CADERNO
DE
PROPOSTAS
DO
III COREP

1

CADERNO DE PROPOSTAS
III COREP/CRP-23

Palmas/TO
2019

2

Plenário do CRP/23

Diretoria
Conselheiro Presidente: Jonatha Rospide Nunes (CRP 23/586)
Conselheiro Vice-Presidente: Camila de Menezes Brusch (CRP 23/967)
Conselheira Secretária:Joyce Duailibe Laignier Barbosa Santos (CRP 23/947)
Conselheira Tesoureira: Muriel Correa Neves Rodrigues (CRP 23/377)

Conselheiros Efetivos






Keila Barros Moreira (CRP 23/881)
Jonatha Rospide Nunes (CRP 23/586)
Rayana Rodrigues Lira (CRP 23/950)
Ricardo Furtado de Oliveira (CRP 23/542)

Conselheiros Suplentes





Daniel Marques dos Santos (CRP 23/277)
Ivana de Moura Septimio (CRP 23/510)
Ivanize Fátima Giongo Sartori (CRP 23/295)
Nara Wanda Zamora Hernandez (CRP 23/190)

3

SUMÁRIO

1.0 INTRODUÇÃO...................................................................................04

2.0 REALIZAÇÃO DAS ETAPAS PREPARATÓRIAS.............................05

3.0 PRÉ-CONGRESSOS................................................................................06

4.0 III CONGRESSO REGIONAL DE PSICOLOGIA.........................................08

5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................13

6.0 ANEXO .....................................................................................................15

4

1. INTRODUÇÃO
O Congresso Nacional de Psicologia (CNP) é a instância máxima deliberativa do
sistema conselhos. Isto significa que as diretrizes de atuação dos conselhos regionais e do
federal são estabelecidas no processo de construção do CNP, que ocorre trienalmente. Porém
nem sempre foi assim. Este processo de democratização da construção da psicologia só
passou a acontecer no ano de 1994, tendo o CNP funcionado neste ano não como um
congresso, mas como um processo constituinte, conforme seu título “Processo Constituinte:
Repensando a Psicologia”. Havia a necessidade de repensar a Psicologia a partir da
reestruturação do sistema conselhos, em uma perspectiva democrática e por isso, os 150
psicólogos (as) presentes durante o evento decidiram torná-lo o primeiro Congresso Nacional
de Psicologia.
As três primeiras edições do CNP foram realizadas bienalmente e as posteriores
realizadas a cada triênio. Os dois primeiros Congressos foram realizados em periodicidade
diferente com o intuito de articular, acompanhar e executar as tarefas conferidas ao Conselho
Nacional de Psicologia. Com a finalidade de consolidar este espaço de construção
democrática da Psicologia, o CNP foi alinhado paralelo às eleições do Conselho Federal de
Psicologia, passando então a ser realizado a cada 3 anos.
Atualmente, o CNP encontra-se em sua décima edição sendo o resultado de um amplo
processo democrático que almeja a construção coletiva através da participação e controle
social dos (as) psicólogos (as). Desse modo, as etapas que perfazem e antecedem o CNP
foram pensadas e estruturadas de maneira a garantir esta ampla participação.
Assim o 10º CNP está estruturado da seguinte maneira: eventos preparatórios; précongressos; Congresso Regional de Psicologia (COREP) e Congresso Nacional de Psicologia.
Os eventos preparatórios são encontros com os (as) psicólogos (as) organizados pelos
conselhos regionais com o objetivo de articular e mobilizar amplamente a categoria por meio
de discussões de base, encontros temáticos, mesas redondas, debates, etc.
Os pré-congressos são realizados pelos conselhos regionais em áreas geográficas de
acordo com as especificidades de cada estado, visando à ampla participação da categoria, a
discussão do tema e dos eixos do 10º CNP. E ainda, a formulação e apreciação de propostas,
eleição de delegadas e encaminhamento das propostas aprovadas.
No entanto, é no COREP que os (as) delegados (as) se reunirão para discutir as
propostas advindas dos pré-congressos, visando a votação final para que sejam encaminhadas
ao 10º CNP, bem como aprovadas para execução no próximo plenário do Conselho Regional.

