica por interferência indevida da 
administração das clínicas. 
 

Proposta 196 (CN-00-000290) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-
17-000076 | Palavras-chave: Saúde; SUS 
 
Fomentar o matriciamento como diretriz de 
atuação das equipes em atenção básica, por 
meio de campanhas e espaços de discussão, 
principalmente levando em consideração o 
presente período de desmonte de políticas e 
práticas (Núcleo de Apoio a Saúde da Família 
-NASF e redução de danos).  
 

Proposta 197 (CN-00-000291) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-23-000064, CR-20-000005, CR-20-000027, 
CR-01-000004 | Palavras-chave: Condições de 
Trabalho; Psicologia Hospitalar; Saúde; Saúde do 
Trabalhador; SUS 
 
Discutir no âmbito do Sistema Conselhos de 
Psicologia sobre o dimensionamento hospitalar, 
ampliação e regulamentação da participação de 
psicólogas nas equipes hospitalares e de saúde 
mental. 
 

Proposta 198 (CN-00-000292) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-17-
000080 | Palavras-chave: Articulação; Saúde do 
Trabalhador; Saúde Mental 
 
Dialogar com o executivo federal, apresentando a 
urgência de ampliar a Rede Nacional de Atenção 
Integral à Saúde do Trabalhador (RENAST), com 
inclusão da psicóloga na equipe mínima dos 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador 
(CEREST), com foco na saúde mental e trabalho.  
 

Proposta 199 (CN-00-000293) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-20-000004, CR-17-000027 | Palavras-chave: 
Atuação profissional; Saúde; Saúde Suplementar 
 
Fortalecer, juntamente com a Federação Nacional 
das Psicólogas (FENAPSI) e outras entidades, 
o diálogo com a Agência Nacional de Saúde 
Suplementar (ANS), Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) e Superintendência de Seguros Privados 
(SUSEP) sobre a regulamentação da prestação 
de serviços psicológicos no âmbito da saúde 
suplementar, com ênfase em ampliar e qualificar 
o debate sobre tempo e qualidade do atendimento 
na saúde suplementar quando realizados por 
planos de saúde. 
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Proposta 200 (CN-00-000294) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-02-000029, CR-01-000011 | Palavras-chave: 
Garantia de direitos; Políticas Públicas; Saúde 
Mental; SUS 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia reforce 
a defesa das políticas públicas de saúde mental 
do Sistema Único de Saúde (SUS) de base 
comunitária e faça proposições que garantam 
o fortalecimento da rede de saúde mental na 
perspectiva da atenção psicossocial e do cuidado 
em liberdade, a partir da defesa de normativas 
que estão ameaçadas e/ou que já sofreram 
retrocessos, como o que ocorreu com a Portaria 
nº 3.588/2017, que alterou a rede de Atenção 
psicossocial e deve ser revogada.  
 

Proposta 201 (CN-00-000295) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-18-000011, CR-12-000048, CR-03-000266, CR-
05-000109, CR-20-000006, CR-17-000052, CR-17-
000072, CR-07-000038, CR-10-000050 | Palavras-
chave: Articulação; Atuação profissional; CREPOP; 
Gestão participativa; nota técnica; Participação; 
Políticas Públicas; Psicologia em Saúde; Saúde; 
Saúde Mental; SUAS; SUS; Urgência e Emergência 
 
Que o Sistema Conselhos, em articulação com o 
sindicato da categoria, parlamentares, instituições 
de controle social e Conselho Nacional de Saúde 
(CNS), fortaleça a discussão para a construção 
de legislação que garanta a atuação das 
psicólogas nas equipes mínimas nos três níveis 
de complexidade da rede de atenção em saúde do 
Sistema Único de Saúde (SUS), bem como sobre 
a ampliação dos procedimentos de psicologia 
na tabela SUS, promovendo uma saúde mental 
comunitária, antimanicomial, antiproibicionista, 
desinstitucionalizante e não restrita aos serviços 
especializados. 
 

Proposta 202 (CN-00-000296) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-
08-000061, CR-18-000105, CR-11-000041, CR-22-
000049, CR-19-000058 | Palavras-chave: Direitos 
humanos; Diversidade; Educação; Equidade; 
Exercício Profissional; Invisibilidades; Políticas 
Públicas; Psicologia Escolar/Educacional; 
Valorização profissional 
 
Que o Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
e Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs) 
articulem-se com as Secretarias Municipais e 
Estaduais de Educação, Conselhos Municipais 
de Educação e Conselhos de Defesa dos 
Direitos da Criança e do Adolescente visando a 
efetiva inserção da categoria nas escolas das 
redes pública e privada de educação, com a 
criação de cargo específico para essa atuação, 
sensibilizando os representantes políticos quanto 
à obrigatoriedade de concursos públicos e leis 
que viabilizem estas contratações. Fortalecer, 
neste contexto, o debate sobre as práticas 
relacionadas ao psicodiagnóstico no contexto 
escolar, defendendo uma prática profissional 
despatologizante, que contemple condições 
histórico-sociais tais como classe, território, etnia, 
raça, cultura, crença, orientação sexual, gênero e 
condições de acessibilidade. 
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Proposta 203 (CN-00-000297) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-06-000214, CR-16-000019, CR-09-000014, 
CR-21-000013, CR-18-000025, CR-03-000208, 
CR-04-000157, CR-02-000063, CR-16-000125, CR-
10-000103 | Palavras-chave: Articulação; Atuação 
profissional; Democracia; Educação; Formação; 
Garantia de direitos; Legislação e Normas; 
Orientação; Políticas Públicas; Psicologia Escolar/
Educacional; Relações Interinstitucionais; Saúde 
Mental; Valorização profissional 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia 
mantenha e fortaleça sua atuação em prol da 
implementação da Lei 13.935/2019, a fim de 
garantir a presença de psicólogas na educação 
básica nos estados e municípios, com criação 
de cargos, provimento via concurso público e 
definição de recursos do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB), 
de modo a garantir condições dignas de trabalho 
para a psicóloga, conforme redimensionamento 
quantitativo e qualitativo definido em nota 
técnica a ser elaborada pelo Conselho Federal 
de Psicologia (CFP), construindo referências 
que possam garantir a qualidade técnica e 
ética das práticas psicológicas na educação, 
numa perspectiva de combate à patologização, 
medicalização e judicialização no espaço escolar.  
 

Proposta 204 (CN-00-000298) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-07-000028 
| Palavras-chave: Formação; Políticas Públicas; 
Psicologia Escolar/Educacional 
 
Aproximar o Sistema Conselhos de Psicologia das 
Instituições de Ensino Superior, discutindo sobre 
a formação para atuação em Psicologia Escolar e 
Educacional, pensando nas particularidades das 
políticas públicas educacionais, considerando as 
especificidades do campo, que vem apresentando 
elevado nível de sofrimento/adoecimento, 
repercutindo em danos diversos, dentre eles a 
evasão escolar, e produzindo documentos que 
auxiliem a categoria em Psicologia Escolar e 
Educacional e manejo com famílias. 
 

Proposta 205 (CN-00-000299) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-20-000016 
| Palavras-chave: Educação; Psicologia Escolar/
Educacional 
 
Articular junto ao Congresso Nacional, 
conselhos profissionais e entidades a garantia 
e as discussões referentes à permanência 
da Psicologia nos subsídios do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica (FUNDEB) e contra propostas que possam 
trazer retrocessos as conquistas da atuação 
profissional na educação básica. 
 

Proposta 206 (CN-00-000300) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-
11-000038 | Palavras-chave: Políticas Públicas 
 
Mobilizar junto aos sistemas de conselhos de 
políticas públicas e movimentos sociais, em 
diálogo com os representantes políticos, para o 
fortalecimento da Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS) e defesa da Reforma Psiquiátrica, 
promovendo a implantação de eventos temáticos.
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Proposta 207 (CN-00-000301) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-04-000116, CR-07-000019 | Palavras-chave: 
Assistência social; CREPOP; Direitos humanos; 
Garantia de direitos; Pandemia; Referências 
Técnicas 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia empenhe-
se na ampliação e atualização das referências 
técnicas elaboradas pelo Centro de Referência 
Técnica em Psicologia e Políticas Públicas 
(CREPOP) acerca da atuação da psicóloga no 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS), no 
Sistema Único de Saúde (SUS), na educação 
e nas demais políticas públicas, bem como 
nos contextos de emergências, desastres e 
epidemias, reforçando a publicidade direcionada à 
categoria e aos gestores a respeito das cartilhas, 
notas técnicas e demais documentos produzidos 
pelo Sistema, no sentido de fomentar o debate 
e a reflexão sobre o fazer desta profissional e a 
importância da articulação com os movimentos 
sociais. 
 

