CUIDAR DA PROFISSÃO – em
defesa da Psicologia
CRP 19 - CHAPA 12

PRINCÍPIOS:
Zelar pela democracia e por
uma Psicologia comprometida
com as necessidades da
sociedade, estando lado a lado
das entidades e movimentos que
lutam pelos Direitos Humanos;
Pensar e construir, coletivamente,
referências e posicionamentos
diante de questões
sociopolíticas relevantes,
ressaltando a importância e
diversidade da profissão.

EIXOS FUNDAMENTAIS

• SOCIEDADE;
• GESTÃO (Cuidado, Orientação,
Fiscalização, Transparência,
Articulação e Grupos de
Trabalho);

• UNIÃO /INTEGRAÇÃO;
• FORMAÇÃO;
• DIVULGAÇÃO.

SOCIEDADE...
OBJETIVOS
Envolver a população em ações voltadas para o
cuidado com a saúde e bem-estar que estejam
relacionadas à Psicologia.
Apoiar a promoção de políticas públicas de
qualidade, enfatizando a proteção de grupos
vulneráveis e estímulo aos movimentos sociais,
pautando-se nos valores que embasam a
Declaração Universal dos Direitos Humanos.

AÇÕES
Realizar eventos envolvendo práticas psi e a
comunidade.

Manter a realização das Campanhas Janeiro Branco
e Setembro Amarelo e implantação de outras
campanhas temáticas.

SOCIEDADE...
OBJETIVOS
Manter a participação em espaços de controle
social e representatividade para a defesa dos
Direitos Humanos.

Lutar pela manutenção e melhoria do Sistema
Único de Saúde, militando por políticas públicas
antimanicomiais e buscando o fortalecimento da
Rede de Atenção Psicossocial.

AÇÕES
Manter diálogo e contato com os movimentos
sociais de Sergipe, comunidades tradicionais do
Estado (Quilombolas e aldeias indígenas) e
entidades representativas de grupos vulneráveis.
1) Promover articulação com as Redes de Saúde
Mental em nível municipal e estadual;
2) Realizar visitas aos dispositivos de saúde e saúde
mental do Estado (inclusive comunidades
terapêuticas).

SOCIEDADE...
OBJETIVOS
Debater a clínica ampliada e refletir novas
estratégias para os psicólogos que trabalham no
SUS.

AÇÕES
Propiciar encontros a respeito das temáticas
através dos Grupos de Trabalho – GTs.

GESTÃO (Cuidado, Orientação, Fiscalização,
Transparência, Articulação e Grupos de Trabalho)
OBJETIVOS
Orientar a categoria quanto aos princípios que
norteiam a prática no Código de Ética Profissional e
tirar dúvidas dos profissionais.
Manter a transparência da gestão e dos gastos do
CRP19.
Manter a condução transparente da instituição,
bem como fazer valer a importância e a
confiabilidade que ela tem.

AÇÕES
Manter e aprimorar a campanha Oriente-SE.
Facilitar a compreensão das informações que
constam no Portal Transparência.
Aprimorar o site do Conselho Regional de Psicologia
com melhoria no layout.

GESTÃO (Cuidado, Orientação, Fiscalização,
Transparência, Articulação e Grupos de Trabalho)
OBJETIVOS
Possibilitar ações conjuntas com outros conselhos
de classe, ampliando ações interprofissionais.

AÇÕES
1) Estreitar laços com instituições e entidades que
pautam os Direitos Humanos e lutam pelas causas
das minorias sociais.
2) Articular com demais conselhos de classe ações
conjuntas.

Fomentar e garantir espaços permanentes que
envolvam temas de relevância para a psicologia.

Fomentar junto a categoria a indicação de
colaboradoras (es) que tenham interesse e
disponibilidade.

Fomentar políticas para anuidades diferenciadas.

Manter a política de desconto na anuidade para
recém formadas (os) até dois anos.