5

Assim, as propostas regionais aprovadas no COREP serão o subsídio para a próxima gestão
do CRP-23, além disso, nesta etapa são eleitos os (as) delegados (as) para o 10º CNP.
Por fim, temos a etapa nacional (CNP) que reúne os (as) delegados (as) eleitos de
todos (as) os regionais para deliberar acerca das propostas que nortearão ações e políticas
prioritárias para a próxima gestão do Sistema Conselhos de Psicologia. Cada CNP é norteado
por um tema geral e eixos temáticos que são propostos pelo Conselho Federal de Psicologia e
posteriormente, apreciado e deliberado em APAF (Assembleia das Políticas Administrativas e
Financeiras).
O tema do 10º CNP, realizado no presente ano foi “O (im) pertinente compromisso
social da Psicologia na resistência ao Estado de exceção e nas redes de relações políticas,
econômicas, sociais e culturais”. Possuindo em sua metodologia três eixos temáticos: 1)
Organização democrática e representativa do Sistema Conselhos; 2) O diálogo da Psicologia
com a sociedade brasileira e suas relações com a democracia e direitos humanos; 3) Do
Exercício Profissional.
Cada um dos vinte e três conselhos regionais organiza e articula as etapas que
constituem o CNP em sua região. Assim, o CRP-23 é o mais novo regional do sistema
conselhos, e teve seu primeiro COREP realizado em 2013, contou com a participação de 46
delegados (as). Em 2019, no III COREP, contou com a presença de 44 delegados e 08
estudantes.
Portanto, este é o caderno de propostas do III COREP, sendo composto por uma breve
narrativa do processo de construção deste espaço no Tocantins, a representação dos delegados
e estudantes no COREP e apresentação das propostas regionais. Vale ressaltar que este
documento se faz necessário para o exercício do controle social do Sistema Conselhos.

2. REALIZAÇÃO DAS ETAPAS PREPARATÓRIAS

Considerando a extensão territorial do estado do Tocantins de 277.621 km², a
COMORG regional definiu que os pré-coreps seriam realizados de forma descentralizada,
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tendo em vista a divisão do Estado em oito microrregiões, a saber: Araguaína, Bico do
Papagaio, Dianópolis, Gurupi, Jalapão, Miracema do Tocantins, Porto Nacional, Rio
Formoso. Assim, os pré-coreps foram organizados nas cidades de Tocantinópolis, Araguaína,
Colinas do Tocantins, Miracema do Tocantins, Palmas, Paraíso, Dianópolis e Gurupi.

3. PRÉ-CONGRESSOS

Neste tópico serão apresentados registros fotográficos de alguns momentos das etapas
anteriores ao COREP. Os eventos preparatórios e pré-congressos aconteceram de forma
concomitante, ou seja, o encontro era dividido em dois momentos: 1) No primeiro momento
era realizada uma explanação referente ao processo de construção do CNP e suas etapas, em
seguida havia o debate acerca dos temas propostos; 2) Logo após a discussão o grupo
iniciava a construção de propostas, estas eram apreciadas, e por último havia a eleição dos
delegados.
No Tocantins foram realizados 12 (doze) pré-congressos, sendo iniciado em novembro
de 2018, contando com a participação e apoio da categoria por todo o estado. Portanto, abaixo
segue o registro do 4º pre-congresso que aconteceu na cidade de Palmas, em fevereiro de
2019, com o tema: A Política de Saúde Mental e os rumos da Reforma Psiquiátrica no país.
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Em seguida o registro do pré-congresso realizado na cidade de Dianópolis, em
fevereiro de 2019 , contava com o tema: Venha construir os rumos da Psicologia no
Tocantins.
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Abaixo segue o registro referente ao pré-congresso realizado na cidade de Gurupi, em
fevereiro de 2019, com o tema: Laicidade e Psicologia.

