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01 EDITORIAL
Desenvolver a gestão do Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região/Bahia (CRP-03) ao longo dos últimos três anos foi um 

grande desafio. Se por um lado o CRP-03 se aproxima do status de órgão de grande porte dentro do Sistema Conselhos de Psi-

cologia, com quase 10 mil profissionais ativas/os e regulares em todo o território baiano, e com isso algumas dificuldades da fase 

anterior foram superadas, por outro, se colocam as ações que precisam ser desenvolvidas para que a instituição responda bem 

ao número de profissionais que a compõe e, sobretudo, a diversidade que ele representa.

Nesse sentido, iniciamos a gestão definindo como prioridade a construção participativa do Planejamento Estratégico, a luz do 

Caderno de Deliberações do 8º Congresso Regional de Psicologia da 3ª Região (8º COREP-BA), organizando-o em 03 eixos: a 

estrutura organizacional, a identidade baiana e a política nacional, compostos por ações que foram realizadas ao longo do triênio 

2013 – 2016. Ao longo desse período, buscamos afirmar o compromisso com construção de um projeto de profissão comprome-

tido com as demandas sociais, levando em consideração a dinamicidade das transformações que a sociedade está passando, e, 

discutindo, à luz das raízes históricas da organização social e da própria constituição da Psicologia como ciência e profissão, a 

perspectiva da ética, dos direitos humanos, das políticas públicas, da interdisciplinaridade e da intersetorialidade. Temas como as 

relações de gênero, sexualidade, relações étnico-raciais, geracionais, pessoas com deficiências, acessibilidade, medicalização da 

vida, saúde mental e álcool e outras drogas, na perspectiva antimanicomial, esportes e lazer, direito sexuais e reprodutivos, direitos 

da criança e do adolescente, educação, assistência social e sistema socioeducativo estiveram presentes em diversos eventos e 

ações de modo a qualificar o exercício profissional.

Assim, fizemos a defesa das políticas públicas, da laicidade do Estado e da Psicologia, dos direitos sexuais e reprodutivos, nos po-

sicionamos contra o genocídio da população negra e o racismo institucional e, sobretudo, buscamos fortalecer o empoderamento 

feminino para o avanço de uma sociedade mais democrática e justa. E, chegado o final da gestão, agradecemos a confiança de-

positada com a convicção de que somente a partir da organização dos coletivos, as transformações sociais são possíveis. Gerimos 

com zelo esta autarquia,  por meio da transparência, com a participação ativa da categoria e encerramos com saldos positivos a 

partir do reconhecimento desta instituição pública como referência para a sociedade e para a profissão.

No próximo dia 27 de agosto, as/os psicólogas/os poderão votar e decidir quais projetos representam o que almeja a categoria 

na gestão dos Conselhos Regional e Federal de Psicologia. Por isso, é fundamental conhecer suas propostas tendo em vista o 

avanço da profissão. Convidamos todas/os a ler sobre algumas das ações realizadas nesta gestão, pois assim, a avaliação torna-se 

um passo importante para os rumos futuros. 

BOA LEITURA!
XIV PLENÁRIO DO CRP-03 - GESTÃO 2013-2016

EXPEDIENTE
Conselheira Presidenta: Liliane Alves da Luz Teles (CRP-

03/6829), Conselheiro Vice-Presidente: Rogério da Silva Abílio 

(CRP-03/3208), Conselheira Tesoureira: Eurenildes Reis Ferreira 

(CRP-03/1398), Conselheira Secretária: Denise Viana Silva (CRP-

03/9620). Demais Conselheiras/os: Clarissa Paranhos Guedes 

(CRP-03/9706), Daniele Carmo Queiroz (CRP-03/8905), Verena 

Souza Souto (CRP-03/8363), Eurisa Maria de Santana (CRP-

03/0835), Marta Campos (CRP-03/10180), Emmila Di Paula 

Carvalho dos Santos (CRP-03/5427), João Mendes de Lima 

Júnior (CRP-03/5515). 

Diagramação: Abrasivo Digital Stúdio; Tiragem: 10.000 cópias; 

Edição: 01; Revista do CRP-03. Impressão: Qualigraf Serviços 

Gráficos e Editora LTDA – ME, qualigraf@qualigrafsalvador.com.

br. Todos os direitos desta edição reservados ao Conselho Re-

gional de Psicologia da 3ª Região/Bahia com Sede na Rua Prof. 

Aristides Novis, 27, Federação, Salvador – BA, CEP: 40.210-630 

e Subsedes em Feira de Santana, na Av. Senhor dos Passos, 920, 

Térreo, Sala 08, Centro. Horário: Quarta-feira/quinzenalmente, de 

10:00h às 15:00h. Tel.: (75) 3021-1003, e em Vitória da Conquista 

na Praça Presidente Tancredo Neves, 86, Ed. Conquista Center, 

Centro. Horário: 08:00h às 17:00h. Tel.: (77) 3422-5820. 
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ÉTICA
A Comissão de Ética (COE) é responsável 

pela interpelação e julgamento das faltas 

éticas cometidas pelas/os psicólogas/os 

inscritas/os no CRP-03, durante o exercício 

profissional. Os processos disciplinares são 

absolutamente sigilosos, mas qualquer 

psicóloga/o tem direito a acessar suas in-

formações pessoais e solicitar declarações 

a serem emitidas pela Comissão.

• Plenárias de Ética

• Audiências de instrução

• Audiências de julgamento

• Total de processos que não

cabem mais recurso

03 COMISSÕES

CONSELHO ITINERANTE
Para cumprir com as deliberações do VIII 

Congresso Nacional da Psicologia (CNP) e 

do Planejamento Estratégico da autarquia, 

o CRP-03 promoveu edições do Conselho 

Itinerante em diversas regiões da Bahia. O 

projeto teve o objetivo de levar as ações do 

regional para o interior do estado e apro-

ximar as/os profissionais, que não residem 

na capital das atividades do Sistema Con-

selhos. O evento aconteceu nas cidades de 

Alagoinhas, Barreiras, Eunápolis, Feira de 

Santana, Guanambi, Ilhéus, Irecê, Itabuna, 

Itapetinga, Jequié, Paulo Afonso, Porto 

seguro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, 

Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. A 

programação contou com palestras sobre 

políticas públicas, atuação profissional, 

direitos humanos, entre outros temas. 

Além disso, a Comissão de Orientação 

e Fiscalização (COF) promoveu Oficinas 

sobre prática profissional e o Código de 

Ética da/o psicóloga/o. Durante a ativida-

de, profissionais e estudantes discutiram 

casos éticos, a partir da construção de 

casos fictícios que passam pela Comissão, 

com hipóteses de infração ao Código de 

Ética Profissional. A COF também realizou 

visitas de rotina, inspeção e de fiscalização 

nas instituições com serviços de Psicologia 

nas regiões que receberam o projeto.

