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

COREP
CRP 09ª Região (GO) 

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

Quantidade de propostas: 8

Proposta CR-09-000001 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-09-000052, PC-09-000053  | Palavras-chave: Comunicação; papel da Psicologia;

redes sociais; Valorização profissional
Ter uma rede social mais humanizada que promova uma comunicação mais próxima e atualizada, de modo a fortalecer a identidade profissional
mantendo-se os princípios éticos.

Proposta CR-09-000007 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-09-000020, PC-09-000022  | Palavras-chave: Atuação profissional; capacitação;

mercado de trabalho
Criar uma comissão com os recém formados para orienta-los com relação ao código de ética, as resoluções do CFP, notas técnicas e
orientativas, bem como outras legislações.

Proposta CR-09-000009 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-09-000049  | Palavras-chave: Cadastro Nacional de Psicólogas(os);

comunidades terapêuticas
Não realizar registro/cadastro de pessoa jurídica classificada como comunidade terapêutica.

Proposta CR-09-000011 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-09-000024, PC-09-000051  | Palavras-chave: Atendimento on-line;

contabilidade/tributos; divulgação; Normas e orientações
Reformular o site com visibilidade para orientações técnicas, orientações sobre o e-Psi, inclusive com orientações sobre questões de
contabilidade para o exercício da profissão, um manual sobre as obrigatoriedades tributárias.

Proposta CR-09-000018 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-09-000046, PC-09-000016, PC-09-000032  | Palavras-chave: áreas de atuação;

Comunicação; Fiscalização; Interiorização; Orientação; Psicologia Escolar/Educacional
Criação de representatividade/núcleos regionais do CRP nas cinco mesorregiões do Estado de Goiás, iniciando pela Região Sul, para facilitar a
comunicação entre profissionais e também entre CRP e a categoria, para proporcionar acompanhamento, orientação, apoio, fiscalização, nas
diversas áreas da Psicologia, inclusive nos contextos escolar/educacional, organizacional, saúde, dentre outros.

Proposta CR-09-000020 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-09-000017  | Palavras-chave: Atuação profissional; Código de Ética;

Fiscalização; honorários
Reforço na fiscalização sobre as promoções de honorários em clínicas de psicologia, situações em desacordo com o artigo 20 do Código de
Ética.

Proposta CR-09-000025 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-09-000047, PC-09-000048  | Palavras-chave: Articulação; Comunicação; curso

de psicologia; Formação; professores
Ampliação da Comissão de Docentes, Coordenadores de cursos, Coordenadores e/ou gestores de setores; departamentos que promovam nas
IES espaços para discutir sobre as demandas e pautas relacionadas aos professores de Psicologia e a relação com o CRP09 para melhorar
articulação entre o Conselho e as IES visando a melhoria das informações sobre o Sistema Conselhos.

Proposta CR-09-000028 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #1 | Origem: PC-09-000033, PC-09-000041  | Palavras-chave: Atendimento on-line;

Atualização cadastral; 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.

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

Quantidade de propostas: 6

Proposta CR-09-000005 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-09-000009, PC-09-000010  | Palavras-chave: áreas de atuação;

campanhas; papel da Psicologia; Saúde Mental
Criar campanhas para divulgar o papel da psicologia na sociedade, em todas as suas áreas de atuação, inclusive na área da saúde mental.

https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/2121b6e0-99f3-496e-8aa8-f470ca08bcc1/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/70b2b0c4-c9b2-4299-a0ed-4845408c808e/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/5cd70a8f-1b84-40e4-8059-ccde8358955b/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/e85dc30d-f745-4c40-9bcc-5a1e9bd0635a/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/1504f17d-26d2-4740-8552-33fa58f8a7dd/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/5b8d5f1b-cbf3-4f15-9d53-e1cb88a4403e/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/bd7fb8d5-ac61-4025-aa9b-7a1ca7a8068c/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/9edc6ca4-b34a-4102-9788-ad63a3fa61c8/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/ec1ba435-3878-4d5f-81fd-ee17251e6095/historico
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Proposta CR-09-000008 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-09-000054  | Palavras-chave: Atuação profissional; Pandemia;

Valorização profissional
Sempre que possível reconhecer e homenagear os profissionais que atuam direta ou indiretamente na linha de frente em emergências e
desastres e em práticas inovadoras.

Proposta CR-09-000013 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-09-000007, PC-09-000005  | Palavras-chave: campanhas;

Desigualdade social; Direitos humanos; Garantia de direitos; Políticas Públicas
Que o Sistema Conselhos promova  campanhas e debates em relação à valorização da vida, às lutas contra desigualdades sociais e políticas
públicas, junto à categoria e à sociedade.

