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APRESENTAÇÃO

O VIII Congresso Regional da Psicologia realizou-se em salvador de 
12 a 14 de abril de 2013 no Auditório Leopoldo Amaral localizado 
no 6° andar da Escola Politécnica da Universidade Federal da 
Bahia, discutindo o tema “Psicologia, Ética e Cidadania: Práticas 
Profi ssionais a Serviço da Garantia de Direitos”.

Esta edição do COREP teve como objetivos: promover a 
organização e a mobilização das (os) psicólogas (os) principalmente 
do interior do Estado, possibilitando a defi nição da contribuição 
para o desenvolvimento da Psicologia como Ciência e Profi ssão; 
defi nir políticas regionais referentes ao tema do VIII CNP a ser 
implementada e/ou regulada pelo CRP 03 na gestão 2013-2016 
e; debater as propostas nacionais aprovadas nos pré-congressos, 
defi nido quais encaminhar ao VIII CNP.   
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Participaram deste VIII COREP - Bahia 81 Delegada(o)s, 09 
psicóloga(o)s observadora(e)s, 10 estudantes representantes de 
Diretório Acadêmico das IES, 10 Estudantes observadora(e)s. Foram 
apreciadas 126 regionais, resultantes dos 14 eventos preparatórios 
e 05 pré-congressos. Foram aprovadas 57 propostas e 02 notas de 
repúdio. Foram encaminhadas ao VIII CNP 30 propostas.

MESA DIRETORA:

 Clarissa Paranhos Guedes – Presidente
 Denize Tavares Macedo –  1ª- Secretária
 Denise Viana Silva – 2ª - Secretária
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Este caderno foi organizado e apresenta uma síntese das deliberações 
regionais do VIII COREP. O documento fi nal pode ser encontrado 
na íntegra no site www.crp03.org.br. O caderno respeita a organização 
original das propostas conforme os três eixos temáticos do 
congresso.

EIXO 1: DEMOCRATIZAÇÃO DO SISTEMA CONSELHOS E AM-
PLIAÇÃO DAS FORMAS DE INTERAÇÃO COM A CATEGORIA

EIXO 2: CONTRIBUIÇÕES ÉTICAS, POLÍTICAS E TÉCNICAS 
NOS PROCESSOS DE TRABALHO

EIXO 3: AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA PSICOLOGIA 
E SOCIEDADE NAS POLÍTICAS PÚBLICA
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EIXO 1: DEMOCRATIZAÇÃO DO SISTEMA CONSELHOS E 
AMPLIAÇÃO DAS FORMAS DE INTERAÇÃO COM A CATEGORIA

(1) ÉTICA PROFISSIONAL  –  ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

 Fortalecer a fi scalização para a mudança da inscrição pro-
visória para a defi nitiva dentro do prazo legal.

 Produzir material norteador com base nas faltas éticas 
constatadas através de realização levantamento de dados.

 Criar estratégias para intensifi car a fi scalização dos sites 
e blogs em relação à exposição de instrumentos psicoló-
gicos privativos e que as pessoas responsáveis respondam 
legalmente.

 Estreitar o diálogo entre o conselho e as instituições   de 
formação, no sentido de desenvolver atividades de orien-
tação quanto a atuação profi ssional da(o) psicóloga(o).
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(2) GESTÃO DO SISTEMA –  ADMINISTRAÇÃO 

 Investimento em equipamentos tecnológicos para desen-
volvimento de videoconferências buscando estratégias de 
mobilização.

 Revisão e reestruturação do regimento interno do CRP03, 
através de ampla discussão com a categoria.

(3) GESTÃO DO SISTEMA – COMUNICAÇÃO

 Instituir o Portal da Transparência e a Ouvidoria do Conse-
lho Regional para ampla consulta de fácil acesso a toda(o) 
cidadã(o).

 Ampliar a comunicação implantando ouvidorias nos conse-
lhos regionais.