O registro que se segue é referente ao pré-congresso realizado na cidade de Colinas,
em fevereiro de 2019 , possuindo como tema: A Psicologia Ciência e Profissão na luta pela
garantia dos direitos trabalhistas e a inserção em novos espaços.
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4. III CONGRESSO REGIONAL DE PSICOLOGIA
O III COREP/TO foi realizado nos dias 30 e 31 de março de 2019, no auditório do
Hotel Girassol Plaza, na cidade de Palmas. O evento teve início com a leitura e aprovação do
regimento interno, em seguida houve a eleição da Mesa-Diretora e logo após, a plenária foi
dividida em três grupos de acordo com os três eixos do 10º CNP.
Posteriormente, os grupos de trabalho sistematizaram as propostas a serem deliberadas
na plenária de encerramento. Desse modo, ao final do COREP foram eleitos os delegados
para a etapa Nacional, o Tocantins elegeu 11 delegados titulares e três suplentes, e ainda dois
estudantes.


Formação da COMORG (Comissão Organizadora Regional):

- Jonatha Rospide Nunes
- Keila Barros Moreira
- Lais Karoliny Almeida Amaral
- Renata Gomes Dos Santos
- Stéfhane Santana Da Silva


Formação da Mesa-Diretora:

- Douglas Herman De Sousa (Presidente)
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- Carmen Hannud Carballeda Adsuara (1ª Secretária)
- Keila Barros Moreira (2ª Secretária)
Logo abaixo serão exibidos alguns registros fotográficos do congresso:
Grupo de trabalho do Eixo I:
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Grupo de Trabalho do Eixo II:

12

Grupo de trabalho do Eixo III
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Plenária

Ao final do COREP a plenária poderia votar em ate 30 propostas tanto em âmbito
nacional quanto regional. Assim, no Tocantins o plenário aprovou o total de 29 propostas
regionais e 27 a serem levadas para o Congresso Nacional. As propostas regionais seguem em
anexo a este caderno.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS:
Diante de todo o exposto acima é perceptível a importância que o Congresso Nacional
de Psicologia possui, desde o processo de construção com as etapas preparatórias até a
aprovação final das propostas, visando a construção de pilares em que a psicologia deve se
apoiar nos próximos três anos.
Levando em consideração a promoção de uma ampla participação dos profissionais e
acadêmicos, com o objetivo de democratizar a produção de diretrizes para que a psicologia
continue trilhando um caminho com canais abertos de diálogo tanto com a sua base, quanto
com a sociedade civil de forma geral. Além disso, provoca uma reflexão acerca do papel da
psicologia diante da atual conjuntura política, econômica e social que é vivenciada no país,
bem como suas estratégias de intervenção nessa realidade.
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O 10º CNP demarca o lugar ético e político da psicologia, colocando o compromisso
social como aspecto indissociável da prática, visando o avanço das diversas formas de
atuação que o profissional pode desenvolver, seja no âmbito das políticas públicas ou não.
Portanto, o Tocantins, que realizou todas as etapas preparatórias, promove grandes
contribuições no processo histórico de construção da psicologia tanto nacional quanto
regionalmente.
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ANEXO
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ANEXO I

10° CNP: Relatório sintético de Propostas de âmbito regional Aprovadas
no COREP
CRP 23ª Região (TO)
30 e 31 de março de 2019
O (im) pertinente compromisso social da Psicologia na resistência
ao Estado de exceção e nas redes de relações políticas, econômicas,
sociais e culturais.