PLENÁRIAS ITINERANTES
O CRP-03 também levou as Plenárias 

Ordinárias para o interior do estado. As 

reuniões aconteceram em Barreiras, Ita-

buna e Santo Antônio de Jesus, com a 

presença de conselheiras/os da gestão 

atual e psicólogas/os convidadas/os. Entre 

as pautas elaboradas pela Comissão de 

Interiorização (Cominter), os principais 

pontos destacados 

foram a qualificação 

do trabalho da Co-

missão, promoção 

de atividades fora da 

capital, estrutura das 

Subsedes e a realiza-

ção de capacitação 

dos membros das 

Comissões Gestoras.   

REORGANIZAÇÃO DAS SUBSEDES E
CONTRATAÇÃO DE UMA PSICÓLOGA 
FISCAL PARA O INTERIOR
Os escritórios de Feira de Santana e Vitória 

da Conquista já têm funcionárias/os e ho-

rários regulares. Quinzenalmente, um/uma 

funcionária/o da Sede se desloca para o 

atendimento das/os profissionais de Feira e 

região. Já em Conquista, o funcionamento 

é diário e conta com os horários já estabe-

lecidos. Além disso, o Conselho contratou, 

através de concurso público, um auxiliar 

administrativo e uma psicóloga fiscal como 

parte da política de interiorização.

Confira a agenda com o funcionamento 

das Subsedes no site do Conselho.

 

CAPACITAÇÃO DAS/
OS REPRESENTANTES
Com o intuito de qualificar os trabalhos 

desenvolvidos pelas/os representantes 

nas cidades do interior, o Conselho promo-

veu Capacitações das Comissões Gestoras 

das Subsedes (CGs). 

As/os representan-

tes participaram de 

oficinas e palestras 

sobre os processos 

administrativos e 

políticos do CRP-03.

02 INTERIORIZAÇÃO
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FORMAÇÃO 
A fim de dar continuidade às discussões 

acerca da formação da/o psicóloga/o e 

consolidar seu vínculo com o Conselho, 

as atividades da Comissão de Formação 

foram retomadas em 2015. Sua reativação 

foi consolidada a partir da parceria com a 

ABEP-BA (Associação Brasileira de Ensino 

de Psicologia- Núcleo Bahia) e o Coletivo 

Revoada, quando a Comissão promoveu 

o Iº Seminário Estadual com Coordena-

doras/es dos Cursos de Psicologia. Com 

estes parceiros, a Comissão tem mobiliza-

REATIVAÇÃO DAS COMISSÕES

Ano/Procedimento 2013 2014 2015 2016 Total

Reuniões - Encontros com profissionais, estudantes de Psicologia, coordenadores 
de cursos e Comissões do CRP.

09 19 38 07 73

Cartas - Orientações, notificações e ofícios. 06 75 69 19 169

Notificações - Regularização de inscrição, adequação de espaço físico, materiais 
de trabalho da/o psicóloga/o, emissão de Auto de Infração em função de aplica-
ção de multa.

12 44 131 14 201

Visitas de Inspeção/Fiscalização/Retorno - Averiguação de cumprimento de 
notificação, inscrição de novas PJs no CRP e demais visitas em função de: queixa-
denúncia, lacre/deslacre e incineração de material psicológico.

12 43 173 11 239

Denúncias - Acolhimento de queixa-denúncia contra profissional e/ou PJinscrita/o 
no Conselho.

03 10 23 04 40

Pareceres - Concessão de Título de Especialista, Credenciamento de Sites, entre outros. 00 00 15 02 17

Viagens - Às Subsedes do CRP para desenvolver atividades da Comissão. 00 00 14 01 15

Apreensão/Orientação - Apreensão de material psicológico em função de irregula-
ridades identificadas. Convocação de psicóloga/o para esclarecimento e orientação 
formal sobre procedimento indevido no exercício profissional.

03 18 52 07 80

Atendimento - Orientações, esclarecimentos e encaminhamentos realizados por 
telefone, pessoalmente e por e-mail.

248 668 1309 285 2508

CIPs - Grupos de entrega programada de Carteira de Identidade Profissional às/
aos novas/os psicólogas/os inscritas/os no CRP (Salvador e Vitória da Conquista).

107 578 788 240 1693

Conselho Itinerante - Ações do Conselho no interior através de palestras, oficinas 
e visitas para fins diversos a diferentes instituições.

00 00 11 00 11

Audiências da COE - Participação em audiências da Comissão de Ética do CRP-03. 03 06 04 02 13

Palestras - Encontros para apresentar o CRP e suas atividades e tratar da ética profissional. 05 07 05 01 18

Análise de Sites - Acompanhamento das solicitações de cadastramento de sites 
que prestam serviços online.

03 05 16 01 25

Títulos de Especialista - Análise de documentos e parecer final da solicitação do 
reconhecimento de Título de Especialista.

35 30 41 12 118 

TOTAL 446 1483 2689 602 5220

A Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) realizou diversos procedimentos ao longo do triênio (2013-2016). Foram feitas 

1.309 orientações somente em 2015, quase o dobro comparado com o ano de 2014. Outros pontos de destaque foram o aumento 

das visitas de inspeção e fiscalização, entregas de carteiras profissionais e a realização de palestras pelo interior do estado. A 

relação de todas as ocorrências da COF podem ser conhecidas através da tabela:

ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

do esforços no sentido de construir uma 

pesquisa sobre o perfil da formação dos 

cursos de Psicologia na Bahia.

POLÍTICAS PÚBLICAS
A reativação da Comissão de Políticas Públi-

cas (COMPP) fez-se necessária para tratar 

de temas relevantes e atuais para a inserção 

da Psicologia nas diversas Políticas Públicas. 

O trabalho da COMPP é pautado na articu-

lação com a categoria, sociedade, movi-

mentos sociais e instâncias governamentais 

para refletir e delinear ações e estratégias 

que discutam as práticas da Psicologia nes-

se âmbito. A Comissão é composta pelos 

Grupos de Trabalho de Psicologia em Emer-

gências e Desastres (GTPED); Psicologia 

do Esporte (GTPES); Psicologia e Políticas 

Públicas (GTPP) e pelo Centro de Referência 

Técnica em Psicologia e Políticas Públicas 

(Crepop). O Crepop investiga a prática das/

os psicólogas/os, além de construir e divul-

gar parâmetros técnicos para a atuação das/

os profissionais nas políticas públicas. As 

reuniões dos GTs são abertas e as datas e 

horários são divulgados no site do CRP-03.
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2013 2014 2015 2016

Empréstimos realizados 10 66 43 11

Atendimento de usuários por e-mail 17 166 487 137

Atendimento de usuários por telefone 12 26 42 10

Atendimento de usuários na biblioteca 39 138 195 62

Obras recebidas 47 125 104 74

Participação em eventos 6 14 6 5

GTPSIG - GRUPO DE TRABALHO
PSICOLOGIA, SEXUALIDADES E
IDENTIDADES DE GÊNERO
Vinculado a Comissão de Direitos Humanos 

do CRP 03, o Grupo de Trabalho Psicolo-

gia, Sexualidades e Identidades de Gênero 

(GTPSIG) foi criado a partir da necessidade 

de discutir questões de orientação sexual 

e identidade de gênero baseadas na Re-

solução CFP Nº 01/1999 e propor a revisão 

sobre a mesma. O documento estabelece 

normas de atuação para psicólogas/os em 

relação à questão de orientação sexual. O 

GTPSIG se constitui enquanto formador 

de uma nova hegemonia em Psicologia 

que se apresenta contra a naturalização e 

hierarquização de sujeitos, deslegitimação 

de vivências e produção de violências.