Proposta 208 (CN-00-000302) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-04-000132, CR-02-000030, CR-17-000082, 
CR-11-000054, CR-01-000026, CR-07-000035, 
CR-19-000048 | Palavras-chave: Assistência 
social; Avaliação Psicológica; Direitos humanos; 
Fiscalização; Garantia de direitos; Políticas 
Públicas; Saúde Mental 
 
Desenvolver estratégias para ampliar a discussão 
acerca da atuação da Psicologia no campo 
da saúde mental, de forma articulada com as 
perspectivas da reforma psiquiátrica, do cuidado 
integral, da despatologização, desmedicalização 
e desmedicamentalização da vida, com 
base em uma abordagem antimanicomial, 
antiproibicionista, da redução de danos, dos 
direitos humanos e da cidadania, garantindo 
orientação ético-técnica à categoria, à sociedade 
e ao Estado e assegurando a fiscalização de 
denúncias de espaços onde a Psicologia esteja 
sendo aviltada. 
 

Proposta 209 (CN-00-000303) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-02-000069 | Palavras-chave: Psicologia do 
Trânsito 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia incentive 
pesquisas e dialogue com os governos e 
órgãos normativos/executivos de trânsito para 
desenvolver, por meio de especialista, ações 
de suporte e acompanhamento para vítimas e/
ou sequelados de acidentes de trânsito, a fim 
de restaurar e garantir saúde mental a esta 
população e seus familiares. 
 

Proposta 210 (CN-00-000304) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-08-000155, CR-06-000091, CR-05-000091, 
CR-14-000064, CR-04-000179, CR-04-000181 
| Palavras-chave: Atuação profissional; 
comunidades terapêuticas; Direitos humanos; 
Fiscalização; Garantia de direitos; Orientação; 
Políticas Públicas; Psicologia em Saúde; Reforma 
Psiquiátrica; Saúde; Saúde Mental 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia amplie 
a divulgação dos relatórios de inspeção nacional 
em comunidades terapêuticas e hospitais 
psiquiátricos e realize novas fiscalizações nesses 
espaços, promovendo ações de fortalecimento 
da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) em 
exclusão às comunidades terapêuticas ou 
outros serviços que atuem por meio de práticas 
que violem os direitos humanos, bem como 
manter a defesa intransigente destes direitos em 
programas de atenção ao uso de álcool e outras 
drogas, apontando abordagens de redução de 
danos e combatendo a lógica manicomial no 
tratamento e serviços de atenção psicossocial. 
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Proposta 211 (CN-00-000305) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-21-000039 
| Palavras-chave: Políticas Públicas 
 
Que o Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
mantenha a discussão permanente sobre as 
políticas públicas que visem proporcionar a 
democratização do sistema de assistência 
à saúde mental na rede de atenção à saúde 
(Unidade Básica de Saúde - UBS, Hospital-Dia, 
Centro de Atenção Psicossocial - CAPS, Centro de 
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPSad, 
Centro de Atenção Psicossocial Infantil - CAPSi, 
ambulatórios e hospitais públicos no âmbito do 
Sistema Único de Saúde – SUS), buscando uma 
maior valorização e fortalecimento da psicóloga 
dentro do SUS. 
 

Proposta 212 (CN-00-000306) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-06-000132 | Palavras-chave: Articulação; 
Parcerias; Relações Interinstitucionais 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia 
realize articulação para um mapeamento das 
associações, movimentos sociais, conselhos 
e órgãos de controle social, com a finalidade 
de articular: 1) o fortalecimento do movimento 
da luta antimanicomial e das políticas públicas 
do cuidado em liberdade; 2) a ampliação das 
discussões que fomentem a visibilidade periférica 
no tocante ao acolhimento em saúde mental 
no contexto da pandemia e pós-pandemia; 
3) a defesa e contribuição com a construção, 
realização e manutenção das Conferências 
Nacionais de Saúde Mental; 4) a defesa, 
ampliação e fortalecimento das Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS). 
 

Proposta 213 (CN-00-000307) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-17-000056 
| Palavras-chave: Políticas Públicas; Reforma 
Psiquiátrica; Saúde Mental; SUS 
 
Intensificar o posicionamento do Sistema 
Conselhos de Psicologia contrário à “nova política 
de saúde mental” posta pela Nota Técnica 
11/2019, defendendo a reforma psiquiátrica e a 
luta antimanicomial, na ampliação dos serviços 
de base territorial e cuidado em liberdade na 
Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), como os 
Núcleos Ampliados de Saúde da Família (NASF). 
 

Proposta 214 (CN-00-000308) 
| Âmbito Nacional | Eixo 2 | Origem: CR-04-000159, 
CR-13-000038, CR-13-000061, CR-04-000263 | 
Palavras-chave: Atuação profissional; Direitos 
humanos; Gestão; Políticas Públicas; Reforma 
Psiquiátrica; Saúde Mental 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia mantenha 
o posicionamento intransigente e inegociável na 
defesa da reforma psiquiátrica antimanicomial, 
sendo contrário a todas as formas de retrocessos, 
exclusão e práticas de violação que humilhem 
e aniquilem a subjetividade e autonomia dos 
usuários da saúde mental, se posicionando 
fortemente contra o financiamento público 
de hospitais psiquiátricos em detrimento dos 
serviços substitutivos estabelecidos na Rede 
de Atenção Psicossocial (RAPS) e demais 
retrocessos recentes (reabertura de hospitais 
psiquiátricos, comunidades terapêuticas, 
tratamentos de eletroconvulsoterapia) nas 
políticas públicas de saúde mental. 
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Proposta 215 (CN-00-000309) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-06-000224, CR-05-000027, CR-05-000151, CR-
20-000012, CR-20-000065, CR-11-000032, CR-07-
000024, CR-19-000052 | Palavras-chave: Atuação 
profissional; Avaliação Psicológica; CREPOP; 
Direitos humanos; Exercício Profissional; Justiça; 
LGBTQIA+; Pobreza; Referências Técnicas; Saúde 
Mental; Sistema de Justiça; Sistema Prisional 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia, em 
parceria com os órgãos de Defesa de Direitos 
Humanos, atue para defender e garantir o espaço 
de atuação ética da Psicologia nos âmbitos do 
sistema socioeducativo e do sistema prisional, 
com base na garantia dos direitos humanos, 
por meio de ações como: 1) elaboração de 
referência técnica do CREPOP sobre a atuação 
de psicólogas nos Serviços de Avaliação e 
Acompanhamento das Medidas Terapêuticas 
Aplicáveis à Pessoa com Transtorno Mental 
em Conflito com a Lei (EAP); (2) elaboração da 
tipificação nacional da atuação do profissional 
psicólogo no sistema prisional; (3) vistorias 
nas unidades socioeducativas de modo a 
combater possíveis violações de direitos; (4) 
ações de enfrentamento da estigmatização da 
população carcerária e adolescentes do sistema 
socioeducativo; (5) debates com comunidades 
periféricas, movimentos sociais, população 
carcerária e suas famílias sobre temas como 
a criminalização da pobreza, juventude negra, 
população feminina e público LGBTQIA+ privado 
de liberdade e/ou em conflito com a Lei; e (6) 
posicionando-se de modo contrário à privatização 
de estabelecimentos prisionais e a precarização 
das equipes de saúdes do âmbito de PNAISP - 
Política Nacional de Atenção Integral à Saúde 
das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema 
Prisional. 
 

Proposta 216 (CN-00-000310) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 2 | Origem: 
CR-12-000025, CR-11-000043 | Palavras-chave: 
Direitos humanos; Equidade 
 
Articular fóruns de participação popular e debates 
que contem com a participação representativa 
de povos originários e que possam promover 
o resgate social e político da história do Brasil, 
entendendo a colonialidade como conjuntos de 
valores decorrentes de práticas colonialistas que 
invisibilizam as questões e lutas indígenas, povos 
originários, quilombolas, ciganos e demais povos 
e comunidades tradicionais. 
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Proposta 217 (CN-00-000001) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-24-000049 
| Palavras-chave: Atuação profissional; Condições 
de Trabalho; Exercício Profissional; Políticas 
Públicas 
 
Dar ampla divulgação, entre os equipamentos de 
assistência e instituições da rede de atendimento 
público, aos documentos norteadores do papel da 
psicóloga nesses campos.