 Ampliar as formas de comunicação e divulgação das  dife-
rentes práticas da (o) psicóloga(o), como também do Siste-
ma   Conselhos, através de campanhas midiáticas contem-
plando a diversidade cultural.
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(4) GESTÃO POLÍTICA COM A CATEGORIA, IES e OUTRAS 
ENTIDADES/INSTITUIÇÕES

 Incentivar a formação política da(o)s graduanda(o)s para 
co-participação no sistema conselhos.

 Incentivar as IES, inclusive do interior, a ampliar as ofertas 
de estágios de psicologia nos diferentes campos de atuação, 
primando pelo campo social, facilitando a inserção do 
estudante nos respectivos estágios de observação a partir 
do segundo semestre de formação.

 Estabelecer contato semestral com as instituições 
formadoras para a construção de bancos de  dados da(o)
s  próxima(o)s   formanda(o)s   no  intuito  de evitar a 
inscrição de pessoas com certifi cados falsos.

 Ampliar a relação do Conselho Regional com as 
Instituições formadoras para divulgação das resoluções do 
Sistema Conselhos. 

 Desenvolver contatos com gestora(e)s pública(o)s para 
tratar de questões pertinentes à psicologia e informar 
qual a função da(o) psicóloga(o) na sociedade e no setor 
público.

 Mapear e capacitar a participação e representação de 
psicóloga(o)s nos conselhos municipais e estaduais para 
fortalecer o controle social. 
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 Ampliar as ações do conselho junto aos sindicatos e 
demais órgãos de classe, no sentido de construir um espaço 
permanente de diálogo e construção de ações coletivas.

(5) ORGANIZAÇÃO DOS EVENTOS PREPARATÓRIOS / PRÉ 
CONGRESSOS E COREP

 Ampliar a divulgação das etapas anteriores ao CNP, 
principalmente referente à realização das atividades livres.

(6) POLÍTICA FINANCEIRA

 Estender para o interior as discussões sobre o valor da 
anuidade, garantindo a participação de representante na 
Assembleia Geral Financeira do CRP.

 Desenvolver uma ferramenta via web para a(o) psicóloga(o) 
atualizar seu cadastro, verifi car sua inadimplência e gerar 
boleto online.

 Criar estratégias para incentivar a(o)s empregadora(e)s    a    
solicitarem anualmente a comprovação de regularização 
profi ssional junto ao Conselho Regional.
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(7) REGIONALIZAÇÃO E INTERIORIZAÇÃO DO SISTEMA 
CONSELHOS

 Instituir a Instância de Fórum Gestor das subsedes 
viabilizando a mobilização e capacitação periódicas das 
Comissões Gestoras vinculada à capacidade fi nanceira do 
CRP e articulação política. 

 Garantir a interiorização através do provimento das 
condições necessárias ao trabalho das Comissões Gestoras 
nas subsedes respeitando os critérios já constantes no 
regimento interno do CRP-03 e marcos legais do Sistema 
Conselhos e VII CNP.

 Fortalecer e ampliar a interiorização do CREPOP como 
recurso de gestão. 



EIXO 2:

CONTRIBUIÇÕES ÉTICAS, POLÍTICAS 
E TÉCNICAS NOS PROCESSOS DE 

TRABALHO.



VIII CONGRESSO REGIONAL DA PSICOLOGIA – VIII COREP - BA

16

(1) AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA

 Ampliar a divulgação do debate em torno da patologização 
e judicialização da vida e da sociedade, contribuindo 
para a consolidação de práticas não medicalizantes nos 
serviços de educação, saúde e justiça. Bem como fortalecer 
novas práticas psicológicas como alternativa às práticas 
medicalizantes, judicializantes e patologizantes.

