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

COREP
CRP 22ª Região (MA) 

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

Quantidade de propostas: 12

Proposta CR-22-000001 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #1 | Origem:
PC-22-000003, PC-22-000010, PC-22-000013  | Palavras-chave: Carteira de Identidade Profissional

Normatizar a entrega das CIPs pelas vias postais, com aviso de recebimento, garantindo os
procedimentos de primeiras orientações.

Proposta CR-22-000003 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-22-000036, PC-22-000037  |
Palavras-chave: Comunicação
Avaliar e ampliar os meios de comunicação do CRP-MA, com o objetivo de propiciar maior
participação das(os) psicólogas(os) na atuação do Conselho e garantir agilidade no retorno à
categoria, sobretudo no contexto pós-pandemia.

Proposta CR-22-000006 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-22-000083, PC-22-000084  |
Palavras-chave: Formação; Valorização profissional
Oportunizar   ferramentas de construção da carreira às(aos) profissionais, objetivando formação
continuada.

Proposta CR-22-000039 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-22-000027  | Palavras-chave:
Comunicação
Aperfeiçoar o diálogo com a sociedade civil sobre o fazer psicológico.

Proposta CR-22-000066 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-22-000059  | Palavras-chave:
Finanças
Que o CRP-MA encaminhe proposta para ter acesso ao Fundo de Sustentabilidade, considerando
contextos de urgência e emergência.

Proposta CR-22-000067 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-22-000060  | Palavras-chave:
Finanças
Criar uma Comissão de Análise, Estudo e Combate à Inadimplência.

Proposta CR-22-000068 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-22-000061  | Palavras-chave:
Articulação

https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/8edf4b6c-b220-4455-8488-830d3b98a13a/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/dd2c3462-a08a-4fe3-847e-ea519524f8ee/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/49a5fe18-7558-4789-b43c-7a4baf9ee3b9/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/52032efe-0c1e-42db-8f6e-e1a0f21011c4/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/2f1fee2e-770b-4162-a77e-d98743c6c894/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/a4f3c8aa-4a5b-4721-b06e-523232745567/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/a99b104d-6966-4571-89b6-0f6c5a6df3ed/historico
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Fomentar debates e discussões que levem a categoria a organizar sua representação sindical,
favorecendo a defesa dos direitos trabalhistas.

Proposta CR-22-000069 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-22-000062  | Palavras-chave: COF
e COE
Efetivar a fiscalização da COF através de uma descentralização da capital São Luís.

Proposta CR-22-000071 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-22-000072  | Palavras-chave:

Atendimento on-line
Criar link de acesso para certidões de nada consta, ética e de regularidade.

Proposta CR-22-000072 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-22-000073  | Palavras-chave:
Resoluções do CFP
Normatizar a participação dos estudantes de psicologia no Conselho Regional, nas comissões e GTs.

Proposta CR-22-000088 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem: PC-22-000004  | Palavras-chave:
Subsede
Executar a instalação de uma subsede em Imperatriz, observando o processo de interiorização,
conforme as deliberações dos Coreps de 2008 e 2019, de forma a contemplar as(os) psicólogas(os)
atuantes em territórios distantes da capital.

Proposta CR-22-000099 | Âmbito Regional | Eixo #1 | Origem:
PC-22-000035, PC-22-000038, PC-22-000039  | Palavras-chave: Atendimento on-line

Disponibilizar o acompanhamento dos processos administrativos no site do Conselho, para
conferência autônoma.

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

Quantidade de propostas: 14

Proposta CR-22-000010 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem:
PC-22-000074, PC-22-000075  | Palavras-chave: Controle Social; CREPOP; Referências Técnicas

Fortalecer e manter a construção de referências técnicas no âmbito do CREPOP sobre a participação
das(os) psicólogas(os) no controle social das políticas públicas, visando ampliar a atuação da
categoria neste contexto, para que possa defender as políticas públicas no fazer psicológico.