Proposta 218 (CN-00-000002) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-23-000065 | Palavras-chave: Código de Ética; 
Educação 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia articule a 
produção de agendas e calendários anuais com 
baixo custo ao profissional, contendo trechos 
do Código de Ética e reflexões sobre temas 
importantes para a Psicologia.  
 

Proposta 219 (CN-00-000003) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-22-000054, CR-15-000013 | Palavras-chave: 
Atendimento; Participação e Representação; 
Público; Temas emergentes da Psicologia 
 
Promover encontros e debates sobre a 
atualização profissional das psicólogas e 
atualizar e construir parâmetros que garantam a 
prestação de serviços psicológicos de qualidade, 
considerando os novos cenários de atuação e as 
especificidades de cada campo. 
 

Proposta 220 (CN-00-000004) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-21-000065 
| Palavras-chave: CREPOP 
 
Atualizar as referências técnicas para a prática de 
psicólogas em programas de atenção à mulher 
em situação de violência. 
 

Proposta 221 (CN-00-000005) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-04-000016 
| Palavras-chave: Atendimento; CREPOP 
 
Criar referências técnicas junto ao Centro de 
Referência Técnica em Psicologia e Políticas 
Públicas (CREPOP) sobre o acolhimento e 
o atendimento humanizado, respeitando a 
interculturalidade e incentivando debates, como 
a prevenção ao tráfico de pessoas e o trabalho 
análogo a escravidão, em todo o Sistema 
Conselhos de Psicologia. 
 

Proposta 222 (CN-00-000006) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-03-000189, 
CR-18-000050, CR-21-000083, CR-11-000047 | 
Palavras-chave: Atuação profissional; Código de 
Ética; Racismo; Resoluções do CFP 
 
Que o Conselho Federal de Psicologia realize 
uma atualização do Código de Ética (Resolução 
CFP nº10/2005), levando em consideração os 
novos contextos de atuação profissional, como 
atendimento online, uso de espaços virtualizados, 
publicização de serviços, a atuação nas políticas 
públicas, as demandas surgidas em virtude da 
pandemia e demais questões relevantes. Além 
disso, publicar uma versão comentada, para que 
ocorra maior discricionariedade das situações 
práticas pontuadas no Código de Ética. 
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Proposta 223 (CN-00-000007) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-
04-000169 | Palavras-chave: Atuação profissional; 
Laicidade; Orientação 
 
Ampliar aa discussões éticas, criar estratégias de 
fiscalização e publicar orientações que reafirmem 
o compromisso ético-político da Psicologia, 
fundamentada nos princípios da laicidade e dos 
direitos humanos, em especial frente ao fazer 
profissional em comunidades terapêuticas e afins. 
 

Proposta 224 (CN-00-000008) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-13-000095 | Palavras-chave: Exercício 
Profissional; Legislação e Normas; Saúde Mental 
 
Regulamentar e definir critérios para análise e 
deferimento de pedido de inscrição para pessoas 
jurídicas que prestarão serviços de atenção 
em regime residencial de caráter transitório e 
outras instituições de atendimento a pessoas 
em situação de uso de substâncias psicoativas 
(álcool e outras drogas) e que realizam serviços 
de acolhimento, internação e similares, a fim de 
alinhar com a proposta comunitária e territorial, 
conforme a reforma psiquiátrica brasileira e a luta 
antimanicomial. 
 

Proposta 225 (CN-00-000009) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-06-000184, 
CR-04-000156, CR-19-000054 | Palavras-chave: 
Atuação profissional; Emergências e Desastres; 
Formação; Orientação; Pandemia; Referências 
Técnicas 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia, em 
parceria com a Associação Brasileira de Ensino 
de Psicologia (ABEP) e demais entidades da 
Psicologia fomente, no âmbitos da formação em 
Psicologia e do exercício da profissão, espaços 
de diálogo e orientação para as psicólogas que 
trabalham com situações extremas de pandemia, 
urgências, emergências e desastres, atualizando 
as referências técnicas sobre estes temas, de 
modo a considerar as amplas possibilidades 
de atuação, as políticas públicas nacionais, os 
marcos normativos, os protocolos, as diretrizes 
nacionais e internacionais e as técnicas 
recomendadas para a atuação nestes contextos. 
 

Proposta 226 (CN-00-000010) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-17-000059 
| Palavras-chave: Educação; Psicologia Escolar/
Educacional; Referências Técnicas 
 
Elaborar referências técnicas, através do Centro 
de Referência Técnica em Psicologia e Políticas 
Públicas (CREPOP), para a orientação da atuação 
de psicólogas na educação superior. 
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Proposta 227 (CN-00-000011) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-21-
000069, CR-15-000011 | Palavras-chave: Atuação 
profissional; Exercício Profissional; Psicologia 
Social 
 
Facilitar, fomentar e atualizar estudos, pesquisas 
e relatórios que assegurem ao exercício 
profissional da Psicologia a atualização de acordo 
com as demandas sociais contemporâneas 
e as realidades do contexto atual, tais como: 
faixa salarial, qualidade da jornada de trabalho 
e consequências desta, ambiente de trabalho 
e formas de inserção, potencializando as 
publicações por campo de atuação. 
 

Proposta 228 (CN-00-000013) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-08-000112, CR-17-000007 | Palavras-chave: 
CREPOP; Direitos humanos; Migrante; Referências 
Técnicas; Refugiado 
 
Promover reflexões sobre as crescentes 
interfaces entre Psicologia e os fenômenos 
migratórios, criando, via Centro de Referência 
Técnica em Psicologia e Políticas Públicas 
(CREPOP), referências técnicas para atuação 
de psicólogas no trabalho com populações 
migrantes, refugiadas e apátridas. 
 

Proposta 229 (CN-00-000014) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-06-000155, CR-11-000051 | Palavras-chave: 
Acessibilidade; Formação; Pessoas com 
deficiência 
 
Garantir o diálogo entre o Sistema Conselhos 
de Psicologia, a Associação Brasileira de Ensino 
de Psicologia (ABEP) e as Instituições de Ensino 
Superior, desenvolvendo resoluções e eventos 
que pautem, em conformidade com a Lei 
Brasileira de inclusão, a qualidade da formação 
e da atuação profissional de psicólogas em 
Libras e Braile, visando a eliminação de barreiras 
na comunicação e a inclusão da comunidade 
surda, de pessoas com baixa visão e demais 
deficiências, seja na condição de pessoa atendida 
ou de profissional da Psicologia. 
 

Proposta 230 (CN-00-000015) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-11-000015, 
CR-07-000063 | Palavras-chave: Acessibilidade; 
Avaliação Psicológica 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia fomente 
discussões e pesquisas sobre a prática da 
avaliação psicológica para pessoas com 
deficiência e pessoas surdas, considerando 
a necessidade de adaptação e validação de 
testes psicológicos e a adequação a tecnologias 
da informação e comunicação em ambientes 
virtuais. 
 

Proposta 231 (CN-00-000016) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-09-000027 
| Palavras-chave: Pessoas com deficiência; 
Referências Técnicas 
 
Elaborar referências técnicas para a área de 
Psicologia da reabilitação de pessoas com 
deficiência. 
 



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

60

Proposta 232 (CN-00-000017) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-
10-000076 | Palavras-chave: Formação; Políticas 
Públicas 
 
Retomar e fortalecer as discussões sobre 
a pluralidade da Psicologia, combatendo a 
polarização ou monopólio de abordagens 
psicológicas na atuação e na formação, 
perante articulações com órgãos consultivos e 
deliberativos das políticas públicas. 
 

Proposta 233 (CN-00-000018) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-22-000017 | Palavras-chave: Orientação; 
Pandemia 
 
Elaborar orientações técnicas sobre as práticas 
éticas das profissionais de Psicologia no contexto 
da pandemia e pós-pandemia de Covid-19, 
promovendo discussões em diferentes contextos 
de atuação em políticas públicas. 
 

Proposta 234 (CN-00-000019) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-01-000008, 
CR-10-000088 | Palavras-chave: Novas Práticas; 
Prática Profissional; Práticas Integrativas 
 
Ampliar o debate com a categoria e com a 
formação em Psicologia acerca de práticas sem 
comprovação científica e de vertentes teórico-
práticas contemporâneas que surgem vinculadas 
a outras profissões sem estarem consolidadas 
na ciência psicológica, considerando que tais 
práticas (como alienação parental, constelação 
familiar, coaching e outras) podem ameaçar 
direitos e produzir sofrimento psíquico nos 
sujeitos. 
 