Eixo 1: Organização democrática e representativa do Sistema
Conselhos
Proposta 1 (23-E1-0001):
- Garantir a participação do CRP-23 , no que se refere a produção de atos normativos, nas
três esferas de poder no âmbito regional em pautas peculiares à Psicologia.
Proposta 2 (23-E1-0009):
- Criar mecanismos de fortalecimento e condições para desenvolvimento das comissões
especiais e dos GTs em todas as regiões do estado.
Proposta 3 (23-E1-0033):
- Continuar apoiando a Política de Redução de Danos e serviços substitutivos ao modelo
manicomial e cuidado em saúde mental
Proposta 4 (23-E1-0072):
- Otimizar o processo de divulgação nas diversas mídias, observando o caráter jurídico e
ético, dos conteúdos afins da classe.
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Proposta 5 (23-E1-0085):
- Que o Conselho Regional de Psicologia estabeleça articulação com o Sindicato da
categoria, de acordo com as especificidades legais do CRP e do sindicato, objetivando a
garantia de direitos dos profissionais.
Proposta 6 (23-E1-0099):
- Que o CRP-23 possa garantir a participação representativa junto aos órgãos deliberativos
de controle social contribuindo para o fortalecimento das políticas publicas.
Proposta 7 (23-E1-0108):
- Ampliar e qualificar a promoção de campanhas educativas junto à sociedade de
valorização, sensibilização, desmistificação acerca do exercício profissional da psicologia,
seus limites e atribuições legais, éticas e técnicas, respeitando e promovendo serviços
psicológicos e acesso as políticas públicas. (29);
Proposta 8 (23-E1-0147):
- Ampliar e intensificar o processo de descentralização das atividades do CRP-23 nas regiões
do Estado, bem como, articular junto ao CFP, a liberação de recursos para criação de
subsedes em Araguaína e Gurupi.
Proposta 9 (23-E1-0148):
- Ampliar a orientação e fiscalização do CRP/23 nas áreas de atuação do psicólogo nas
instituições públicas, em especial as condições do exercício profissional do psicólogo ,
notificações de órgãos gestores e, também, no que concerne a divulgação de materiais
psicológicos na internet. . (39);

Eixo 2: O diálogo da Psicologia com a sociedade brasileira e suas
relações com a democracia e direitos humanos
Proposta 10 (23-E2-0004):
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- Dialogar com a sociedade sobre o compromisso da psicologia com as a defesa dos
Direitos Humanos e da democracia; (57) Por meio de produção, publicação e divulgação de
materiais informativos, participação em eventos e outros meios.
Proposta 11 (23-E2-0005):
- Promover articulação entre o CRP e os movimentos sociais existentes nas comunidades
para garantir a aproximação no intuito de colher demandas sociais através de atividades
conjuntas, a fim de fortalecer a relação entre psicologia e sociedade. ; (58)
Proposta 12 (23-E2-0074):
- Buscar estratégias que garantam a continuidade do efetivo funcionamento dos
equipamentos públicos a fim de assegurar o acesso e o atendimento da população aos
serviços psicológicos, bem como ampliar o campo de atuação do psicólogo em especial
com os povos tradicionais, quilombolas e indígenas. (69);
Proposta 13 (23-E2-0075):
- Promover por meio do sistema conselhos junto à sociedade campanhas educativas de
valorização, sensibilização, desmistificação a cerca do fazer do psicólogo, seus limites,
possibilidades e atribuições legais, respeitando e promovendo a igualdade racial , de classe
social e de gênero. (70); saúde mental, políticas sobre drogas, bem como o enfrentamento
das violências e suicídio.
Proposta 14 (23-E2-0115):
- Enfatizar a obrigatoriedade da disponibilidade do Código de Ética da Psicologia e do
telefone de denúncia em todos os serviços psicológicos e campos de atuação. (75);
Proposta 15 (23-E2-0118):
- Que o CRP indique o financiamento de pesquisa, elaboração e divulgação de referências
do CREPOP, incluindo a participação dos usuários dos serviços de psicologia em todos os
processos da pesquisa. (79);
Proposta 16 (23-E2-0119):
- Promover debates entre ABEP sistema conselhos IES, RAPS, relacionados a saúde mental