GTPED – GRUPO DE TRABALHO
PSICOLOGIA EM SITUAÇÕES DE
EMERGÊNCIA E DESASTRES
O Grupo de Trabalho Psicologia em situa-

ções de Emergência e Desastres (GTPED) 

foi criado em 2009 para articular e discutir 

ações neste campo da Psicologia na Bahia. 

As atividades do grupo são desenvolvidas 

com base na ampliação do diálogo com 

órgãos, ONG´s e serviços que desenvolvem 

pesquisas na área e organizações que atu-

am em gestão e redução de riscos, como 

Samu e Defesa Civil.  No desastre de Laje-

dinho a atuação do grupo, em parceria com 

a Sedes (Secretaria Estadual de Desenvol-

vimento Social) foi importante no sentido 

de realizar intervenções psicológicas na 

cidade, em conjunto com equipamentos 

de saúde, social e de Defesa Civil. Recen-

temente, o GTPED promoveu um evento 

sobre Alcances e Desafios da Psicologia 

na Gestão de Riscos e Desastres, no CRP-

03, com a participação de psicólogas/os e 

representantes da Defesa Civil de Salvador.

GTPC - GRUPO DE TRABALHO
DE PSICOLOGIA CLÍNICA
Organizado para discutir o lugar e o fazer 

da clínica psicológica na contemporanei-

dade, o Grupo de Trabalho de Psicologia 

Clínica (GTPC) também tem a finalidade de 

ampliar as discussões sobre as temáticas 

da Clínica Ampliada, Clínica no Hospital, 

Clínica nas Toxicomanias e nos CAPs e 

Ambulatórios de Saúde Mental. As discus-

sões do grupo são voltadas para temas 

relacionados a formas e condições para 

escuta onde a/o psicóloga/o se depare 

com o sofrimento psíquico.

GTSUAS - GRUPO DE
TRABALHO DO SISTEMA ÚNICO
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O Grupo de Trabalho Sistema Único de 

Assistência Social (GTSUAS) foi criado 

em 2015 para promover o debate a cer-

ca da estruturação de um documento de 

orientação para profissionais inseridas/os 

nos equipamentos de Assistência Social, 

frente às dúvidas em relação à construção 

de relatórios conjuntos entre psicólogas/os 

e assistentes sociais. O GTSUAS também 

auxilia o CREPOP nos estudos e diálogo 

com o Conselho Regional de Serviço So-

cial (CRESS) e SAS (Superintendência de 

Assistência Social da SJDHDS-BA) com o 

propósito de construir parâmetros para 

atuação interdisciplinar dos profissionais 

previstos na Política de Assistência Social.  

O acervo possui mais de três mil 
obras com temáticas diversas, 
como Direitos Humanos, Saúde 
Mental, Psicologia Jurídica e 
Políticas Públicas.

A Biblioteca do CRP-03 conta com acervo 

de mais de três mil obras, de variados te-

mas da Psicologia, como Políticas Públicas, 

Clínica, Psicologia Jurídica, Direitos Hu-

manos, Psicologia e Esporte, entre outras. 

Com a reformulação do site do CRP-03, a 

Biblioteca passou a disponibilizar em uma 

aba exclusiva, as novas aquisições do setor 

para facilitar o acesso das/os psicólogas/os. 

Além disso, lá você encontra auxílio com 

levantamentos bibliográficos baseados 

nos editais para realização de concurso. 

O funcionamento é de segunda a sexta-

feira, das 8h às 17h, na sede do CRP-03. 

Contato: biblioteca@crp03.org.br. 

As/os profissionais podem realizar em-

préstimos de livros e tirar dúvidas com a 

bibliotecária por e-mail e por telefone. Veja 

ao lado, a lista de serviços feitos pelo setor:

04 GRUPOS DE TRABALHO
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conhecimento produzido na área da Psi-

cologia e das Políticas Públicas, tomando 

como referência as temáticas que foram 

pesquisadas pelo Crepop. Os temas cen-

trais são: Assistência Social, Educação, 

Saúde e Justiça e Cidadania. Estes temas 

são subdivididos em 24 temáticas, que 

englobam áreas e serviços nos quais a 

Psicologia se insere. Para acessar o site e 

conhecer o projeto entre em: http://cre-

popbahia.crp03.org.br.

dos sobreviventes”. O CRP-03 participou 

ainda do lançamento do livro “Psicologia 

na Assistência Social – Convivendo com a 

desigualdade” da psicologa Luane Neves.

LANÇAMENTO DA CARTILHA:
PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS
O Crepop deu continuidade ao projeto 

da Cartilha online sobre Psicologia e Po-

líticas Públicas em 2014. Organizada por 

estudantes e profissionais de Psicologia, 

a Cartilha tem o objetivo de difundir o 

LANÇAMENTOS DE LIVROS
Em lembrança aos 50 anos da Ditadura 

Militar no Brasil, a Comissão de Direitos 

Humanos promoveu o evento “A verda-

de é revolucionária: 50 anos do golpe!”, 

juntamente com o lançamento da publi-

cação do Conselho Federal de Psicologia 

que leva o mesmo nome. O livro é uma 

reunião de testemunhos e memórias de 

psicólogas/os sobre a ditadura brasilei-

ra durante o período de 1964 até 1985. O 

evento, que aconteceu na sede do CRP-03, 

contou com os relatos das/os psicólogas/

os baianas/os convidadas/os que viven-

ciaram todo o regime antidemocrático. 

A Comissão também organizou o evento 

“Suicídio e os Desafios para a Psicologia” 

para lançar outra importante publicação do 

CFP. O documento é fruto de dois deba-

tes realizados pelo Federal: “Suicídio: uma 

questão de saúde pública e um desafio 

para a Psicologia clínica” e “Suicídio: o luto 

outras atividades. O regional realizou pales-

tras em outros espaços importantes atra-

vés dos Grupos de Trabalho e Comissões.