Proposta 235 (CN-00-000020) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-
22-000044 | Palavras-chave: Psicologia Hospitalar 
 
Atualizar os parâmetros éticos e técnicos para 
atuação profissional da Psicologia no contexto 
hospitalar. 
 

Proposta 236 (CN-00-000021) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-17-000017 
| Palavras-chave: Políticas Públicas; Saúde; Saúde 
Mental 
 
Criar referências técnicas para atuação de 
psicólogas na saúde mental com crianças e 
adolescentes em hospitais gerais, considerando 
o expressivo aumento da demanda e a escassa 
produção literária. 
 

Proposta 237 (CN-00-000022) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-12-000067 
| Palavras-chave: Avaliação Psicológica 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia 
realize ações de orientação às profissionais de 
Psicologia no contexto da avaliação psicológica, 
envolvendo o papel do psicólogo clínico, 
assistente técnico e perito judicial, bem como 
os documentos gerados em decorrência dos 
trabalhos desenvolvidos. 
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Proposta 238 (CN-00-000023) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-08-000044, CR-20-000062 | Palavras-chave: 
CREPOP; Psicologia Jurídica; Referências 
Técnicas; Sistema de Justiça 
 
Elaborar referências técnicas do Centro de 
Referência Técnica em Psicologia e Políticas 
Públicas (CREPOP) sobre a atuação de psicólogas 
no Sistema de Justiça, enfocando práticas 
validadas cientificamente que sejam diferentes 
da perícia psicológica, como as realizadas nos 
Centros Judiciários de Solução de Conflitos 
(CEJUSC) e em outros espaços que adotem a 
resolução consensual de conflitos, reafirmando 
a laicidade da Psicologia, garantindo os direitos 
humanos e respeitando tanto a intersecção com 
as políticas públicas quanto as especificidades da 
atuação das psicólogas neste contexto. 
 

Proposta 239 (CN-00-000024) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-02-000108, CR-07-000013 | Palavras-chave: 
Resoluções do CFP; Sistema de Justiça 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia fortaleça 
o debate da Psicologia e suas relações com à 
Justiça no que tange ao exercício profissional, 
por meio da revisão das normativas, como as 
Resoluções CFP nº 17/2012 e CFP nº 08/2010, 
e construção de orientações que respaldem 
as práticas das psicólogas nos diferentes 
espaços de trabalho, com a criação de um 
grupo de trabalho na Assembleia das Políticas, 
da Administração e das Finanças (APAF) sobre 
“Perícias psicológicas nas relações com a 
Justiça”, garantindo a realização de levantamento 
nacional sobre atuação de psicólogas peritas. 
 

Proposta 240 (CN-00-000025) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-12-000040, CR-04-000204 | Palavras-chave: 
Orientação; Psicologia Escolar/Educacional; 
Saúde Mental 
 
Atualizar a cartilha “Práticas profissionais dos(as) 
psicólogos(as) em educação inclusiva” e construir 
materiais orientativos para as profissionais que 
irão atuar na Educação, de modo a contemplar a 
Lei 13.935/19 e nortear uma atuação profissional 
promotora da saúde mental que não seja 
estigmatizante, medicalizante e normatizante. 
 

Proposta 241 (CN-00-000026) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-
06-000223 | Palavras-chave: Garantia de direitos; 
Psicologia Clínica; Psicoterapia; Supervisão 
 
Promover, junto a Associação Brasileira de Ensino 
de Psicologia (ABEP), encontros e debates sobre 
a perspectiva crítica de saúde mental, com 
psicólogas clínicas, formandas e estagiárias 
de diferentes Instituições de Ensino Superior 
e de áreas diversas, de modo a promover a 
construção de um pensamento transdisciplinar 
que contemple discussões sobre as violências 
estruturais e a produção de sofrimento, 
considerando classe, raça, gênero e pessoa com 
deficiência. 
 

Proposta 242 (CN-00-000027) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-17-000053 
| Palavras-chave: nota técnica; Orientação; 
Políticas Públicas; Saúde Mental 
 
Formular resolução orientando a conduta da 
psicóloga no contexto de atuação na Política 
sobre Drogas e de Segurança Pública, na 
perspectiva antimanicomial, antiproibicionista, 
antirracista e contrária à noção de “guerra às 
drogas”. 
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Proposta 243 (CN-00-000028) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-18-
000114 | Palavras-chave: Exercício Profissional; 
Invisibilidades; Segurança 
 
Ampliar o debate sobre atuação profissional 
na Segurança Pública, buscando melhor 
compreensão sobre o contexto de trabalho e 
refletindo sobre o modelo de segurança pública 
no Brasil e estratégias de ação com relação a 
forma de atendimento a pessoas em situação 
de violência (crianças, adolescentes, mulheres, 
pessoas idosas, vítimas e testemunhas), para 
que haja não apenas a incidência na esfera da 
responsabilização, mas no que compete também 
à esfera da proteção (atenção psicossocial dentro 
do contexto). 
 

Proposta 244 (CN-00-000029) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-18-
000064 | Palavras-chave: Articulação; Exercício 
Profissional; Legislação e Normas 
 
Que o Conselho Federal de Psicologia garanta 
que o uso e manuseio dos manuais e testes 
psicológicos permaneçam exclusivos apenas 
para psicólogas. 
 

Proposta 245 (CN-00-000030) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-21-000053, CR-18-000102, CR-11-000050 | 
Palavras-chave: Articulação; Atendimento on-line; 
Exercício Profissional; Formação; Orientação 
 
Fortalecer o debate sobre o atendimento 
mediado pelas tecnologias da informação e 
da comunicação (TICs), articulando com a 
Associação Brasileira de Ensino de Psicologia 
(ABEP) e as Instituições de Ensino Superior, 
intervenções nos processos de formação 
profissional e uso de tecnologias, com a oferta de 
cursos e formações continuadas que confiram 
suporte e capacitação a estudantes de Psicologia 
e profissionais que atuam e/ou desejam atuar em 
ambientes virtuais. 
 

Proposta 246 (CN-00-000031) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-21-000055, 
CR-17-000074 | Palavras-chave: Atendimento 
on-line; nota técnica; Orientação; Referências 
Técnicas 
 
Desenvolver pesquisas a respeito da utilização 
das tecnologias da informação e da comunicação 
(TICs) nos atendimentos psicológicos, buscando 
compreender as peculiaridades desse tipo 
de atendimento e identificar as práticas mais 
adaptáveis a essa modalidade, de modo a 
instrumentalizar/subsidiar a atualização da 
resolução referente e a criação de notas e 
referências. 
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Proposta 247 (CN-00-000032) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-06-000064 
| Palavras-chave: Atendimento on-line; Novas 
Práticas; Políticas Públicas 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia considere 
a utilização de tecnologias da informação e 
da comunicação (TICs) nas políticas públicas, 
produzindo referências para atuação por meios 
digitais, via Centro de Referência Técnica em 
Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP). 
 

Proposta 248 (CN-00-000033) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-06-000065, CR-06-000159, CR-06-000228, 
CR-14-000079, CR-23-000018, CR-11-000004, 
CR-17-000020, CR-24-000012 | Palavras-chave: 
Acessibilidade; Articulação; Atendimento; 
Atendimento on-line; Atuação profissional; 
Código de Ética; Corresponsabilidade; Equidade; 
Exercício Profissional; Formação; Legislação e 
Normas; Normas e orientações; Novas Práticas; 
Participação; Psicologia Clínica; Referências 
Técnicas; Resoluções do CFP; Segurança 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia 
construa referências técnicas sobre as práticas 
psicológicas mediadas pelas tecnologias 
da informação e da comunicação (TICs), 
resguardando as especificidades de algumas 
práticas, aprimorando o cadastro no E-Psi, 
construindo orientações, regulamentações e 
fiscalizações que garantam o sigilo, a ética e 
a qualidade técnica nos diversos contextos 
da prática profissional na modalidade remota 
e que indiquem as possibilidades e também 
as limitações do uso de TICs, considerando 
pesquisas e trabalhos científicos, a formação 
das psicólogas, as fronteiras geográficas, 
as características culturais dos territórios, 
a desigualdade social de acesso às novas 
tecnologias e a segurança das informações, de 
modo a garantir a oferta de um trabalho equânime 
contemplando aspectos como: publicidade, 
contratos, plataformas de atendimento, uso 
de robôs, sigilo profissional e demais práticas 
relacionadas ao uso destas tecnologias. 
 

