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

COREP
CRP 21ª Região (PI) 

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

Quantidade de propostas: 12

Proposta CR-21-000004 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000001  | Palavras-chave: Gestão participativa

Devido a dimensão do Estado do Piauí, composto por 224 municípios, sugerimos que pelo menos uma reunião mensal seja promovida pelas
comissões e grupos de trabalho do CRP-21 e compartilhada pela categoria profissional, por meio das redes sociais.

Proposta CR-21-000005 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000061  | Palavras-chave: Gestão participativa

O CRP-21 deve tornar como prioritário a modalidade de convite e convocação de chamada pública de psicólogas(os), ou não, através das redes
sociais e outros meios de comunicação oficiais, a fim de participar de diversos espaços que forem demandados, respeitando os critérios
necessitados. 

Proposta CR-21-000006 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000075  | Palavras-chave: Gestão participativa; Interiorização

Fomentar gestão participativa através de representação das psicólogas(os) pelas principais regiões do Piauí por meio de contatos periódicos
através das redes sociais (grupo de telegram,  instagram,  site,  outros) garantindo mais acessibilidade quanto à comunicação do CRP-21 para
com os profissionais (tirar dúvidas, plantão de perguntas e respostas, etc.). 

Proposta CR-21-000007 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000074  | Palavras-chave: Articulação; Condições de Trabalho

Articular condições de salubridade e salariais com as Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde, Educação, Assistência Social, APPM
(Associação Piauiense de Municípios) e outras onde a (o) Psicóloga (o) esteja inserida (o), para contribuir com a qualidade da prestação de
serviços dos profissionais, de acordo com a legislação vigente.

Proposta CR-21-000010 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000007, PC-21-000088  | Palavras-chave: Interiorização

Instalação de subseções do CRP-21 nos municípios pólos  que possuam número considerado de psicólogas(os), que garantam a sua
sustentabilidade,  a fim de uma maior aproximação da categoria e descentralização das ações.

Proposta CR-21-000011 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000086  | Palavras-chave: Interiorização

Permanência do Conselho Itinerante do CRP-21 pelo estado do Piauí, proporcionando além dos serviços já oferecidos, espaço de discussão
regionais com temas como “os impactos da pandemia na prática profissional".

Proposta CR-21-000014 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000028  | Palavras-chave: Valorização profissional

Criação, acompanhamento, discussão e divulgação de Projetos de Lei (PLs) que envolvam a Psicologia e outros projetos que sejam de interesse
da categoria, através de comissões parlamentares do CRP-21.

Proposta CR-21-000016 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000057  | Palavras-chave: Valorização profissional

Acompanhamento de concursos para implementação das leis já criadas pelo governo estadual e municipal sobre as vagas para Psicólogas (os)
em hospitais, UBS e UBAS.

Proposta CR-21-000018 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000056  | Palavras-chave: piso salarial

Articulação do CRP-21 com legislativo estadual para a criação de Projeto de Lei para definição de piso salarial da Psicóloga(o).  

Proposta CR-21-000021 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000059  | Palavras-chave: Articulação

O CRP-21 deve fazer gestão junto ao COMADE Teresina (Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas), havendo uma manifestação do CRP-21
e posteriormente quando houver uma devolutiva ao Conselho que o CRP-21 articule estratégias com o CRM-PI e OAB-PI e outros Conselhos de
Classe.

Proposta CR-21-000022 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000060  | Palavras-chave: Articulação

Apresentação de um projeto para a Fundação Municipal de Saúde de Teresina e Secretaria Estadual de Saúde do Piauí sobre a regulamentação
do dimensionamento da presença do Psicóloga(o) Hospitalar dentro dos sistemas de saúde para desenvolver uma efetiva prática.

Proposta CR-21-000049 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-21-000035  | 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.
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Eixo #2: Defesa do Estado Democrático e dos Direitos Humanos via Políticas Públicas

Quantidade de propostas: 11

Proposta CR-21-000001 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-21-000079  | Palavras-chave: Garantia de direitos

Incentivar, por meio de chamada pública ou convite aberto à categoria, a participação das (os) psicólogas (os) nos Conselhos e conferências de
Direitos (saúde, educação, assistência social e outros) para garantir espaços e o fortalecimento do fazer da psicologia nos diversos setores.

Proposta CR-21-000024 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-21-000002  | Palavras-chave: Direitos humanos; Racismo

Criação de comissões voltadas para a questão étnico-racial que contribuam de maneira consistente para o combate ao racismo   e seus
desdobramentos.

Proposta CR-21-000026 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-21-000021  | Palavras-chave: Garantia de direitos

Criação de grupo de trabalho e, posteriormente, comissão de enfrentamento à violência contra a mulher.

Proposta CR-21-000029 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-21-000066  | Palavras-chave: Garantia de direitos

Criação de grupo de trabalho sobre memória e identidade de populações ribeirinhas, quilombolas, tradicionais e indígenas do Piauí.