06 AÇÕES

A promoção de eventos voltados para a 

categoria esteve entre as prioridades do 

Conselho. Nesses últimos três anos, o XIV 

Plenário promoveu eventos, na capital e 

no interior da Bahia, entre reuniões am-

pliadas e outras atividades de acordo com 

o calendário comemorativo da Psicologia. 

Algumas das temáticas discutidas nestes 

SEMANA PSI
Nos últimos dois anos, o Conselho orga-

nizou atividades em todo estado, entre 

mesas redondas, rodas de conversa, pa-

lestras, oficinas, momentos culturais e ci-

nes-debate em comemoração ao Dia da/o 

Psicóloga/o. A contribuição da Psicologia 

para a construção de uma sociedade equâ-

nime, plural, democrática, consolidação dos 

direitos humanos e a luta contra o conser-

vadorismo foram os temas das campanhas.

encontros foram: di-

reitos da população 

LGBT, questões de 

gênero, sexualida-

de, emergências e 

desastres, laicidade, 

relações raciais, clí-

nica, esporte, entre 

outros. O CRP-03 

também participou 

de atividades orga-

nizadas pelo Sistema 

Conselhos de Psicologia, a exemplo do Se-

minário de Direitos Sexuais e Reprodutivos; 

Treinamento de Contadores e Tesoureiros; 

Reunião da Comissão Nacional de Assis-

tência Social; Seminário de Inspeções a 

Manicômios Judiciários e etc. Além disso, 

a autarquia apoiou eventos de entidades 

parceiras e foi representado em diversas 

Entre outubro de 2013 e março 
de 2016, o CRP-03 realizou 
aproximadamente 150 eventos 
em todo o estado.

|  Participação e Transparência6



e relatos de experiências. Genocídio do 

povo negro, democratização do Sistema 

Conselhos, desigualdade social, questões 

ambientais e ética profissional foram al-

guns dos temas levados para o evento. 

As mesas contaram com a participação 

de Ana Bock, Marcus Vinícius de Oliveira 

e outros nomes importantes da Psicologia.

CRP-03 NO 9º CONPSI
O CRP-03 participa da realização e do 

apoio ao Congresso Norte e Nordeste de 

Psicologia (Conpsi) desde a sua 1ª edi-

ção, no ano de 2009. Em 2015, o Conse-

lho promoveu nove atividades durante 

o Congresso, entre mesas profissionais, 

mesas institucionais, mesas acadêmicas 

9º COREP –BA
A etapa baiana do 9º Congresso Nacional 

de Psicologia (CNP) foi iniciada em ou-

tubro de 2015, através dos eventos pre-

paratórios realizados até março do ano 

seguinte. Os processos contaram com a 

participação de psicólogas/os, estudan-

tes e observadoras/es convidadas/os em 

todo o estado. O 9º Congresso Regional 

de Psicologia da 3º Região/Bahia (9º CO-

REP-BA) reuniu mais de 100 profissionais 

em Salvador, de 29 de abril a 01 de maio 

deste ano. O congresso, que trouxe como 

tema “Psicologia, no cotidiano, por uma 

sociedade mais democrática e igualitária”, 

NOVO SITE
A fim de ampliar informações e propor-

cionar serviços para a categoria, o Con-

selho lançou o novo site da autarquia. O 

portal, que possui design responsivo (se 

adapta a computador, tablet e smartpho-

ne), apresenta um layout mais moderno e 

permite que as/os psicólogas/os resolvam 

as suas pendências de forma mais rápida. 

Os principais serviços oferecidos são: nada 

consta ético, certidão de quitação, emissão 

de boletos, cadastro para recebimento de 

informativos e formulários de inscrição 

para Pessoa Física e Jurídica.

PRODUÇÃO DO GUIA DE ORIENTAÇÃO 
À/AO PROFISSIONAL DE PSICOLOGIA
O Guia Profissional da/o Psicóloga/o foi 

elaborado para as/os profissionais da 

Bahia, especialmente para quem está ini-

ciando o exercício profissional, com objeti-

vo de informar e orientar as/os psicólogas/

QUINTAL PSI
O CRP-03 promoveu 17 edições do Quintal 

Psi em Salvador e em outras nove cidades 

do interior do estado. Os temas pauta-

dos foram: interdisciplinaridade, esporte, 

riscos e desastres, compromisso ético e 

político da Psicologia, assistência social, 

meio ambiente, entre outros. O projeto foi 

realizado pelo Crepop, em parceria com 

as Comissões de Interiorização; Orienta-

ção e Fiscalização; Políticas Públicas do 

Conselho; e Biblioteca CRP-03.

os quanto à legislação e às normatizações 

que regem a profissão. O guia também 

aponta como se dá o funcionamento do 

Sistema Conselhos de Psicologia, bem 

como fornece informações administrativas 

e orientações técnicas para sanar as dúvi-

das mais frequentes das/os profissionais 

inscritas/os no Conselho Regional de Psi-

cologia da Bahia (CRP-03). O documento 

está disponível online no site do CRP-03, 

em formato impresso na biblioteca e tam-

bém nas Subsedes do interior.

07 COMUNICAÇÃO
debateu as proposições vindas dos pré-

congressos que aconteceram no interior. 

Como resultado das discussões, foi ela-

borado o Caderno de Deliberações do 9º 

Corep, com as 67 propostas para o âmbito 

regional (estruturadas por eixo e dentro 

deles, agrupadas por temas), bem como as 

10 moções aprovadas e a relação geral de 

participantes. A versão digital da publica-

ção está disponível em www.crp03.org.br. 

Para o 9º CNP que aconteceu em Brasília 

– DF, de 16 a 19 de junho de 2016, foram 

encaminhadas 30 propostas e eleitas/os 

12 delegadas/os, sendo 11 psicólogas/os 

e 01 estudante.



através do canal institucional no YouTube. 

O objetivo é possibilitar que a categoria, 

distribuída em todo o estado, se aproxime 

das ações do Conselho e desenvolva a 

interação virtual com os diversos grupos 

que se reúnem no CRP-03.

08 ARTICULAÇÃO 
COM ENTIDADES DA 
PSICOLOGIA E COM 
A SOCIEDADE
ATOS PÚBLICOS
O CRP-03 realizou e participou de mani-

festações públicas em defesa dos direitos 

humanos. O Conselho organizou o Ato 

Público contra a PEC 171/93, que reduz a 

maioridade penal de 18 para 16 anos, no 

Campo Grande, em Salvador. Conselheiras 

e psicólogas também participaram do Ato 

Público pela Vida das Mulheres, contra o 

Projeto de Lei 5069, que prevê penas es-

pecíficas para quem 

induz a gestante à 

prática de aborto, 

entre outros retro-

cessos. O CRP-03 

apoiou ainda a VIII 

Parada do Orgulho 

Louco, movimento 

que reivindica uma 

sociedade sem manicômios e uma saúde 

mental digna, humana e cidadã.