Proposta 249 (CN-00-000034) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-17-000040, 
CR-22-000025 | Palavras-chave: Atendimento 
remoto; Fiscalização; Orientação; Resoluções do 
CFP 
 
Revisar e atualizar, por conta do contexto 
provocado pela pandemia, as resoluções CFP 
11/2018 e CFP 04/2020 referentes à realização de 
atendimento psicológico através de tecnologias 
da informação e da comunicação, construindo 
alternativas democráticas, bem como parâmetros 
éticos e técnicos. 
 

Proposta 250 (CN-00-000035) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-19-000031 | Palavras-chave: áreas de atuação; 
Atendimento on-line 
 
Promover a discussão sobre a relação do 
teletrabalho e as metodologias práticas, 
considerando o acumulado no Sistema Conselhos 
de Psicologia, a exemplo do processo de criação 
e atualização da plataforma E-Psi, amparando-
se também no artigo 20 do Código de Ética e 
considerando a Lei Geral de Proteção de Dados e 
o marco legal da internet, fornecendo subsídios 
para as políticas públicas que possuem trabalho 
com a Psicologia, a exemplo do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS), dentre outras. 
 

Proposta 251 (CN-00-000036) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-13-000103, CR-10-000044 | Palavras-chave: 
Avaliação Psicológica; Formação 
 
Dialogar com as instituições formadoras para 
fomentar o debate e a reflexão sobre a avaliação 
psicológica e suas implicações, levando em 
consideração a realidade regional, étnica, racial, 
de orientação sexual, identidade de gênero, 
territorialidade e pessoas com deficiência e tendo 
em vista a grande quantidade de reclamações e 
processos éticos oriundos de avaliações sem o 
devido embasamento técnico e teórico. 
 

 ▷ GRUPO 2
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Proposta 252 (CN-00-000037) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-05-000148 
| Palavras-chave: Avaliação Psicológica; CREPOP; 
Prática Profissional 
 
Elaborar orientações para avaliações psicológicas 
compulsórias em procedimentos cirúrgicos. 
 

Proposta 253 (CN-00-000038) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-08-000083, 
CR-12-000064 | Palavras-chave: Avaliação 
Psicológica; Gestão 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia, em 
conjunto com as editoras de testes, desenvolva 
ações e estratégias para promover a redução de 
danos e impactos da decisão do STF de liberação 
da comercialização dos testes psicológicos, 
buscando regulamentar o acesso aos testes, de 
modo a preservar sua função social e garantir 
resultados confiáveis à prática da avaliação 
psicológica nas áreas da saúde, organizacional, 
educação, trânsito, aviação, concursos públicos e 
porte de armas, entre outras. 
 

Proposta 254 (CN-00-000039) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-07-
000008 | Palavras-chave: Atuação profissional; 
Atualização cadastral 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia promova 
o mapeamento de profissionais que atuam com 
a temática do enfrentamento à gordofobia e da 
promoção da saúde de pessoas gordas, nos 
diferentes contextos de atuação da Psicologia, 
a fim de discutir a inserção deste marcador 
na Psicologia enquanto ciência e profissão, 
considerando as interseccionalidades dos 
marcadores sociais para a construção de futuras 
ações de orientação à categoria. 
 

Proposta 255 (CN-00-000040) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-14-000013 | Palavras-chave: APAF; Pesquisa; 
Relações Interinstitucionais 
 
Considerando o crescente corte de recursos nas 
ciências humanas, que a Assembleia de Políticas, 
da Administração e das Finanças (APAF) delibere 
e constitua linhas de financiamento, via edital, 
em nível nacional e regional, para pesquisas com 
impacto significativo na organização, ampliação e 
consolidação da Psicologia. 
 

Proposta 256 (CN-00-000041) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-06-000035, CR-13-000089, CR-11-000044, 
CR-01-000041, CR-22-000045 | Palavras-chave: 
Articulação; Emergências e Desastres; Equidade; 
Fiscalização; Formação; Normas e orientações; 
Parcerias; Relações Interinstitucionais; Temas 
emergentes da Psicologia 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia, em 
parceria com a Associação Brasileira de Ensino 
de Psicologia (ABEP), desenvolva estratégias 
para defender a formação de qualidade em 
Psicologia, fortalecendo os espaços pedagógicos 
das instituições de ensino, revisando projetos 
político-pedagógicos da graduação, aprofundando 
discussões sobre a formação, garantindo 
espaços formativos que possam ser condizentes 
com a inclusão das intersecções de marcadores 
identitários, pautando questões emergentes e 
estimulando que a formação profissional da 
psicóloga se aproxime do Sistema Conselhos. 
 



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

65

Proposta 257 (CN-00-000042) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-16-000128 | Palavras-chave: Direitos humanos; 
Formação; Normas e orientações 
 
Realizar parcerias com as Instituições de 
Ensino Superior para ações de orientação a 
estudantes de Psicologia sobre o Código de Ética 
e outras normativas da profissão, assim como a 
laicidade, diversidade religiosa, defesa do estado 
democrático, defesa dos Direitos Humanos, 
diversidade de gênero e orientação sexual, 
questões étnico-raciais e populações minoritárias. 
 

Proposta 258 (CN-00-000043) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-
14-000061 | Palavras-chave: Formação; Políticas 
Públicas; Saúde 
 
Articular, junto com a Associação Brasileira 
de Ensino de Psicologia (ABEP), a Associação 
Brasileira de Saúde Mental (ABRASME) e 
a Associação Brasileira de Saúde Coletiva 
(ABRASCO), uma formação em Psicologia 
como crítica ético-política e coletiva para 
proteção dos direitos humanos, com enfoque 
nas políticas públicas (Saúde Pública, Saúde 
Coletiva, Saúde Mental Coletiva, Assistência 
Social, Atenção Psicossocial e Educação Crítica), 
combatendo as lógicas coloniais, biomédicas, 
mercadológicas e empreendedoras dentro da 
Psicologia e contemplando os povos originários 
e suas questões territoriais, por meio de ações e 
articulações focadas na melhoria das condições 
de vida dos grupos expostos à condição de 
vulnerabilidade.  
 

Proposta 259 (CN-00-000044) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-12-000047, CR-16-000072, CR-04-000168 | 
Palavras-chave: Atuação profissional; Educação; 
Formação; Parcerias; Relações Interinstitucionais 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia, em 
parceria com a Associação Brasileira de Ensino 
de Psicologia (ABEP), o Fórum de Entidades 
Nacionais da Psicologia Brasileira (FENPB) e 
o Ministério da Educação (MEC), combata a 
precarização do ensino superior em Psicologia 
no Brasil e articule a revisão das Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Psicologia, garantindo 
a plena presencialidade nos cursos, a ampliação 
de pré-requisitos das disciplinas e a supervisão 
de estágio realizada pro psicólogas com 
registro regular, respeitando o tempo mínimo de 
supervisão por estudante. 
 

Proposta 260 (CN-00-000045) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-17-000022 
| Palavras-chave: Estágio; Formação; Sistema de 
Justiça 
 
Criar mesa de diálogo entre o Conselho Federal 
de Psicologia, os sindicatos de Psicologia e o 
Conselho Nacional de Justiça, para discussão 
da atuação das psicólogas no âmbito do estágio 
de Pós-Graduação no Sistema de Justiça, a fim 
de combater a precarização do ensino-serviço 
decorrente de vínculo de trabalho fragilizado e 
manter o caráter eminentemente formativo da 
prática de estágio.  
 

Proposta 261 (CN-00-000046) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-16-000084 | Palavras-chave: Condições de 
Trabalho; Formação; Orientação 
 
Realizar a aproximação dos conselhos de 
Psicologia com as residências multiprofissionais, 
a fim de acompanhá-las, produzindo orientações 
sobre a qualidade da formação e posicionando-se 
quanto ao uso das residências como forma de 
precarização dos serviços públicos e das relações 
de trabalho. 
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Proposta 262 (CN-00-000047) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-
17-000077, CR-19-000006 | Palavras-chave: ABEP; 
Educação; Estágio 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia organize, 
em parceria com as instituições de formação e 
a Associação Brasileira de Ensino de Psicologia 
(ABEP), debates que incentivem práticas em 
campos de estágio nas áreas de saúde mental, 
assistência social e também dentro do Sistema 
Conselhos de Psicologia, considerando as 
diversas possibilidades do ciclo das políticas 
públicas (monitoramento, implementação, entre 
outros). Qualificar, neste contexto, o debate com 
as instituições formadoras sobre os estágios 
mediados por TICs (Tecnologias de Informação 
e Comunicação), defendendo a presencialidade 
do ensino em Psicologia, mas oportunizando 
experiências teórico-práticas com TICs. 
 