19

dos estudantes e profissionais buscando estratégias de apoio tendo em vista a construção
urgente de nota técnica sobre a saúde dos estudantes, profissionais e ética profissional e o
atendimento psicológico opcional.
Proposta 17 (23-E2-0121):
- Produção de referências para a atuação do psicólogo no trabalho com a agricultura
familiar, no âmbito regional, enfatizando o diálogo entre os saberes e práticas na produção
de saúde, nos campos, cerrados, rios e florestas, defendendo o direito à terra e aos
territórios como pilar do bem viver. (83);
Proposta 18 (23-E2-0164):
- Articular espaços de aproximação para com as populações indígenas, quilombolas e
tradicionais nas universidades e unidades de saúde na cidade para o fortalecimento do
diálogo dos saberes e práticas da psicologia com os saberes tradicionais, visibilizando uma
forma de acesso e permanência nas políticas públicas que respeite as epistemologias, os
modos de ser, viver, conviver e cuidar. (92);
Proposta 19 (23-E2-0165):
- Fortalecer a criação a consolidação e a ampliação de políticas públicas voltadas aos povos
indígenas, quilombolas e tradicionais. (94); em uma perspectiva interseccional e
consubstancial ( de gênero, classe social, etnia- raça) aprimorando o diálogo com os serviços
de atenção à essas populações, na pesquisa, na produção e na divulgação conjunta de
materiais de educação em direitos humanos.
Proposta 20 (09-E2-0209):
- Buscar aprovação de leis que garantam em cada unidade educacional, pública ou privada,
a presença do psicólogo escolar, atendendo todos os níveis educacionais.

Eixo 3: Do exercício Profissional
Proposta 21 (23-E3-0007):
- Orientar gestores e contratantes a respeito das atribuições e especificidades do profissional
psicólogo e notificá-los em caso de descumprimento ; (105)
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Proposta 22 (23-E3-0016):
- Implementar as ferramentas de comunicação, criando uma linha de WhatsApp (ou outro
aplicativo) do conselho, encaminhando mensagens via transmissão, e uma newsletter para
encaminhamento de boletins informativos.
Proposta 23 (23-E3-0017):
- Incentivar a filiação dos(as) psicólogos(as) no Sindicato dos Psicólogos do Tocantins,
esclarecendo o seu papel.
Proposta 24 (23-E3-0063):
- Fomentar ações no que se refere à integração entre a instituições de ensino em psicologia
no Estado do Tocantins e o Conselho para realizações de eventos que tenham enquanto objetivo
o avanço da Psicologia enquanto ciência e profissão; (117)
Proposta 25 (23-E3-0103):
- Que o Conselho Regional de Psicologia possa trabalhar em articulação com o Sistema de
Garantia de Direitos da Criança e Adolescente no Estado do Tocantins a fim de se opor a
Lei 13.431 de abril de 2017 nos aspectos que ferem a atuação ética e técnica profissional do
psicólogo. (123);
Proposta 26 (23-E3-0154):
- Realizar pesquisas no estado do Tocantins para identificar a atuação profissional nas
diversas áreas. (133);
Proposta 27 (23-E3-0155):
- Enfatizar a orientação do exercício profissional a todos/as os/as psicólogos/as por meio da
estrutura técnica administrativa do conselho. Melhorar a fiscalização junto a órgãos públicos
visando à garantia do exercício profissional assegurado pelo código de ética. Respaldar os
profissionais no que se refere a documentos e instrumentos que sirvam como base para
atuação no órgão (junção 134, 148 e 149);
Proposta 28 (23-E3-0157):
- Promover debates, e oficinas de orientação aos profissionais a respeito da elaboração de
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documentos psicológicos, avaliações psicológicas. (135);
Proposta 29 (23-E3-0183):
- Estabelecer um canal de comunicação mais acessível entre os planos de saúde os
profissionais da psicologia. (145);