REATIVAÇÃO DO
BOLETIM ELETRÔNICO
Assim como o site, o Boletim Eletrônico 

também ganhou uma interface mais mo-

derna e foi reativado em 2015. O informati-

vo é enviado semanalmente para todas/os 

profissionais que solicitam o recebimento 

através do nosso site. Para receber o bo-

letim acesse o site do CRP-03 e faça seu 

cadastro. É simples e rápido!

FACEBOOK
Por perceber as Redes Sociais como ferra-

mentas importantes na difusão de informa-

ções e interação com a categoria, o CRP-03 

reforçou a inclusão de notícias na Fanpa-

ge do Conselho. Entre outubro de 2013 

e março de 2016, a página de autarquia 

enviou 1.025 publicações relacionadas ao 

Sistema Conselhos de Psicologia e outros 

conteúdos de relevância para a profissão.

CRP-03 NA MÍDIA
Como demanda do Planejamento Opera-

cional, o Conselho intensificou as suges-

tões de pautas nos meios de comunica-

ção. Uma assessoria foi contratada para 

a produção de releases enviados para a 

imprensa com temas de interesse da so-

ciedade. As novas configurações de famí-

lia, genocídio do povo negro, redução da 

maioridade penal e o papel da Psicologia 

na garantia de direitos foram os temas pau-

tados pelo CRP-03. Ao todo, 13 veículos de 

comunicação circularam esses assuntos, 

entre mídia eletrônica, impressa e rádio.

MURAL INTERNO E
EXTERNO DO CRP-03
Por ser uma forma de comunicação direta 

e rápida, os dois murais do CRP-03 foram 

reestruturados em formato e conteúdos. O 

mural institucional externo foi totalmente 

reformulado, com uma disposição mais 

atrativa e funcional. O espaço possui in-

formações sobre editais, eventos, cam-

panhas e outros assuntos relacionados 

ao Sistema de Conselhos de Psicologia 

relevantes para a categoria e para as/os 

estudantes. Já o mural interno é voltado 

para as/os funcionárias/os da autarquia 

com informes administrativos, artigos de 

interesse público, entre outras notícias.

VIDEOCONFERÊNCIA
Conforme foi deliberado no VIII Corep, o 

CRP-03 instalou o sistema de transmis-

são de imagens para possibilitar o acom-

panhamento pelas/os profissionais das 

atividades realizadas na sede do Conse-

lho, como seminários, debates e reuniões, 

Relatório de Gestão 2013-2016

NOTAS PÚBLICAS
Foram construídas cartas, notas públicas 

e notas técnicas com intuito de reforçar 

e divulgar entre a categoria e a socieda-

de os posicionamentos do Conselho em 

relação às lutas da autarquia e temas de 

garantias de direitos para a sociedade. 

Foram produzidas notas públicas sobre 

intolerância e preconceito de gênero; re-

púdio à violência transfóbica e transexu-

al institucional; genocídio do povo negro 

entre outras. Também foi feita uma carta 

para empresas de publicidade acerca de 

propagandas que objetificam a mulher e 

divulgada outra carta aberta sobre a in-

clusão da temática de gênero nos Planos 

Municipais de Educação. Uma nota técnica 

sobre a produção de relatórios psicoló-

gicos em casos de alteração/adequação 

de nome no registro civil de travestis e 

transexuais também foi construída.

MOVIMENTOS SOCIAIS
Para contribuir com a luta dos movimen-

tos sociais, o CRP-03 se articula junto às 

entidades em ações de enfrentamento às 

desigualdades, violência e o genocídio da 

população negra. Além disso, o CRP-03 

trabalha junto a outros movimentos sociais, 

como a AMEA (Associação Metarmofose 

Ambulante de Usuários e Familiares do 

Serviço de Saúde Mental), o Fórum de 

Medicalização e o CLAI (Coletivo da Luta 

Antimanicomial) na perspectiva do com-

promisso social da profissão.

PODER PÚBLICO
Como forma de zelar pelo exercício legal 

da profissão, o CRP-03 enviou para as 

prefeituras do estado ofício solicitando que 

as/os profissionais 

contratadas/os nas 

suas dependências 

tivessem o registro 

regular e ativo no 

Conselho. O do-

cumento ressaltou 

ainda que constitui 

infração disciplinar 

o exercício da profissão sem o registro 

profissional ou em condição irregular.

CAMPANHA 30H
O CRP-03 somou forças, junto ao Sistema 

Conselhos, a Fenapsi (Federação Nacio-

nal dos Psicólogos) e o Sindicato das/

os Psicólogas/os da Bahia, na luta pela 

aprovação do projeto de Lei que institui 

a jornada de 30 horas semanais para as/

os psicólogas/os. O CRP-03 também vem 

realizando reuniões para debater ações 

|  Participação e Transparência8



o Conselho arrecadou R$3.404.571,20, o 

que representa 76,88% do total estimado 

para o período. As despesas somaram 

R$2.762.015,57, representando 62,61% do 

fixado para o período, e um superávit or-

çamentário de R$632.165,85. A partir dos 

demonstrativos abaixo é possível notar 

que o CRP-03, em comparação aos exer-

cícios anteriores, 

desenvolveu uma 

linha de gestão 

dos recursos, de 

modo que a esta-

bilidade financeira 

fosse atingida com 

medidas prudentes. 

Isso possibilitou 

para a instituição 

e, sobretudo para 

a categoria, a to-

mada de decisões 

como a redução da anuidade, uma medida 

bastante estudada e proposta com base 

na adequação de custos e otimização de 

despesas ao longo dos últimos três anos. 

Todo esse processo de responsabilidade 

fiscal, monitorado pelo Tribunal de Contas 

da União e pelo Conselho Federal de Psi-

cologia, pode ser conferido pelo resultado 

das Auditorias realizadas em cada exercí-

cio, com aprovação das contas apresenta-

das (2014 e 2015), e sugestões de ressalvas 

que visam tornar a administração pública 

ainda mais transparente para psicólogas/

os e sociedade em geral.

OUVIDORIA
A partir do 8ºCorep (Congresso Regional 

de Psicologia-BA) realizado em 2013, foi 

levantada a necessidade de instituir a Ou-

vidoria do Conselho Regional de Psicologia 

(CRP-03) para ampla consulta, de fácil 

acesso a toda/o cidadã/o. A Ouvidoria do 

CRP-03 é um canal de comunicação direta 

entre as/os profissionais, a sociedade em 

geral e o CRP-03, por meio do acolhimento 

de críticas, questões, sugestões, dúvidas 

e elogios. O contato pode ser feito por 

telefone, por e-mail (ouvidoria@crp03.org.

br), pessoalmente, por formulário online 

no site do CRP-03 ou por carta.