Proposta 263 (CN-00-000048) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-08-000095, 
CR-07-000086, CR-22-000062 | Palavras-chave: 
Formação 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia, em 
articulação com a Associação Brasileira de Ensino 
em Psicologia (ABEP) e o Fórum de Entidades 
Nacionais da Psicologia Brasileira (FENPB), 
defenda o ensino presencial na graduação e pós-
graduação (incluindo os estágios curriculares), 
promovendo a formação ética, técnica e 
científica das psicólogas, conforme as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs), o Código de Ética 
e as normativas vigentes. 
 

Proposta 264 (CN-00-000049) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-13-000022 
| Palavras-chave: ABEP; Formação 
 
Intensificar juntamente com a Associação 
Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) e 
demais entidades do Fórum de Entidades 
Nacionais da Psicologia Brasileira (FENPB), a 
campanha “Psicologia se faz com presença”, 
objetivando alertar e sensibilizar a sociedade para 
a importância de uma formação qualificada e 
presencial da profissional de Psicologia. 
 

Proposta 265 (CN-00-000050) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-
24-000037 | Palavras-chave: Atuação profissional; 
Estágio; Formação 
 
Sugerir junto ao Ministério da Educação (MEC) 
a porcentagem máxima de 30% para o ensino 
online durante a formação acadêmica. 
 

Proposta 266 (CN-00-000051) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-23-000068 
| Palavras-chave: Educação; Formação 
 
Repensar e fazer acontecer a Resolução CFP 
05/2011, estabelecendo a obrigatoriedade 
da oferta de licenciatura em Psicologia como 
formação complementar às bacharéis de 
Psicologia. 
 

Proposta 267 (CN-00-000052) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-23-000070 
| Palavras-chave: Educação; Formação 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia possa 
atuar em parceria com a Associação Brasileira 
de Ensino em Psicologia (ABEP) e as instituições 
de ensino, para garantir que as disciplinas de 
Psicologia sejam ministradas por psicólogas, de 
acordo com a Lei nº 4.119, de 27 de agosto de 
1962 e o Decreto nº 53.464, de 21 de janeiro de 
1964. 
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Proposta 268 (CN-00-000053) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-18-000062 
| Palavras-chave: Atuação profissional; Exercício 
Profissional; Formação 
 
Que o Conselho Federal de Psicologia analise 
a necessidade de manutenção da aplicação de 
prova para obtenção dos títulos de especialista. 
 

Proposta 269 (CN-00-000054) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-14-000004, CR-18-000033, CR-07-000031, CR-
10-000085 | Palavras-chave: ABEP; Articulação; 
Branquitude; Estágio; estudantes/alunos; 
Formação; Invisibilidades; Povos Tradicionais; 
Racismo 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia articule 
com a Associação Brasileira de Ensino em 
Psicologia (ABEP), a Articulação Nacional de 
Psicólogas Negras e Pesquisadoras (ANPSINEP), 
as Instituições de Ensino Superior e o Ministério 
da Educação (MEC), para incluir a temática das 
relações étnico-raciais na formação (graduação 
e pós graduação) das profissionais de Psicologia, 
em uma perspectiva decolonial e antirracista e de 
forma transversal aos currículos e ementas das 
disciplinas, considerando as demandas nacionais, 
regionais e mesorregionais. 
 

Proposta 270 (CN-00-000055) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-08-000106, CR-02-000016, CR-02-000091 
| Palavras-chave: Comunicação; Diversidade; 
Formação 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia articule, 
junto com o Centro de Referência Técnica em 
Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) e a 
Associação Brasileira de Ensino em Psicologia 
(ABEP), a consolidação do ensino e de práticas 
antirracistas a respeito de negros e indígenas, 
fomentando campanhas pela efetivação da 
Resolução CFP nº 018/2002 (que estabelece 
normas de atuação para as psicólogas em 
relação ao preconceito e à discriminação racial) e 
das Leis 10.639/2003 e 11.645/2008 de Ensino da 
História Africana, Afro-Brasileira e Indígena. 
 

Proposta 271 (CN-00-000056) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-07-000078 
| Palavras-chave: Formação; Referências Técnicas 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia incentive 
os cursos de Psicologia a utilizarem em seus 
planos de ensino as referências técnicas 
produzidas pelo Centro de Referência Técnica em 
Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) e sugira 
a inclusão transversal destas pautas nos cursos 
de Psicologia. 
 

Proposta 272 (CN-00-000057) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-24-000020 
| Palavras-chave: Atendimento; Direitos humanos; 
Formação 
 
Fomentar o debate, junto ao Ministério da 
Educação (MEC), sobre a importância de 
desenvolver projetos de ensino, extensão e 
pesquisa relacionados às especificidades 
da região Norte, no contexto das mulheres 
camponesas, ribeirinhas, indígenas e negras, 
vítimas de violência contra a mulher. 
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Proposta 273 (CN-00-000058) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-02-000086 
| Palavras-chave: Saúde Mental 
 
Defender e fortalecer a formação profissional da 
Psicologia na Saúde, garantindo debates com 
enfoque nas temáticas do suicídio e autolesão, 
numa perspectiva antimanicomial, de redução de 
danos e interseccional. 
 

Proposta 274 (CN-00-000059) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-01-000023 
| Palavras-chave: ABEP; Formação; SUAS; SUS 
 
Ampliar a articulação do Sistema Conselhos 
de Psicologia, com a Associação Brasileira de 
Ensino de Psicologia (ABEP) e demais instituições 
competentes, para qualificar a formação de 
profissionais da Psicologia para o Sistema Único 
de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS).  
 

Proposta 275 (CN-00-000060) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-
10-000006 | Palavras-chave: Atendimento on-line; 
Atendimento remoto 
 
Incentivar as Instituições de Ensino Superior a 
inserir a disciplina de “Psicologias e Tecnologias 
da Informação e Comunicação” na graduação em 
Psicologia.  
 

Proposta 276 (CN-00-000061) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-
16-000012, CR-16-000031, CR-04-000068, CR-23-
000008, CR-14-000076, CR-24-000065 | Palavras-
chave: Articulação; Decolonialidade; Direitos 
humanos; Diversidade; Educação; Exercício 
Profissional; Formação; Justiça; Novas Práticas; 
Orientação; Políticas Públicas 
 
Rediscutir, junto com a Associação Brasileira 
de Ensino de Psicologia (ABEP), o Fórum de 
Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira 
(FENPB), as Instituições de Ensino Superior 
e o Ministério da Educação (MEC), a grade 
curricular dos cursos de Psicologia, promovendo 
disciplinas e debates sobre gênero, diversidade 
sexual, violência contra a mulher, população 
LGBTQIA+, população em situação de rua, 
relações étnico-raciais, etarismo, pessoas com 
deficiência, direitos humanos, políticas públicas, 
políticas de prevenção a criminalidade, sistema 
prisional, sistema socioeducativo, desigualdades 
e opressões causadas pelo machismo, racismo e 
patriarcado 
 

Proposta 277 (CN-00-000062) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-01-000006 
| Palavras-chave: Direitos humanos; Formação 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia, em 
articulação com a Associação Brasileira de 
Ensino de Psicologia (ABEP), estude a criação 
de um selo de qualidade em todos os níveis de 
formação e espaços de prática da graduação 
(estágios, extensão universitária, especialização, 
residências, mestrado e doutorado) para 
instituições que oferecerem disciplinas e 
atividades voltadas para uma formação que 
contemple a atuação da Psicologia junto 
aos povos negros, povos indígenas, povos 
tradicionais, pessoas com deficiência e população 
LGBTQIA+. 
 



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

69

Proposta 278 (CN-00-000063) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-05-000160, CR-13-000026, CR-16-000121, 
CR-14-000034, CR-10-000052, CR-19-000042, CR-
19-000059 | Palavras-chave: Atuação profissional; 
Código de Ética; CREPOP; Direitos humanos; 
Exercício Profissional; Laicidade; Normas e 
orientações; Relações Interinstitucionais 
 
Ampliar e intensificar as discussões de temas 
relacionados à laicidade no exercício profissional 
da Psicologia, retomar o grupo de trabalho sobre 
“Laicidade” e elaborar referências técnicas para a 
atuação laica e ética de psicólogas, estimulando o 
combate ao preconceito e à intolerância religiosa, 
de modo a proteger a sociedade de práticas 
baseadas no fundamentalismo religioso e na 
moralização da vida de sujeitos e grupos sociais. 
 