Proposta CR-22-000017 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem:
PC-22-000051, PC-22-000052  | Palavras-chave: Orientação; Pandemia

Elaborar orientações técnicas sobre as práticas éticas das(os) profissionais de Psicologia no contexto
da pandemia e pós-pandemia de COVID-19, promovendo discussões em diferentes contextos de
atuação em políticas públicas. 

https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/25fc6ef0-b0e3-42d8-83c4-60ee6f77d37a/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/b2a239af-8009-4355-a0ee-818918425fe3/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/2f192e28-9388-407b-86b7-99b9f0c6f227/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/f03347a2-a941-449f-b794-200b9ad95b62/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/e0777b50-1999-4e08-b21d-cef598438ca3/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/bdffcbf6-1be9-4966-9a1f-2e1e491aec70/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/8f172083-c5b4-4503-a94f-eb328c586453/historico
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Proposta CR-22-000018 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-22-000048  | Palavras-chave:
Fiscalização; Orientação
Acompanhar o exercício profissional das(os) psicólogas(os) que atuam junto aos povos indígenas,
comunidades quilombolas, ribeirinhas e demais povos tradicionais do Maranhão.

Proposta CR-22-000022 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-22-000017  | Palavras-chave:
Atuação profissional; Pessoas trans; Políticas Públicas
Propiciar maior aproximação da profissão, enquanto método, técnica e ética de atendimento nas
políticas públicas voltadas para as pessoas LGBTQIA+, sobretudo as pessoas trans.

Proposta CR-22-000036 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-22-000021  | Palavras-chave:
Direitos humanos; Justiça
Debater a pauta do encarceramento x desencarceramento e da relação da psicologia com a justiça e
os direitos humanos.

Proposta CR-22-000043 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-22-000031  | Palavras-chave:

Condições de Trabalho
Fomentar o incentivo da democratização de utilização de instrumentos digitais para o fazer
psicológico nas políticas públicas, tendo em vista o agravamento da precarização desses serviços no
contexto da pandemia.

Proposta CR-22-000051 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-22-000047  | Palavras-chave:
Direitos humanos
Que a Comissão de Direitos Humanos do CRP-MA incida junto ao sistema de justiça e segurança
quanto à defesa das pessoas em situações de: assédio moral, sexual, psicológico, físico;  e em
vulnerabilidade social.

Proposta CR-22-000052 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-22-000049  | Palavras-chave:
Insegurança alimentar
Contribuir com a discussão, debate e ações incidentes no enfrentamento da insegurança alimentar
em nosso Estado, visando a redução dos impactos ocasionados ao desenvolvimento e crescimento
humano, e na formação de suas subjetividades. 

Proposta CR-22-000053 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-22-000050  | Palavras-chave:
Políticas Públicas; População de rua; Saúde Mental
Analisar os impactos da descontinuidade das políticas de saúde mental junto às populações de rua.

Proposta CR-22-000076 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #2 | Origem:
PC-22-000008, PC-22-000023  | Palavras-chave: Fiscalização; Redes de apoio psicossocial

Incidir junto aos gestores estaduais e municipais para a implementação de CAPS em territórios
estratégicos, bem como intensificar a orientação e fiscalização junto aos Centros já existentes.  

Proposta CR-22-000091 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-22-000016  | Palavras-chave:
Políticas Públicas

https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/f2c467d3-fd1a-4836-895d-d24ad0c194fb/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/d349c566-78d0-454b-96d6-767645bd500c/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/154ea217-898f-4921-8864-9685a307d09d/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/00d435ce-b0c9-40a0-91d7-6d35b9d9222e/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/479c4818-42b3-4374-b59a-b893b816daf3/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/8998953c-cd3c-46c6-b64e-c6ab72f9a061/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/0d1b6c98-e978-4f68-9ee0-9fa43418f4be/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/d51852a3-1072-41ee-8b05-46a169be00c6/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/228ae48f-76ba-451e-93cc-1414ffeaebc6/historico
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Garantir contribuições da Psicologia enquanto ciência e profissão no planejamento e ações de
políticas públicas no Estado do Maranhão.

Proposta CR-22-000092 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-22-000018  | Palavras-chave:
Educação
Ampliar as ações de incidência política voltadas para o contexto educacional, com vistas a
implantação da Lei 13.935/2019 .