 Promover  encontros,  seminários,  congressos e eventos  
sobre  a  avaliação  psicológica em diversas  áreas,  
destacando  o  trânsito, a educação,  a  saúde,  assistência  
social  e jurídica,  sejam  voltados  à  área de pesquisas, 
sejam  voltados   à  prática   profi ssional,   em parceria 
com outras entidades do Sistema Nacional com ênfase nos 
direitos humanos.

 (2) ATUAÇÃO PROFISSIONAL

 Realização de eventos para a aproximação da Psicologia, 
como ciência e profi ssão, com a sociedade, desmistifi cando-a 
e popularizando-a.

 Fazer gestões no sentido de defender que haja explicação da 
área de atuação profi ssional, bem como correlação entre tal 
área e as temáticas teóricas, práticas e atribuições exigidas 
nos processos seletivos e concursos (públicos ou não).
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 Fortalecer a rede de atuação profi ssional para que possam 
articular entre si e promover um trabalho que atenda ao bem 
comum.

(3) CREPOP

 Fortalecer e ampliar as parcerias com órgãos públicos no 
sentido de defender os espaços de atuação da(o) psicóloga(o) 
nas   diversas  áreas  de atuação, intensifi car a divulgação 
de materiais que orientem a atuação da(o)s profi ssionais na 
área de políticas  públicas,   tendo  por  foco os elementos 
éticos, políticos e técnicos, respaldando o trabalho da(o) 
psicóloga(o) frente às novas demandas sociais e da categoria 
em prol do seu reconhecimento e legitimação. Assim como, 
ampliar a divulgação da ouvidoria  (0800),  com  intuito de 
minimizar os equívocos do exercício profi ssional.

 Valorizar e intensifi car o trabalho realizado no CREPOP, 
garantindo que o mesmo possa avançar na produção de 
referências em áreas ainda não contempladas, com destaque 
para a saúde e educação, área de habitação, saúde do 
trabalhador dentre outras.

(4)  ÉTICA PROFISSIONAL –  REGIONALIZAÇÃO E 
INTERIORIZAÇÃO DO SISTEMA CONSELHOS

 Intensifi car a fi scalização das práticas psicológicas na internet.
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(5) FORMAÇÃO

 Aproximar o Sistema Conselhos das instituições de formação 
de psicóloga(o)s, na busca de que os cursos de graduação 
e pós-graduação em psicologia acompanhem os avanços 
recentes no âmbito teórico-prático na área, bem como uma 
maior articulação com os estudantes de psicologia.

 Estreitar o diálogo entre o Conselho e instituições de 
formação (ABEP e Instituições de Ensino Superior) para 
elaboração de referências em relação à demanda de cada 
região quanto ao currículo, estágios e atuação profi ssional, 
voltando-se     para    a    realidade    na    qual    os 
profi ssionais estão inserida(o)s, enfatizando as demandas 
regionais.

(6)  REGIONALIZAÇÃO E INTERIORIZAÇÃO DO SISTEMA 
CONSELHOS

 Para que a interiorização se efetive, é necessário que 
o sistema conselho (CFP e CRPs) ofereça as garantias 
(fi nanceiras, físicas, de trabalho, de formação) necessárias 
de trabalho para as representações nas suas subsedes.



EIXO 3:

AMPLIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 
DA PSICOLOGIA E SOCIEDADE NAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS.
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(1) AMPLIAÇÃO DAS PARCERIAS COM ENTIDADES E 
INSTITUIÇÕES

 Estimular a realização de eventos na área de Psicologia, 
mais acessíveis fi nanceiramente com critérios de partici-
pação mais democrática, que primem, pela qualidade dos 
debates e não pela quantidade dos trabalhos, bem como a 
inclusão da(o)s estudantes nos espaços de deliberação.

 Sensibilizar a gestão pública federal, estadual e municipal 
sobre as atribuições e o papel da(o)s psicóloga(o)s no ser-
viço público e sobre a necessidade de promover capacita-
ções da(o)s profi ssionais de psicologia para atuarem nos 
programas de Políticas públicas.