Proposta 279 (CN-00-000064) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-16-000085 
| Palavras-chave: Laicidade; Resoluções do CFP 
 
Definir, por meio de resolução, a relação e os 
limites entre a Psicologia e as instituições 
religiosas (seja confessionais ou ligadas às 
políticas públicas mantidas por grupos religiosos), 
estabelecendo ainda os critérios da profissão 
frente aos temas da laicidade e da religiosidade/
espiritualidade. 
 

Proposta 280 (CN-00-000065) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-08-000030, CR-06-000203, CR-18-000016, 
CR-03-000215, CR-19-000051 | Palavras-chave: 
COF e COE; Exercício Profissional; Formação; 
Gestão; Normas e orientações; Novas Práticas; 
Orientação; PICs; Valorização profissional 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia realize 
discussões, debates, estudos e referências 
técnicas sobre as práticas integrativas e 
complementares (PICS), inclusive por meio da 
criação de um grupo de trabalho (GT) específico, 
explicitando suas convergências e divergências 
com as práticas psicológicas, debatendo a 
viabilidade de chancelamento destas práticas, seu 
uso adequado e seus limites e regulamentando 
quais práticas integrativas são de fato são 
ciências psicológicas. 
 

Proposta 281 (CN-00-000066) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-09-000003 
| Palavras-chave: nota técnica; PICs; Resoluções 
do CFP 
 
Que o Conselho Federal de Psicologia integre as 
PICs à atuação profissional da psicóloga por meio 
de resolução ou nota técnica. 
 

Proposta 282 (CN-00-000067) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-22-000026 
| Palavras-chave: Exercício Profissional 
 
Criar banco de dados de técnicas e práticas que 
sejam reconhecidas ou regulamentadas como 
práticas psicológicas, para acesso da sociedade. 
 

 ▷ GRUPO 3
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Proposta 283 (CN-00-000068) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-05-000001, 
CR-05-000093, CR-19-000005, CR-19-000043, CR-
19-000050 | Palavras-chave: ABEP; Atendimento 
on-line; Branquitude; Decolonialidade; Democracia; 
Formação; Políticas Públicas; Racismo; 
Resoluções do CFP 
 
Ampliar debates, estudos e pesquisas sobre os 
fundamentos epistemológicos da Psicologia 
Brasileira e sobre a decolonialidade dos saberes 
da Psicologia, promovendo discussões sobre a 
contribuição de psicólogas negras, indígenas e/
ou da América Latina aos saberes psicológicos, 
fomentando debates sobre o sofrimento 
psicológico causado pelo racismo às populações 
negras e indígenas e buscando fortalecer os 
saberes, as práticas e as epistemologias dos 
povos tradicionais na formação das psicólogas. 
 

Proposta 284 (CN-00-000069) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-12-000049, 
CR-02-000106 | Palavras-chave: Psicologia do 
Trânsito 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia 
desenvolva ações que reiterem a importância da 
avaliação psicológica no contexto do trânsito, 
fomentando estudos e pesquisas a respeito da 
validade preditiva dos testes psicológicos. 
 

Proposta 285 (CN-00-000070) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-08-000129, CR-12-000052, CR-02-000072 | 
Palavras-chave: Psicologia do Trânsito 
 
Articular junto ao Conselho Nacional de Trânsito 
(CONTRAN) a revisão da Resolução nº 425/2012 
relativa à avaliação psicológica, visando: a) 
ampliar o prazo da entrega dos resultados da 
avaliação para obtenção da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH); b) garantir que a avaliação 
para a obtenção CNH seja feita por psicóloga 
perita especialista em trânsito; c) exigir perícia 
psicológica nas renovações de todas as 
categorias existentes e para condutores que 
se envolvem em acidentes com vítimas; d) 
regulamentar a distribuição obrigatória, equitativa, 
imparcial e impessoal dos agendamentos de 
todos os exames e perícias psicológicas entre 
psicólogas credenciadas na mesma área de 
jurisdição do órgão executivo de trânsito; e) 
combater a desvalorização da categoria e 
fortalecer os princípios éticos da avaliação 
psicológica; f) promover a prática psicológica no 
contexto da promoção da saúde e da educação, 
com intervenções psicoeducacionais no âmbito 
da Psicologia do Trânsito. 
 

Proposta 286 (CN-00-000071) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-02-000104, 
CR-14-000032 | Palavras-chave: Avaliação 
Psicológica; Exercício Profissional; Psicologia do 
Trânsito 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia atualize 
a Resolução CFP nº 01/2019 sobre a Perícia 
Psicológica de Condutores de Veículos, em 
decorrência do surgimento de novas demandas 
de avaliação para os condutores infratores, 
conforme previsto no Art.268 do Código de 
Trânsito Brasileiro (condutores com contribuição 
para sinistro grave, condutores condenados 
judicialmente por delito de trânsito e condutores 
que representem risco para si e a outrem). 
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Proposta 287 (CN-00-000072) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-11-000055 
| Palavras-chave: Saúde 
 
Ampliar o diálogo com as psicólogas da área da 
Psicologia em Saúde, da Psicologia Hospitalar 
e da Psicologia Clínica, atuantes nos cuidados 
paliativos, no contexto das políticas públicas 
ou no âmbito dos serviços suplementares, 
objetivando a produção de documentos de 
orientação a respeito de atuações nos diversos 
níveis de atenção à saúde (primário, secundário, 
terciário e quaternário). 
 

Proposta 288 (CN-00-000073) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-05-000168, CR-10-000106 | Palavras-chave: 
Atuação profissional; Debate Nacional; rede de 
atenção; Saúde; Saúde Suplementar 
 
Ampliar e intensificar o diálogo do Sistema 
Conselhos de Psicologia com as psicólogas da 
Rede de Atenção Psicossocial do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e com profissionais e gestores 
da saúde pública e suplementar, promovendo 
espaços de escuta e debate sobre os desafios 
da atuação da Psicologia na perspectiva da luta 
antimanicomial. 
 

Proposta 289 (CN-00-000074) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-18-000079 
| Palavras-chave: Articulação; Gestão participativa; 
SUS 
 
Promover a divulgação e o diálogo acerca do 
instrumento “Indicadores Clínicos de Risco 
para o Desenvolvimento Infantil” (IRDI) e da Lei 
13.438/2017, com outras categorias da área da 
saúde. 
 

Proposta 290 (CN-00-000075) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-11-000049 | Palavras-chave: Diversidade; 
Orientação 
 
Atualizar as referências técnicas sobre os 
contextos de trabalho na Psicologia em Saúde 
e em Psicologia Hospitalar, em específico o 
cuidado com as populações indígena, LGBTQIA+, 
privadas de liberdade, preta, quilombola e demais 
populações em situação de vulnerabilidade. 
 

Proposta 291 (CN-00-000076) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-
20-000008 | Palavras-chave: Psicologia em Saúde; 
Referências Técnicas 
 
Organizar referências e normas técnicas para 
a área da Psicologia da Saúde no âmbito da 
região Norte, visto suas especificidades, como a 
atuação junto a povos das águas e das florestas, 
indígenas, movimentos migratórios e povos 
tradicionais. 
 

Proposta 292 (CN-00-000077) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-
09-000017 | Palavras-chave: atestado psicológico; 
campanhas; Psicologia Clínica; Valorização 
profissional 
 
Realizar campanhas de valorização da psicóloga, 
enquanto profissional da área clínica, para que 
os Planos de Saúde valorizem o trabalho da 
psicóloga na promoção de um atendimento de 
qualidade ao usuário do serviço, inclusive para 
que o atestado fornecido pela psicóloga seja 
aceito pelas empresas/empregadores. De acordo 
com a resolução do CFP nº 015 de 1996 e o 
1º artigo 13º da Lei nº 4.119 de 27 de agosto 
de 1962, o psicólogo pode emitir um atestado 
psicológico por no máximo 15 dias, porém, caso a 
pausa se prolongue, a empresa pode enviar o seu 
funcionário à perícia da Previdência Social. 
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Proposta 293 (CN-00-000078) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-
20-000068 | Palavras-chave: Psicologia em Saúde; 
Psicologia Hospitalar; Saúde Mental 
 
Ampliar e fortalecer a importância do papel da 
psicóloga clínica, hospitalar e da saúde nos 
diferentes níveis de atenção (primária, secundária, 
terciária) como profissional de referência na 
promoção de saúde mental dos usuários. 
 

Proposta 294 (CN-00-000079) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-07-000065 
| Palavras-chave: Avaliação Psicológica; Normas e 
orientações; Psicologia Escolar/Educacional 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia promova 
discussões sobre a interface entre Psicologia 
e educação inclusiva, na perspectiva da 
despatologização, construindo notas técnicas 
acerca da avaliação psicológica no contexto 
escolar e educacional. 
 