Proposta CR-22-000093 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-22-000020  | Palavras-chave:
Mobilidade
Debater com os gestores o direito à cidade com mobilidade e respeito, como forma de garantir
melhoria socioambiental.

Proposta CR-22-000094 | Âmbito Regional | Eixo #2 | Origem: PC-22-000022  | Palavras-chave:
Pobreza
Debater no âmbito do Executivo e Legislativo Estadual a situação e a produção da pobreza no
Maranhão, levando em consideração sua dimensão subjetiva.

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

Quantidade de propostas: 9

Proposta CR-22-000012 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem:
PC-22-000063, PC-22-000064  | Palavras-chave: Condições de Trabalho; Valorização profissional

Articular junto ao Poder Judiciário diretrizes que garantam a autonomia do trabalho psicológico no
Judiciário. 

Proposta CR-22-000024 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem:
PC-22-000015, PC-22-000044  | Palavras-chave: Atuação profissional; Condições de Trabalho; Público

Pautar o reconhecimento dos espaços para atendimento em Psicologia nos equipamentos públicos
e   requerer espaços de atendimento e trabalho das(os) psicólogas(os) que garantam privacidade
para a atuação profissional, quando necessário a escuta sigilosa .

Proposta CR-22-000044 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-22-000032  | Palavras-

chave: Psicologia Hospitalar
Atualizar os parâmetros éticos e técnicos para atuação profissional da Psicologia no contexto
hospitalar.

Proposta CR-22-000054 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem: PC-22-000053  | Palavras-
chave: Temas emergentes da Psicologia
Promover encontros e debates sobre a atualização profissional de psicólogas(os) considerando
novos cenários de atuação.

https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/763e34ea-f900-47b3-ad23-6968d8bd39ff/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/78aa3d37-35b7-4974-85f1-4ceec5eb1962/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/2a785359-0f71-41d9-a9dd-1f1d3a20fdc4/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/cfd4fe2f-82c1-4b93-b7a9-3685c9090168/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/7356b486-593e-47eb-9221-29a5eb8e7605/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/9ba99344-0f09-432d-81e0-dff1df01fc5b/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/2e6c7563-7462-4559-b3e8-f697cce60cac/historico
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Emitido em 21 de julho de 2022 às 16:30.

Proposta CR-22-000074 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-22-000081  | Palavras-chave:
Condições de Trabalho
Dialogar com o Poder Público sobre o desenvolvimento de tecnologias para o uso dos profissionais
da Psicologia em Saúde Mental.

Proposta CR-22-000077 | Âmbito Regional e Nacional | Eixo #3 | Origem:
PC-22-000006, PC-22-000019  | Palavras-chave: Articulação; Concursos Públicos

Articular com a União, estados e municípios a criação de cargos, a realização de concursos públicos
e o apoio em políticas públicas voltadas para o exercício profissional e a inserção da(o) psicóloga(o)
nas equipes de referência no trabalho em Saúde Mental.

Proposta CR-22-000078 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-22-000070  | Palavras-chave:
Fiscalização
Ampliar a fiscalização de profissionais em clínicas-escola de Psicologia.

Proposta CR-22-000086 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-22-000045  | Palavras-chave:
Avaliação Psicológica
Requerer junto aos gestores das políticas públicas a inclusão de processos de avaliação
psicológica/psicodiagnóstico nos equipamentos públicos.

Proposta CR-22-000096 | Âmbito Regional | Eixo #3 | Origem: PC-22-000028  | Palavras-chave:
Desigualdade social
Intensificar o debate com a categoria, de modo a sensibilizar sobre o compromisso ético, político e
social da Psicologia em relação às desigualdades, sofrimento psíquico, violação de direitos e seus
efeitos na dimensão subjetiva.

https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/814842dd-78ed-4f4d-b689-5b661d0a151c/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/b99134bb-73e1-4232-9a49-b6d4341351ad/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/04e020b3-b611-4b38-8f37-217c1d332134/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/ec0af9b2-05c5-4ace-be99-6fde136ebdeb/historico
https://cnp.cfp.org.br/sistema/11/propostas/8b4e51db-fe29-4458-b3c7-c9f987ee3a9a/historico