 Fomentar e  fortalecer  a  articulação  entre Gestora(e)s Pú-
blica(o)s, Sistema Conselhos  de Psicologia  e  Sindicatos 
sobre os critérios  necessários para os Concursos Públicos, 
visando a valorização da(o) profi ssional de Psicologia. 

 Criação de uma agenda para viabilizar a construção de se-
minários, congressos, publicações, fomentados em conjun-
to com instituições parceiras, a fi m de regionalizar e nacio-
nalizar a produção de novos conhecimentos e práticas.

 Mobilizar e articular a(o)s profi ssionais junto ao poder pú-
blico, para garantir representação do CRP nos conselhos de 
controle social nos níveis municipal, regional e estadual.
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(2) ÉTICA PROFISSIONAL –  ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

 Fortalecer e ampliar a fi scalização da atuação profi ssional  
nos serviços das políticas  públicas, especialmente no inte-
rior, no intuito de fazer cumprir as regulamentações éticas e 
técnicas da profi ssão.

 Aumentar a fi scalização da atuação profi ssional nas  Po-
líticas  públicas  e  demais áreas de atuação e orientar a 
sociedade civil sobre como denunciar o exercício ilegal da 
profi ssão. 

(3) MOVIMENTOS SOCIAIS

 Manter e intensifi car a política de articulação com os mo-
vimentos sociais, garantindo sua participação nos espaços 
de discussão do Sistema Conselhos, buscando a segurida-
de dos direitos das pessoas envolvidas com os mesmos: 
usuária(o)s dos serviços de saúde mental, comunidades 
quilombolas, indígenas, tradicionais, população de rua, 
temática étnico-racial, fundiária, habitação, dentre outros.
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(4) POLÍTICAS PÚBLICAS E ATUAÇÃO PROFISSIONAL

 Fomentar a Implementação de GT’s, a exemplo de um 
GT de orientação profi ssional sobre atenção à pessoa 
com defi ciência.

 Fazer gestão junto às IES e gestora(e)s das políticas públi-
cas para apresentar as referências técnicas do CREPOP.

 Descentralizar as iniciativas do Conselho no que diz respei-
to à formação continuada e atualização do profi ssional de 
psicologia quanto a orientação técnica.

(5) PSICOLOGIA E GÊNERO

 Fomentar o debate sobre a não criminalização das mulheres 
que praticam a interrupção voluntária da gravidez, no que 
diz respeito à legalização desta prática  no  país,  a  promo-
ção  da  assistência  nos casos previstos em lei e a interrup-
ção voluntária de gravidez insegura.

 Inserção e permanência da discussão de gênero no Sistema 
Conselhos, no que tange ao estímulo à participação de pro-
fi ssionais de psicologia nas discussões sobre mídia, violência 
simbólica e saúde mental das mulheres, fortalecendo essas 
discussões em GTs sobre mídia e gênero, bem como pesqui-
sas na área e engajamento do CFP no desenvolvimento de 
ações de prevenção e enfrentamento ao tráfi co de pessoas.
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(6) PSICOLOGIA E MÍDIA

 Estimular o debate sobre a infl uência do uso de tecnologias, 
comunicação e mídia na produção de subjetividade.

 (7)  REGIONALIZAÇÃO E INTERIORIZAÇÃO DO SISTEMA 
CONSELHOS

 Organizar eventos de mostras de práticas no interior.

 Fortalecer e apoiar o processo de Interiorização dos trabalhos 
desenvolvidos pelo Conselho, CREPOP, ABEP, Sindicato, 
e Grupos de Trabalhos publicizando as ações desenvolvidas 
pela(o)s profi ssionais do interior.