Entre outubro de 2013 e março de 2016 

foram feitos dois mutirões de conciliações, 

426 notificações enviadas e renegocia-

ções de dívidas. Também foram enviados 

e-mails marketing notificando os profissio-

nais da necessidade de atualizar o endere-

ço no prazo legal, conforme a Resolução 

CFP nº 005/2001.

09 ESTRUTURA E 
ORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA

O CRP-03 tem realizado adequações 

administrativas e estruturais na sede da 

autarquia, visando a melhoria na rotina 

de trabalho e bem-estar da/os funcio-

nária/os, bem como a qualidade dos 

serviços prestados às/aos psicólogas/

os e sociedade em geral. Nesse sentido, 

alguns espaços passaram por mudanças 

que atualmente possibilitam: atendimento 

reservado às/aos profissionais, maior pro-

dutividade para setores com a inserção 

de divisórias nas salas e melhoria no fluxo 

entre as etapas do financeiro, que agora 

estão agrupadas no mesmo espaço. As 

modificações também contemplaram a 

reforma da área para conveniência, que 

trará ganhos tanto para uso das/os ser-

vidoras/es no dia a dia, quanto durante 

eventos que acontecem com grande fre-

quência no CRP-03. Outra importante 

ação é a realização de reuniões mensais 

com as/os funcionárias/os para garantir 

um canal de diálogo, especialmente en-

tre direção e funcionárias/os. Durante os 

encontros são discutidas pautas voltadas 

para o aprimoramento do funcionamento 

do Conselho, qualificação dos serviços 

prestados, capacitação profissional, troca 

de experiências, abordagem de questões 

de natureza administrativa, dentre outros. 

As mudanças significam acolhimento e 

atenção pela integridade de todas/os que 

participam da vida institucional.

REDUÇÃO DO ÍNDICE
DE INADIMPLÊNCIA
Com o objetivo de reduzir a inadimplência, 

o CRP-03 realizou em 2015 um conjunto 

de ações para estimular as/os psicólogas/

os a se regularizarem junto ao Conselho.  

Entre as ações se destacam o comunicado 

para todas/os as/os gestores municipais da 

Bahia tratando da importância de contratar 

profissionais ativos e regulares junto ao 

Conselho; ampla divulgação da opção de 

cancelamento do registro e contato telefô-

nico com as/os profissionais inadimplentes 

para renegociação de débitos. 

e estratégias no sentido de fortalecer a 

Campanha e a melhoria das condições de 

trabalho das/ os psicólogas/os.

REDUÇÃO DA ANUIDADE
A anuidade de Pessoa Física para o exercí-

cio de 2016 foi reduzida na última Assem-

bleia Geral realizada em 2015. A proposta 

do Plenário de reduzir o tributo em 10,52% 

foi aprovada pela maioria das/os profissio-

nais presentes. A ideia de diminuir o valor 

da anuidade foi pensada a partir do ganho 

médio das/os psicólogas/os baianos. Essa 

proposta só foi possível devido ao equilí-

brio das contas do CRP-03.

TRANSPARÊNCIA
A fim de prestar contas sobre a sua atua-

ção, o CRP-03 disponibiliza, com detalha-

mento de dados, informações referentes às 

receitas, despesas e outros atos praticados 

pela autarquia. Desse modo, não só as/os 

profissionais de Psicologia, mas também 

toda a sociedade em geral podem fiscali-

zar de forma permanente a aplicação dos 

recursos, tornando assim uma relação mais 

transparente e democrática. 

Fazendo um recorte do exercício de 2015, 

é possível analisar que ao longo do ano, 

REDUÇÃO DA
ANUIDADE EM

10,52%

ÍNDICES DE INADIMPLÊNCIA

25,64% 21,88%26,84%

DEZEMBRO

2013
DEZEMBRO

2014
DEZEMBRO

2015
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TABELA DEMOSTRATIVA

RECEITAS CORRENTES 2013 2014 2015

Receitas de Contribuição R$ 2.401.299,56 R$ 2.440.186,74 R$ 2.894.019,19

Receitas Patrimoniais - - -

Receitas de Serviços R$ 134.666,28 R$ 129.866,60 R$ 182.620,28

Receitas Financeiras                                                                                                    R$ 67.967,76 R$ 108.997,59 R$ 187.597,22

Transferências Correntes - - -

Outras Receitas Correntes R$ 173.769,81 R$ 127.405,35 R$ 140.334,51

TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES R$ 2.777.703,41 R$ 2.806.456,28 R$ 3.404.571,20

TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA R$ 2.777.703,41 R$ 2.806.456,28 R$ 3.404.571,20

DESPESAS CORRENTES

Pessoal, Encargos Sociais e Benefícios R$ 890.643,87 R$ 1.076.996,17 R$ 1.237.122,48

Material de Consumo R$ 61.503,26 R$ 28.888,12 R$ 39.825,37

Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física R$ 171.406,60 R$ 75.695,59 R$ 37.218,77

Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Jurídica                                                                                                 R$ 410.148,14 R$ 250.371,49 R$ 271.648,07

Diárias, Passagens, Hospedagens e Locomoções R$ 202.834,60 R$ 117.692,44 R$ 163.011,75

Tributárias e Contributivas                                                                                            R$ 745.223,97 R$ 704.252,77 R$ 836.584,18

Juros e Encargos da Dívida                                                                                              R$ 7.246,62 R$ 1.063,78 R$ 289,98

Serviços Bancários - - R$ 131.363,07

Demais Despesas Correntes R$ 102.621,44 R$ 96.833,92 R$ 44.951,90

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES R$ 2.591.628,50 R$ 2.351.794,28 R$ 2.762.015,57

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

Transferências Correntes - - -

DESPESAS DE CAPITAL, INVESTIMENTOS, OBRAS E INSTALAÇÕES

Instalações - - -

Reformas - - -

DESPESAS CORRENTES

Móveis e Utensílios R$ 7.818,45 R$ 1.445,27 R$ 3.319,00

Máquinas e Equipamentos R$ 4.972,00 R$ 3.080,00 R$ 4.791,88

Equipamentos de Processamento de Dados - - -

Sistemas de Processamento de Dados R$ 17.114,00 R$ 1.700,00 R$ 2.278,90

Outros Bens Móveis - - -

TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES R$ 29.904,45 R$ 6.225,27 R$ 10.389,78

TOTAL DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA R$ 2.621.532,95 R$ 2.358.019,55 R$ 2.772.405,35

SUPERÁVIT/DÉFICIT (no exercício) R$ 156.170,46 R$ 448.436,73 R$ 632.165,85
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MAPA DA BAHIA
MUNICÍPIOS QUE 
RECEBERAM AÇÕES
DO CRP-03

MOSTRA DE PRÁTICAS EM PSICOLO-
GIA E POLÍTICAS PÚBLICAS NA BAHIA
Em comemoração aos 10 anos do Crepop, 

entre os dias 10 e 12 de agosto de 2016, 

aconteceu a 1ª Mostra de Práticas em Psi-

cologia e Políticas Públicas na Bahia, na 

Universidade Estadual da Bahia (UNEB). 

