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

COREP
CRP 21ª Região (PI) 

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

Quantidade de propostas: 7

Proposta CR-21-000002 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000084  | Palavras-chave: Pandemia; Participação

Que o Conselho Federal de Psicologia defina diretrizes éticas, administrativas , da fiscalização e da orientação profissional, por meio de atos
oficiais, realizando consultas previas aos Crps sobre os impactos da pandemia na prática profissional.

Proposta CR-21-000003 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000011, PC-21-000085  | Palavras-chave: Democracia; Gestão participativa

Reformulação dos parâmetros de classificação para definição do porte dos Conselhos Regionais de Psicologia, de pequeno, médio e grande,
requerendo um estudo para outra forma de classificação para adaptar as realidades das votações e proposições, levando em consideração o
número de inscritos ativos,

Proposta CR-21-000008 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000005  | Palavras-chave: Condições de Trabalho

Retomada da pauta , pela assessoria parlamentar do CFP, do Projeto de Lei 1214/2019, que regulamenta a carga de trabalho de 30 h semanais
sem redução salarial, junto ao Congresso Nacional.

Proposta CR-21-000009 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000006, PC-21-000019  | Palavras-chave: Condições de Trabalho

Que a assessoria parlamentar do CFP, 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(os) psicólogas(os)
sem esquecer a necessidade de remunerar a insalubridade e outros direitos trabalhistas frente ao agravamento das desigualdades sociais e
exposição a maiores riscos.

Proposta CR-21-000013 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000026, PC-21-000058  | Palavras-chave: Valorização profissional

Sistema Conselhos de Psicologia deve dar continuidade as ações de implementação da Lei 13.935/2019 a fim de sensibilizar e garantir a
presença de psicólogas(os) , conforme o redimensionado quantitativo e qualitativo elaborado pelo CFP por meio de uma nota técnica, para
uma atuação educacional com qualidade.  

Proposta CR-21-000020 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000071  | Palavras-chave: Articulação

Através da assessoria parlamentar do CFP, propor a elaboração e criação de Leis que garantam a regulamentação e o mínimo de psicólogas (os)
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 CR-21-000045 | Âmbito Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000032  | Palavras-chave: Formação

Criação de Conselhos Regionais Juniores, como entidade formada por alunos universitários, veteranos e membros do próprio CRP local, para
promoções de debates, de saberes éticos profissionais e práticas acadêmicas direcionadas a qualificação do estudante no ambiente da IES.

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

Quantidade de propostas: 5

Proposta CR-21-000023 | Âmbito Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-21-000090  | Palavras-chave: Direitos humanos; Sistema Prisional

Criar um Grupo de Trabalho sobre o fazer da(o) psicóloga(o) na dimensão biopsicossocial dentro do sistema carcerário brasileiro. 

Proposta CR-21-000032 | Âmbito Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-21-000064  | Palavras-chave: Desigualdade social

Criação de grupo de trabalho dentro da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia para debater os saberes e fazeres da
(o) psicóloga (o) que trabalha com a população em situação de rua.

Proposta CR-21-000033 | Âmbito Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-21-000076  | Palavras-chave: Desigualdade social

https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/249c2475-354f-4596-ac1a-50127c9e67c6/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/7fd3e0eb-cc92-4314-a444-f27584f6b523/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/658e3e55-e1b2-4c44-9d6c-9b71d90f36f4/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/4220f05c-11f0-4253-9a9f-dc8c682be1e3/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/f52b4a3d-e716-4368-9f29-183318f539d4/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/78bb2f7d-b445-46be-a385-909b472558ab/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/0ccca1c3-3937-449f-a7f3-b6f2eb1d6fe3/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/c3bc872e-fd1c-4f9b-ba22-54bf3c5c5df5/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/1478de64-ac6d-4fcc-ac63-c0a296e032f4/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/23113f40-7a8f-467c-bbd9-ad25dca97c33/historico


Emitido em 12 de abril de 2022 às 09:28.

Requisitar ao Conselho Federal de Psicologia que através do CREPOP faça um mapeamento do perfil sócio/demográfico/étnico e de gênero das
(os) psicólogas (os) para entendimento das diversidades visando a criação de políticas públicas dentro do Sistema Conselhos para reduzir as
desigualdades. 

Proposta CR-21-000034 | Âmbito Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-21-000077  | Palavras-chave: Desigualdade social

O Conselho Federal de Psicologia deve articular junto ao Conselho Nacional de Saúde propostas de políticas públicas para o enfrentamento das
vulnerabilidades psicossociais das populações LGBTQIA+, quilombolas, indígenas, ribeirinhas, populações em situação de rua, mulheres em
situação de violência e demais populações que enfrentam desigualdades sociais dentro e fora do Sistema Conselhos.

Proposta CR-21-000039 | Âmbito Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-21-000029, PC-21-000039, PC-21-000040  | Palavras-chave: Políticas Públicas

O Conselho Federal de Psicologia deve manter 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 (UBS, hospital-dia, CAPS, CAPSad, CAPSi, ambulatórios, hospitais públicos a
nível do SUS), buscando uma maior valorização e fortalecimento da(o) psicóloga(o) dentro do SUS.

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

Quantidade de propostas: 8

Proposta CR-21-000053 | Âmbito Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000003, PC-21-000095  | Palavras-chave: Atendimento on-line

Ampliar oferta de cursos e formações continuadas com alcance nacional que confiram suporte e capacitação aos estudantes de psicologia e
profissionais que atuam e/ou desejam atuar em  ambientes virtuais.

Proposta CR-21-000055 | Âmbito Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000015, PC-21-000068  | Palavras-chave: Atendimento on-line

Desenvolvimento de pesquisa a nível nacional acerca das peculiaridades do atendimento realizado por meio de tecnologias da informação e
comunicação (TICs) e quais práticas das (os) psicólogas são mais adaptáveis a essa modalidade.

Proposta CR-21-000065 | Âmbito Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000062  | Palavras-chave: CREPOP

Atualização da referência técnica para prática de psicólogas(os) em programas de atenção à mulher em situação de violência.

Proposta CR-21-000069 | Âmbito Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000012  | Palavras-chave: Atuação profissional

Atualizar anualmente relatório/pesquisa sobre o saber e o fazer da(o) psicóloga(o) social e as realidades no contexto atual, proposições sobre:
faixa salarial, qualidade da jornada de trabalho e consequências desta, ambiente de trabalho, a forma de inserção, bem como sugestões dos
profissionais quanto à atuação.

Proposta CR-21-000072 | Âmbito Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000094  | Palavras-chave: Atuação profissional; Pesquisa

Que o Sistema Conselhos 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.

Proposta CR-21-000078 | Âmbito Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000013  | Palavras-chave: Legislação e Normas; Pesquisa

Melhorar/modernizar o acesso a 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(os), através da distribuição gratuita por meio de plataformas
digitais, aplicativos  e outros meios tecnológicos. 

Proposta CR-21-000079 | Âmbito Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000025  | Palavras-chave: Pesquisa

Conselho Federal de Psicologia deve fomentar ações de publicidade para a sociedade acerca do fazer psicológico. 

Proposta CR-21-000083 | Âmbito Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000081  | Palavras-chave: Código de Ética; Resoluções do CFP

Que o Sistema Conselhos de Psicologia além de reformular a resolução CFP 010/2005, publique uma versão comentada para que ocorra maior
discricionariedade das situações práticas pontuadas no código de ética.

https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/775dd3e2-fc62-44b2-8157-4be19d3d85b1/historico
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