(8) SAÚDE

 Posicionamento e ampla divulgação em oposição ao atual 
movimento de internação compulsória e comunidades 
terapêuticas em favor do cuidado integral psicossocial e 
humanizado, promovendo efetivamente a implementação 
da rede de atenção psicossocial (álcool e outras drogas), a 
exemplo de  consultórios    de    rua   e   outras   estratégias   
de redução de danos, com a capacitação da(o)s profi ssionais 
da Psicologia.
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 Construir em parceria com entidades governamentais 
como a SEPPIR, MEC, ações    que possibilitem mudanças 
práticas, pautadas    na    Lei 10.639, bem como acompanhar 
os efeitos psicossociais da mudança normativa através de 
pesquisas e estudos.

 Criação de mecanismos de interlocução com a gestão do 
SUS (federal, municipal e estadual) para esclarecer o papel 
da(o)s psicóloga(o)s e reivindicar os espaços de trabalho 
correspondente, tais como, equipes de Urgência e Emergência, 
Hospitais Gerais e UPAs. Do mesmo modo, incentivar a 
participação da psicologia na implementação de serviços de 
atenção à saúde de comunidades quilombolas e indígenas.

 Pleitear vagas na representação em conselhos de saúde e 
temáticas transversais como (CONEM, CONADE, CMS, 
CES e outros).

 Incentivar a participação da psicologia na implementação   de   
serviços   de   atenção  e assistência à saúde de comunidades 
quilombolas e indígenas.

(9) TRÂNSITO E MOBILIDADE

 Disseminar discussões sobre motorcracia e carrodependência 
no CFP e nos CRP’s bem como promover a regulação da 
propaganda automobilística, similar ao que vem sendo feito 
há duas décadas com a propaganda do cigarro.
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 Fazer gestão junto ao Estado brasileiro (Ministério da 
Cidade) para que se amplie as ações e os diálogos com a 
sociedade sobre o direito à cidade.

Nesse sentido, cabe também disseminar discussões sobre 
motocracia e carrodependência no CFP e nos CRPs, bem 
como promover a regulação da propaganda automobilística 
similar ao que vem sendo feito há duas décadas com a 
propaganda do cigarro.
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MOÇÕES APROVADAS PELO PLENÁRIO DO 
VIII COREP

MOÇÃO DE APOIO AO QUILOMBO RIO DOS MACACOS

A situação EM que se encontra a comunidade “Quilombo Rios dos 
Macacos” representa uma afronta às culturas tradicionais, à história 
dos povos negros e demarca uma posição do Estado de negligência 
e descaso com os problemas da população, em detrimento à 
especulação imobiliária, ao capital transnacional aliado aos eventos 
desportistas e contradiz o discurso de combate à pobreza e respeito 
aos Direitos Humanos. Esta plenária quer mostrar o seu irrestrito 
apoio à luta desta comunidade que se estende as que se encontram 
nessa mesma situação de vulnerabilidade como os povos indígenas, 
rurais e moradores de rua deste país.
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MOÇÃO DE REPÚDIO À PERMANÊNCIA DO 
DEPUTADO MARCO FELICIANO NA PRESIDÊNCIA DA 
COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E MINORIAS DA 

CÂMARA DOS DEPUTADOS

 A sociedade Brasileira, ao longo da sua história, conviveu e convive 
com momentos de avanço e momentos de retrocessos no que diz 
respeito à promoção de direitos. Infelizmente vive um momento 
crucial na luta para assegurar direitos fundamentais e humanos por 
uma completa falta de respeito às lutas históricas protagonizadas 
pelas minorias sociais. Foi eleito para a presidência da Comissão de 
Direito Humanos e Minorias da Câmara de Deputados, o deputado 
Marco Feliciano que se notabilizou por declarações desqualifi cando 
e condenando minorias, com um discurso de cunho machista, racista 
e homofóbico. Pelos motivos aqui expostos é que repudiamos a 
permanência do mesmo na presidência dessa importante Comissão, 
porque ele não representa essas minorias, assim como não nos 
representa psicólogas e psicólogos comprometida(o)s com a luta 
pelos Direitos Humanos.
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Delegada(o)s que participaram do COREP:

Salvador

Carlita Moraes Bastos
Carlos César Barros

Carlos Vinicius Gomes Melo
Cidneia Dias de Santana

Clarissa Paranhos Guedes
Daniele Carmo Queiroz

Darlane Silva Vieira Andrade
Francisco José Oliveira Guedes Chagas

Geová Morais da Silva
Liliane Alves da Luz Teles
Lucas Jerzy Portela Silva

Marcelo Magalhães Andrade
Márcia Regina Bento de Araújo

Marilda Castelar 
Sylvia Regina Rocha Lemos

Valter da Mata Filho
Verena Souza Souto
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Subsede Santa Cruz

Carlinéia Lima dos Santos
Carmen Silvia Silva Camuso Barros 

Carolina Loureiro 
Cristian Araújo da Silva Pires Miranda 

Cristiane Lorena de Araujo Maia
Eleandra Aparecida Machado de Souza 

Elza Cardoso dos Santos 
Eurisa Maria de Santana

Glória Cecília Reis de Oliveira Santos.
Hélio Pacheco de Gusmão e Silva

Hiromi Isozaki
José Carlos Fonseca Imperial 

Jovenilse Cruz Paiva 
Lorena Cotrim de Mattos

Maria do Socorro Silva Carvalho 
Meriane Pereira Sales

Nicoleta Mendes de Mattos
Núbia Moitinho da Assunção Vieira 

Rejane Badaro Varandas
Rozana Maria da Fonseca

Silvana Mara Veiga Dantas 
Thais de Souza Silva
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Subsede Oeste

Alessandra Santos de Almeida
Emmila Di Paula Carvalho dos Santos 

Fabiana da Silva Sousa 
Francicleide Pereira de Lima

Isnanda Glêcia da Silva Ferreira 
Juliana Ramos Pires

Lucicleide da Silva Ferreira 
Thyara Campos de Oliveira Miranda 

Vandreia Moreno Mendes de Carvalho 

Subsede Sertão

Arthur Bezerra de Almeida Galeão
Clolina Mattos de Amorim Sakelliou

Eliedete Carneiro Rios 
Ivaneide Carvalho dos Santos

Jaciara Santos de Souza Rebouças
Jaqueline Anjos Silva

Julliana Cínthia Omena Micácio
Keyla Almeida de Sá Teles Maia

Lorena Kelly Soares Falcão
Luiz Sérgio Reuter Ruas
Marinéia da Silva Santos
Rogério da Silva Abílio
Tiago Coelho de Araújo

Vera Maria da Silva Duarte
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Subsede Sudoeste

Ana Beatriz Santos Borges 
Bruna Xavier Fonseca 

Darlene Cairo Ribeiro e Silva
Denise Viana Silva

Denize Tavares Macedo
Elizângela de Morais Santos Macário 

Gilberto Coelho Soares
Iara Carla Rodrigues Soares

Kueyla de Andrade Bitencourt
Maria Deotilia Rosa Gomes Brito 

Mariana Lacerda Pio Barra
Marlene Alves da Silva

Monalisa Nascimento dos Santos Barros 
Monaliza Cirino de Oliveira

Neria Silva Ribeiro
Patrícia Rosangela Pereira da Costa

Rosemary Miranda Oliveira Chiacchio
Rosimeiry Souza Santana 

Vanessa Lima Rocha
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Delegada(o)s Eleita(o)s para o VIII CNP

Clarissa Paranhos Guedes.
Liliane Alves da Luz Teles

Emmila Di Paula carvalho dos santos
Rogério da Silva Abílio

Eleandra Aparecida Machado de Souza
Silvana Mara Veiga Dantas
Rozana Maria da Fonseca

Monalisa Nascimento dos Santos Barros
Denise Viana Silva

Ivaneide Carvalho dos Santos

Estudante Eleito para o VIII CNP

Josueliton de Jesus Santos