O evento teve objetivo de visibilizar a atu-

ação da Psicologia nas políticas públicas, 

através de mesas de debate e apresenta-

ção de trabalhos. Durante a Mostra foram 

discutidos temas relativos à atividade e 

novas práticas da Psicologia nas Políti-

cas Públicas para garantia de Direitos, o 

compromisso ético-político da profissão 

para redução de desigualdades sociais, in-

terdisciplinaridade, entre outros assuntos.

10 ALCANCE DAS AÇÕES

Participação e Transparência  | 11

LEGENDAS

CIDADES

CONSELHO ITINERANTE

QUINTAL PSI

EVENTOS PREPARATÓRIOS - 9º CNP

PRÉ-CONGRESSOS

9º COREP - BAHIA

DIA DA/O PSICÓLOGA/O

Salvador

AlagoinhasFeira de
Santana

Paulo 
Afonso

Vitória da 
Conquista

Jequié

Porto
Seguro

Santa Maria
da Vitória

Luís Eduardo
Magalhães

Guanambi

Barreiras

Juazeiro

Teixeira
de Freitas

Irecê

Itabuna

Itapetinga
lhéus

Eunápolis

Santo Antônio
de Jesus

Seabra
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Nós fazemos parte do Cuidar da Profissão, um movimento que revolucionou a Psicologia Brasileira e o modo de or-
ganização do Sistema Conselhos. O crescimento do número de profissionais faz com que um Conselho tenha que ser 
cada vez mais potente e articulador da categoria. Estamos nos propondo a gerir uma Autarquia Pública e, para tanto, é 
preciso zelo, responsabilidade, transparência e rigor ético. A nossa chapa preza pelo cuidado com o bem público sem 
deixar de cuidar do exercício profissional, do compromisso social e da interiorização do conselho. Ao passo que somos 
representativos da categoria especialmente quanto aos recortes de gênero e geracional. 

2. Componentes

Carla França – CRP-03/2192
Marilda Castelar – CRP-03/2924
Luciana França Barreto – CRP-03/3277
Daniele Carmo Queiroz – CRP-03/8905
Verena Souza Souto – CRP-03/8363
Monique Araújo M. Brito – CRP-03/4789
Veridiana Silva Machado – CRP-03/4931
Rozana Maria da Fonseca – CRP-03/6262
Milena Silva Lisboa – CRP-03/11208
Anabelle B.C Boa Morte – CRP-03/7733
Klessyo E.S Freire – CRP-03/10639
Tainan S. Purificação – CRP-03/10212
Gabriela dos Santos Silva – CRP-03/14067
Thaise Coutinho dos Santos – CRP-03/8681
Diogo Sousa Silva – CRP-03/10933
Renata Filgueiras Pimentel – CRP-03/10985
Renata Souza Lima – CRP-03/9948
Anni N. Carneiro – CRP-03/9561

3. Plataforma

Vem cuidar da relação com a cate-
goria!
Apoiar iniciativas regionais e realizar 
eventos com profissionais de referência 
nas grandes áreas de atuação em todas 
as regiões do estado;
Realizar o I Seminário Estadual sobre 
Psicologia e Assistência Social da Bahia;
Realizar a I Mostra de Práticas de Está-
gio e Extensão em toda a Bahia;
Implantar o projeto Psicologia em Toda 
a Bahia: produção de vídeos com prá-
ticas de psicólogas/os nos diversos 
campos de atuação;
Qualificar e potencializar a Ouvidoria;
Ampliar os canais de comunicação com 
a categoria, através do Canal 0800; 
Realizar atividades coletivas de orien-
tação, oficina de elaboração de do-
cumentos, registro de atendimentos, 
guarda de material, publicidade pro-
fissional, entre outras questões;
Desenvolver o Projeto História e Me-
mória da Psicologia Baiana;

Instituir o Prêmio Marcus Matraga de 
Direitos Humanos;
Qualificar a discussão com a categoria 
sobre o tema da Avaliação Psicológica;
Manter e ampliar o apoio às lutas e ini-
ciativas da ABEP, Sindicato, ANPSINEP, 
ULAPSI, ABRAPSO e outras entidades 
representativas da categoria; 
Em parceria com o Sindicato das Psi-
cólogas/os, fomentar debates junto a 
gestores e a categoria sobre precari-
zação, condições de trabalho, 30h e 
piso salarial; 

Vem cuidar da gestão!
Gerir de forma responsável, zelando 
pela transparência financeira, adminis-
trativa e política, garantindo adequada 
gestão dos recursos;
Mobilizar a categoria para participação 
nas assembleias orçamentárias;
Intensificar ações de orientação e fis-
calização no âmbito privado e nas Polí-
ticas Públicas, ampliando o número de 
fiscais, sobretudo no interior; 
Adquirir sede própria em Vitória da 
Conquista e realizar estudos para im-
plantação de outras subsedes físicas;
Tornar permanente o Conselho Itine-
rante;
Qualificar o funcionamento das subse-
des e comissões gestoras, construindo 
coletivamente a gestão;
Tornar o GT de Psicologia e Relações 
Raciais uma Comissão Permanente, 
incluindo as pautas de Etnia e Intole-
rância Religiosa;
Fomentar a organização de Grupos de 
Trabalho nos municípios do interior;
Potencializar o CREPOP como dispo-
sitivo de gestão;
Estabelecer diálogo com a Gestão e 
com as instituições de saúde suple-
mentar;
Ampliar as ações de qualificação e os 
canais de diálogo com as/os funcionárias/
os do CRP, buscando aperfeiçoamento do 

Conselho e o atendimento da categoria;

Vem cuidar da relação com a socie-
dade! 
Ampliar a realização de ações conjun-
tas com movimentos sociais, em espe-
cial os movimentos: Negro, de Mulheres, 
LGBT, Criança e Adolescente, Fórum 
de Medicalização, luta antimanicomial 
e Pessoas em Situação de Rua; 
Ampliar a divulgação de referências 
produzidas no Sistema Conselhos e 
por movimentos sociais, apoiando as 
iniciativas junto ao Poder Público e a 
Sociedade para o enfrentamento dos 
processos de medicalização e pato-
logização que silenciam relações de 
exclusão e violência; 
Criar espaços de diálogo e difusão das 
referências técnicas da profissão junto 
a gestores públicos e entidades orga-
nizadoras de concursos; 
Dialogar com gestores visando garantir 
condições mínimas para o exercício 
profissional bem como combater a pre-
carização do trabalho da/o psicóloga/o, 
priorizando clínicas de trânsito, siste-
ma socioeducativo, sistema prisional, 
SUAS e SUS;  
Intensificar ações de inspeção de Co-
munidades Terapêuticas em todo o 
estado.  
Conheça o nosso grupo, as nossas pro-
postas, o nosso projeto. Vem com a 
gente Cuidar da Profissão! 