Proposta CR-09-000015 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-09-000025  | Palavras-chave: Assistência social; Educação; rede de

atenção; Saúde
Buscar o fortalecimento das redes de atenção psicossocial (CAPS, SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, CREAS, CRAS, dentre outras) através de
campanhas e audiências públicas, cobrando dos gestores e do poder público investimento financeiro e também educação permanente.

Proposta CR-09-000031 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-09-000038, PC-09-000044  | Palavras-chave: Articulação; Comunicação;

Controle Social; Políticas Públicas; Relações Interinstitucionais; Valorização profissional
Organizar congressos, seminários, colóquios, dentre outros, valorizando a interdisciplinaridade e transdisciplinaridade em conjunto com os
agentes públicos de conselhos estaduais e municipais instituídos.

Proposta CR-09-000034 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem: PC-09-000045  | Palavras-chave: Justiça; Psicologia Jurídica;

Valorização profissional
Lutar por um espaço maior da Psicologia Jurídica, como forense, espaço na polícia científica, maior diálogo entre a Justiça e a Psicologia.

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

Quantidade de propostas: 6

Proposta CR-09-000002 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-09-000004, PC-09-000018, PC-09-000026  | Palavras-chave:

campanhas; divulgação; Normas e orientações; nota técnica; Orientação; redes sociais
Que os CRP’s criem nota técnica, normas específicas que orientem sobre as postagens em redes sociais (divulgação de serviços, divulgação
científica), que aborde os limites éticos e técnicos dos profissionais da psicologia e realize campanhas sobre mídias e divulgações sobre o
trabalho do Psicólogo e promoções.

Proposta CR-09-000016 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-09-000003  | Palavras-chave: Atuação profissional; capacitação; rede de

atenção
Que o CRP oriente a categoria sobre a rede de atenção psicossocial (RAPS), bem como outros serviços da Rede Pública (CRAS, CREAS, dentre
outros), por meio de oficinas, palestras ou capacitações, para que a categoria possa entender a função de cada órgão público e fazer
encaminhamentos quando necessário.

Proposta CR-09-000017 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-09-000015, PC-09-000014  | Palavras-chave: atestado psicológico;

campanhas; Psicologia Clínica; Valorização profissional
Realizar campanhas de valorização da(o) Psicóloga(o) enquanto profissional da área clínica, inclusive para que os Planos de Saúde valorizem o
trabalho da(o) psicóloga(o) para promover um atendimento de qualidade ao usuário do serviço, inclusive para que o atestado fornecido pela(o)
psicologa(o) 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. .

Proposta CR-09-000021 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-09-000011  | Palavras-chave: Atuação profissional; campanhas; capacitação

Criar campanhas e ações para orientar a(o) Psicóloga(o) com ideias inovadoras, tais como práticas integrativas (PICS), serviços psicológicos
mediados pelas tecnologias da informação e comunicação, luta antimanicomial, elaboração de documentos psicológicos.

Proposta CR-09-000022 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-09-000019, PC-09-000027  | Palavras-chave: capacitação; comunidades

terapêuticas; Fiscalização; Garantia de direitos; Relações Interinstitucionais
Referente às comunidades terapêuticas é necessário ampliar a fiscalização, realizada em articulação, com apoio de outras entidades (MP por
exemplo); importante também realizar uma orientação para as(os) profissionais que atuam nesses espaços, como mobilizador de ações de
cuidado pessoal e comunitário apropriando o usuário acerca das ações em saúde livre de violação de direitos.

Proposta CR-09-000033 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-09-000040  | Palavras-chave: produção de artigos; Saúde Mental

Produzir livros com atuações profissionais exitosas de psicólogas(os) do Estado de Goiás.

https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/2bad26ce-7580-4fc7-a32c-b925905b2826/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/c6a4212c-619a-426d-8ed3-59ad6787694d/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/a187b643-37b8-475e-8950-a60ac8b3282d/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/9bf797e6-3b9d-4edb-a029-46ba09d12f2d/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/5dd94c88-8798-45a6-8af3-bd00d7d39ae8/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/ce9e62d0-0837-4d0e-96a7-dd7dcd3b2840/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/c10084f4-d1ca-49ea-9f2c-c10accbc5926/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/18c11564-4edd-4e25-91de-ae0d661577b2/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/38492e49-165a-438f-b9f6-455cc459cb87/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/640e031e-42e6-46d9-bd7b-dbaa250a80c4/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/5bda7228-3c1b-4270-9bfc-5245e59f0ae7/historico
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Emitido em 16 de abril de 2022 às 15:45.