Proposta CR-21-000030 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-21-000091  | Palavras-chave: Garantia de direitos; Políticas Públicas

Articular grupos de trabalho com o Conselho Estadual de Saúde e de Assistência Social sobre educação permanente em saúde mental nos
municípios do Piauí que tenham CRAS, CREAS , CAPS e consultórios na rua.

Proposta CR-21-000031 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-21-000093  | Palavras-chave: Garantia de direitos; Políticas Públicas

Articular a criação de ambulatórios para pessoas LGBTQIA+ nos municípios pólos com os Conselhos Estadual e Municipais de Saúde e outras
instâncias de saúde e jurídicas.

Proposta CR-21-000036 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-21-000067  | Palavras-chave: Desigualdade social

Criação de Grupo de Trabalho para discussão sobre saberes e práticas da Psicologia articulado com demais categorias profissionais a fim de
atuar efetivamente junto a população em situação de rua no Piauí.

Proposta CR-21-000037 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-21-000080  | Palavras-chave: Desigualdade social

Criar espaço de discussão permanente com o Conselho Estadual de Saúde para propor politicas públicas sobre as 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-21-000038 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-21-000092  | Palavras-chave: Desigualdade social; Políticas Públicas

Propor parceria com as Instituições de Ensino Superior em Psicologia do Estado para implantar observatórios sociais e de saúde mental de
comunidades negras, povos tradicionais , mulheres vitimas de violência e população em situação de rua. 

Proposta CR-21-000043 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-21-000042, PC-21-000043  | Palavras-chave: Políticas Públicas

O CRP21 deve engajar-se na luta para a manutenção e criação de políticas públicas que visem proporcionar a democratização do sistema de
assistência à saúde mental na rede de atenção à saúde e em outros locais como: ambulatórios, hospital-Dia, CAPS, CAPSad, CAPSi e hospitais
públicos a nível do SUS.

Proposta CR-21-000044 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-21-000065, PC-21-000078  | Palavras-chave: Políticas Públicas

Articulação com gestores estaduais e municipais para discutir a ampliação e implementação da atuação de psicólogas(os) nos leitos de saúde
mental nos hospitais gerais e nos ambulatórios, conforme dados compilados pelo CFP.  

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

Quantidade de propostas: 10

Proposta CR-21-000048 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000008  | Palavras-chave: Formação

Acompanhamento da construção das matrizes curriculares de cursos de formação continuada em Psicologia a nível regional, levando em
consideração disciplinas como, Direitos Humanos, Diversidade Cultural.

Proposta CR-21-000052 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000096  | Palavras-chave: Atendimento on-line; CREPOP; Formação;

Supervisão
Realizar, via CREPOP, uma pesquisa para se conhecer as práticas de supervisão de atendimentos online  e presenciais.

Proposta CR-21-000058 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000097, PC-21-000098  | Palavras-chave: Atendimento on-line
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Emitido em 11 de abril de 2022 às 15:44.

Estimular a criação de Grupo de trabalho com a temática de atendimento online, ampliando espaços de orientação tais como roda de
discussão, palestras, cartilhas e outras, visto que é uma modalidade que a cada dia faz-se necessário adquirir conhecimento para uma prática
segura e respaldada na ética profissional sob a supervisão da Comissão de Orientação e Fiscalização do CRP21.

Proposta CR-21-000060 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000070  | Palavras-chave: Atendimento on-line

O desenvolvimento de pesquisa a nível regional acerca das peculiaridades da prática pela tecnologia da informação e comunicação e quais as
áreas da psicologia são mais adaptáveis a essa modalidade.

Proposta CR-21-000073 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000045  | Palavras-chave: Atuação profissional

O CRP-21 deve oferecer treinamentos e capacitações sobre temas emergentes para Psicologia (produções científicas, documentos psicológicos,
atendimentos por meio das TICS e outros temas).

Proposta CR-21-000075 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000037  | Palavras-chave: Atuação profissional

Criação e orientação de um credenciamento geral de Psicólogas(os) que atuam no SUS, profissionais autônomas(os) e/ou clínicas particulares, a
fim de otimizar encaminhamentos de usuários na própria rede de saúde para especialistas da Psicologia.

Proposta CR-21-000077 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000014  | Palavras-chave: Legislação e Normas; Pesquisa

Melhorar/modernizar o acesso a divulgação de pesquisas, resoluções, notas técnicas, normas e orientações profissionais produzidas pelo
Conselho Regional 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-21-000080 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000027  | Palavras-chave: Pesquisa

Conselho Regional deve realizar consulta pública sobre temas emergentes que impactam sobre o fazer profissional dando publicidade a
sociedade do fazer psicológico. 

Proposta CR-21-000081 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000073  | Palavras-chave: CREPOP; Pesquisa

Que o CRP-21 organize/estruture um censo estadual sobre o fazer da(o) psicóloga(o) no estado do Piauí (macro e micro regiões), de qual a
cidade, qual município trabalha e outras informações pertinentes. 

Proposta CR-21-000084 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-21-000083  | Palavras-chave: Fiscalização

Incentivar a oficialização de informes ou representações éticas às comissões de orientação e ética, quanto a faltas éticas/disciplinares a fim de
fomentar fiscalizações acerca das práticas profissionais.
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