4. Contatos

Site: https://vamosjuntasvemcuidar.
wordpress.com/
FanPage: http://www.facebook.com/
chapa11vamosjuntasvemcuidar/
E-mail: comunicacao.vemcuidar@gmail.
com
Telefone:  (71) 99970-6809

1. Apresentação

Chapa 11 - Vamos juntas/os, Vem Cuidar!
Coragem para Cuidar da Profissão em todo lugar! 
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A Chapa 12 - Psicologias em Movimento se constitui de profissionais da capital e do interior da Bahia, com experiências 
e características diversas, reunindo anos de luta com a impetuosidade também de psicólogas/os que estão começando 
na profissão, para trabalhar na construção de uma Psicologia baiana Independente, Autônoma, Regional, Diversa e cada 
vez mais democrática. 
Nós somos a Chapa 12! 

2. Componentes

Valter da Mata – CRP-03/1990
Alessandra Santos de Almeida – CRP-03/3642
Darlane Vieira Andrade – CRP-03/3187
José Costa dos Santos – CRP-03/7479
Eric Gamaliel Vieira – CRP-03/7146
Glória Maria Machado Pimentel – CRP-03/8457
Monaliza Cirino de Oliveira – CRP-03/9621
Carmen Camuso Barros – CRP-03/6712
Renan Vieira Rocha – CRP-03/11280
Márcia Regina Araújo – CRP-03/1438
Anderson Fontes Guimarães – CRP-03/6680
Bruno Vivas de Sá – CRP-03/7197
Carolina Fonseca – CRP-03/IP12600
Djean Ribeiro Gomes – CRP-03/13269
Iara Maria da Cruz Martins – CRP-03/10210
Itamar de Almeida Carneiro – CRP-03/IP12001
Ivana Ventura Silva – CRP-03/3494
Mailson Santos Pereira – CRP-03/7767

3. Plataforma

1.Independência
Desvincular-se das decisões unilate-
rais proferidas por grupos específicos 
formados no cenário do Sistema Con-
selhos, focando as deliberações que 
interessem a qualificação da Psicologia 
como ciência e profissão; 
2. Autonomia
Pautar e lutar no Sistema Conselhos a 
partir do que assegure o bom exercício 
da profissão; Estabelecer uma estrutura 
de Gestão Participativa. Instituir comis-
sões específicas para acompanhar o 
cumprimento das deliberações do 9º. 
CNP/COREP.
3. Regionalidade       
Priorizar, na construção de nossas 
ações, as realidades da Bahia, resguar-
dando nossas especificidades, sem per-
der a perspectiva de pertencimento 
nacional; Realizar evento anual com a 
categoria, e representantes dos dife-
rentes territórios baianos, de modo a 
levantar demandas e construir propos-

tas para ações do CRP03-BA; 
4. Interiorização
Consolidar de maneira efetiva o pro-
cesso de interiorização do CRP03-BA; 
Viabilizar estruturas administrativas 
para o funcionamento das Subsedes 
e Comissão Gestora, atentando para 
a necessidade de criação de novas 
subsedes; Garantir a continuidade das 
ações do Conselho Itinerante. 
5.Diversidade e Combate às Opres-
sões e às Desigualdades Sociais 
Dar visibilidade e contribuir com Co-
letivos que tenham a participação de 
Psicólogas/os de diferentes lugares so-
ciais/identidades valorizando a diversi-
dade existente na categoria; Posicionar 
como um coletivo que incentive ações 
que visem a combater as diversas for-
mas de opressões;
6.Laicidade da Psicologia
Defender o respeito ao exercício da 
livre espiritualidade e religiosidade, se 
posicionando contrárias/os a toda e 
qualquer forma de imposição ou into-
lerância religiosa nas práticas psicoló-
gicas e sociais; Defender a laicidade 
dos saberes e práticas psicológicas, 
bem como do Estado.
7.Ética e Zelo com a Coisa Pública
Priorizar a Ética, a Publicidade e a 
Transparência nas ações do CRP03-BA, 
ampliando as redes de comunicações 
para a categoria; Ter como premissa 
básica ética e lisura com o bem comum, 
a Coisa Pública; 
8.Defesa da Psicologia como Ciência 
e Profissão
Estreitar as articulações entre o Sistema 
Conselhos de Psicologia e as Institui-
ções de Ensino Superior de Psicologia 
para qualificar a formação na perspecti-
va da promoção dos direitos humanos; 
9.Defesa e Garantia das Políticas Pú-
blicas
Preservar e ampliar as relações Institu-
cionais do CRP03-BA, reafirmando as 
contribuições da Psicologia na formula-

ção, implantação, execução e avaliação 
das Políticas Públicas; Dar continuidade 
às ações do CREPOP. 
10. Defesa e Garantia dos Direitos Humanos
Estabelecer e estruturar mecanismos 
para o diálogo com a categoria promo-
ver a atuação ética, comprometida com 
os Direitos Humanos e o compromisso 
social da Psicologia; Posicionar-se de 
modo sistemático contra todas as for-
mas de violação de direitos; 
11.Articulação Junto aos Movimentos 
Sociais
Retomar as articulações, aproxima-
ções e apoio aos Movimentos Sociais 
em diferentes territórios baianos, que 
tem uma história de vinculação com o 
CRP03-BA, tais como o Movimento de 
População em Situação de Rua; Movi-
mento Negro; Movimentos de Mulheres; 
Movimento LGBT; Movimento social de 
pessoas com deficiência; dentre outros. 
12.Articulação Junto às Lutas Sindicais
Atentar para as demandas trabalhistas, 
visto que estas, muitas vezes, acarretam 
em violação ao Código de Ética Profis-
sional; Dar visibilidade e apoiar as pautas 
sindicais, como a defesa da jornada de 
30h e o debate sobre o piso salarial;

4. Contatos
 
Site: http://votechapa12.wix.com/psi-
cologiasmovimento
Fanpage:  https://www.facebook.com/
psicologias.movimento
Twitter: https://twitter.com/Votechapa12
Instagram: https://www.instagram.
com/psicologias_movimento/
Enquete: A psicologia baiana que que-
remos! http://goo.gl/forms/PAA3ID-
mkOxUXbi2j2
Telefone: (71) 999718354
Email: psicologiasemmovimento@
gmail.com

1. Apresentação

Chapa 12 - Psicologias em Movimento
Movimentar as Psicologias nos quatro cantos da Bahia.  