Proposta 295 (CN-00-000080) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-03-000158 
| Palavras-chave: Educação 
 
Que o Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
articule com o Ministério da Educação (MEC) 
para que os componentes curriculares da 
educação básica que versem sobre competências 
socioemocionais sejam acompanhadas por uma 
equipe técnica, sob supervisão de uma psicóloga. 
 

Proposta 296 (CN-00-000081) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-20-000014, CR-01-000022 | Palavras-chave: 
divulgação; Educação; Formação; Orientação; 
Pandemia; Referências Técnicas 
 
Atualizar as referências técnicas para atuação 
de psicólogas na educação básica, considerando 
os impactos e desafios trazidos pela pandemia 
aos processos educativos e seus efeitos na 
aprendizagem e desenvolvimento, de modo a 
combater/evitar patologização e medicalização 
de estudantes e profissionais da educação, a 
partir da consideração das desigualdades sociais 
e sistemas de opressão ampliados na crise 
sanitária. 
 

Proposta 297 (CN-00-000082) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-13-000033, CR-15-000014 | Palavras-chave: 
Atuação profissional; Psicoterapia; SUS 
 
Fortalecer o debate sobre as psicoterapias a nível 
regional e nacional, assegurando o seu campo 
como área de atuação da Psicologia e ampliando 
os espaços de atendimento psicoterápico no SUS. 
 

Proposta 298 (CN-00-000083) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-08-000039, CR-18-000006, CR-23-000028 | 
Palavras-chave: Atuação profissional; Exercício 
Profissional; Legislação e Normas; Psicoterapia; 
Valorização profissional 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia e o 
Conselho Federal de Psicologia trabalhem para 
assegurar a regulamentação da psicoterapia 
como área de atuação exclusiva da Psicologia, 
articulando a modificação da Lei 4119, de 27 de 
agosto de 1962. 
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Proposta 299 (CN-00-000084) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-08-000057, CR-09-000002, CR-02-000083, 
CR-13-000031, CR-10-000086, CR-24-000030, CR-
19-000034 | Palavras-chave: Atuação profissional; 
campanhas; Código de Ética; Comunicação; 
divulgação; Exercício Profissional; Legislação 
e Normas; Normas e orientações; nota técnica; 
Orientação; redes sociais 
 
Fomentar discussões sobre a atuação das 
psicólogas nas redes sociais, elaborando 
normativas, diretrizes e referências técnicas 
que regulamentem a publicidade profissional 
e divulgação de serviços nas mídias sociais, 
bem como o compartilhamento de conteúdo 
por profissionais da Psicologia, pautando-se 
no Código de Ética, na Lei Geral de Proteção 
de Dados (LGPD), no Marco Legal da Internet e 
demais legislações vigentes. 
 

Proposta 300 (CN-00-000085) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-16-000008 
| Palavras-chave: Atuação profissional; Exercício 
Profissional; Normas e orientações; Resoluções 
do CFP 
 
Criar resolução normatizando a divulgação 
de serviços psicológicos em redes sociais, 
estabelecendo diretrizes e orientando que as 
divulgações devem respeitar a defesa e garantia 
dos direitos humanos, conforme Código de Ética 
Profissional da Psicóloga (CEPP) e atentando aos 
impactos no exercício profissional. 
 

Proposta 301 (CN-00-000086) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-05-000146 
| Palavras-chave: CREPOP; Resoluções do CFP; 
Sistema de Justiça 
 
Que o CFP construa resoluções e referências 
técnicas acerca dos diferentes campos de 
atuação (clínica, assistência e saúde) na interface 
com o Sistema de Justiça e órgãos correlatos 
(tais como Ministério Público, Defensoria Pública, 
Sistema socioeducativo e Conselhos Tutelares), 
especificando os limites da atuação na produção 
documental bem como o fluxo de repostas aos 
órgãos competentes.

Proposta 302 (CN-00-000087) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-20-000047, CR-04-000244 | Palavras-chave: 
Exercício Profissional; Parcerias; Psicologia 
Organizacional e do Trabalho; Relações 
Interinstitucionais; Saúde Mental 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia fortaleça 
as discussões sobre a prática das psicólogas 
nas questões relacionadas a saúde mental no 
trabalho, prevenção de acidentes de trabalho, 
situações de assédio moral, ato médico e 
situações de sofrimento relacionadas ao trabalho 
e desenvolva, em parceria com as Instituições 
de Ensino Superior e órgãos governamentais e 
não governamentais, campanhas educativas e 
eventos sobre a importância da promoção da 
saúde mental no trabalho.  
 

Proposta 303 (CN-00-000088) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-05-000169 
| Palavras-chave: CREPOP; Equidade; Sistema 
socioeducativo 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia promova 
reflexões e debates sobre a interface das relações 
raciais na socioeducação. 
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Proposta 304 (CN-00-000089) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-
08-000147 | Palavras-chave: Saúde 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia, em 
articulação interinstitucional com órgãos e/ou 
instituições reguladoras, aprofunde a discussão 
sobre atuação profissional nas psicoterapias 
assistidas com psicodélicos, que já possuam 
comprovação científica e aplicabilidade 
reconhecidas, objetivando melhores práticas 
e visando a produção de referenciais técnico-
operacionais para a atuação. 
 

Proposta 305 (CN-00-000090) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-
06-000154, CR-01-000025, CR-05-000090, CR-02-
000073, CR-20-000064, CR-04-000265 | Palavras-
chave: Articulação; Direitos humanos; Garantia 
de direitos; Novas Práticas; Pesquisa; Políticas 
Públicas; Práticas Integrativas; Referências 
Técnicas; Relações Interinstitucionais; Saúde; 
Saúde Mental 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia promova 
ações de defesa do uso medicinal e terapêutico 
da cannabis, fortalecendo as lutas pela sua 
regulamentação no Brasil, apoiando sua inclusão 
nas práticas integrativas e complementares 
da Saúde na perspectiva da redução de danos, 
fomentando pesquisas, debates e orientações 
sobre seu uso relacionado a situações de 
sofrimento mental e demais condições em 
que a Psicologia atua, e ampliando espaços 
de discussão com a categoria e a sociedade 
sobre os danos biopsicossociais gerados pelo 
Proibicionismo e sobre a legalização das drogas, 
tanto para uso medicinal, quanto para uso 
recreativo. 
 

Proposta 306 (CN-00-000091) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: 
CR-08-000024, CR-18-000054, CR-04-000110, 
CR-02-000116, CR-16-000104 | Palavras-chave: 
Articulação; Atendimento; CREPOP; Diversidade; 
Referências Técnicas 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia, a 
partir do Centro de Referência Técnica em 
Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) e/
ou Comissões Temáticas, garanta a produção, 
revisão, atualização e criação de grupos de 
trabalho, pesquisas, metodologias, normativas 
e referências técnicas, visando qualificar a 
atuação das psicólogas no trabalho com 
temáticas de classe, étnico-raciais, comunidades 
tradicionais, população LGBTQIA+, pessoas 
com deficiência, atendimento a mulheres cis 
e trans e outras temáticas de gênero (como 
mulheres em situação de violência, racismo e 
aborto ilegal), interseccionalidades e demais 
temas invisibilizados, de modo a defender os 
direitos humanos, os espaços democráticos 
e uma Psicologia antirracista, antifascista, 
anticapacitista, antimanicomial, antiproibicionista, 
feminista, diversa, plural e crítica.  
 

Proposta 307 (CN-00-000092) 
| Âmbito Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-07-000018 
| Palavras-chave: CREPOP; Racismo; Referências 
Técnicas 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia estruture, 
no âmbito do Centro de Referência Técnica em 
Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), todo o 
processo da construção de todas as referências 
técnicas de forma transversalmente racializada 
e atenta às interseccionalidades de gênero, 
sexualidade, classe e deficiência. 
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Proposta 308 (CN-00-000093) 
| Âmbito Regional e Nacional | Eixo 3 | Origem: CR-
23-000036 | Palavras-chave: Resoluções do CFP; 
Temas emergentes da Psicologia 
 
Que o Sistema Conselhos de Psicologia fortaleça 
e divulgue para a categoria profissional, em 
eventos diversos, as Resoluções CFP nº 01/1999; 
nº 18/2002; nº 01/2018 e nº 08/2020, visando 
eliminar todas as formas de violência, negligência, 
opressão e discriminação.
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