UNIÃO /INTEGRAÇÃO...
OBJETIVOS
Fortalecer as ações do CRP19 na capital e no
interior do Estado de Sergipe.

AÇÕES
1) Manter o processo de Interiorização do CRP19,
através da Comissão de Interiorização;
2) Realizar o Conselho Itinerante;

3) Criar a CRP WEB TV.
Aproximar psicólogas (os), usuárias (os) e conselho
em uma rede inteligente de serviços.
Aprimorar o cadastro das (os) profissionais de
psicologia, em Sergipe.

Criar aplicativo do CRP19 para uso da categoria.

Realizar mapeamento das (os) profissionais ativas
(os) no CRP, no Estado de Sergipe.

UNIÃO /INTEGRAÇÃO...
OBJETIVOS
Estreitar os laços entre as (os) estudantes e o
CRP19.
Articular a rede de psicólogas (os) no Estado e no
Nordeste, bem como fortalecer a comunicação
entre os mesmos.
Articular a relação e cooperação com as entidades
de psicologia no Estado de Sergipe (ABEP,
ABRAPSO, ABRAPSIT e SINPSI).

AÇÕES
Criar um canal de comunicação entre os estudantes
de Psicologia e o CRP 19.
Reunião ampliada semestral entre
gestão/trabalhadoras (es) e colaboradoras (es) do
CRP 19.
Promover reuniões trimestrais com as (os)
representantes das entidades de psicologia do
Estado de Sergipe.

FORMAÇÃO...
OBJETIVOS
Favorecer a divulgação e a troca de experiências das
práticas e pesquisas em Psicologia no estado de
Sergipe e o debate sobre a atuação da (o) psicóloga(o)
na atualidade.
Fomentar práticas da Psicologia nos contextos sociais e
políticas públicas e contribuir para as práticas e o
exercício ético na formação da(o) psicóloga(o).

AÇÕES
1) Manutenção da realização trienal do Congresso
Sergipano de Psicologia;
2) Propor encontros regulares entre os serviços-escola
de psicologia.

Realização de Seminários e Campanhas de Direitos
Humanos, entre outros temas relevantes e atuais da
Psicologia.
1) Manter publicação da revista de Psicologia do CRP;

Estimular e divulgar a produção científica da Psicologia
no Estado.

2) Incentivar os membros dos Grupos de Trabalho a
organizar e publicar suas produções
semestral/anualmente.

DIVULGAÇÃO...
OBJETIVOS
Ampliar a visibilidade para a população sobre o papel
e importância da Psicologia, enquanto ciência e
profissão.

AÇÕES
1) Utilizar página do CRP no Instagram, no Facebook e
outros meios digitais para divulgar exemplos de
atuação profissional das(os) psicólogas(os),
respeitando os limites éticos.
2) Produzir e publicar cartilhas e demais materiais com
finalidade de orientação à categoria.
3) Intensificar os informes sobre o Sistema Conselhos
para a categoria.

Instruir estudantes e profissionais psis sobre as
instâncias de atuação do CRP e CFP e sobre o
funcionamento do Sistema Conselhos.

1) Divulgar mensalmente por e-mail informações a
respeito das ações desenvolvidas pelo CRP, com
informes sobre as principais notícias;

2) Divulgar agenda dos eventos da psicologia.

AÇÕES DA GESTÃO 2016/2019
1.

Campanha Oriente-SE – aproximação da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) com a categoria e a sociedade;

2.

Realização do I Encontro de Psicólogas (os) do SUAS, de Sergipe, em pareceria com SEIT;

3.

Realização de cinco campanhas (Janeiro Branco e Setembro Amarelo), em 1000 ações de orientação, aproximadamente, em
todo Estado de Sergipe;

4.

Produção da Revista de Direitos Humanos, a ser lançada até o final de 2019;

5.

I Simpósio de Direitos Humanos e Interdisciplinaridade, em parceria com OAB Sergipe;

6.

I Seminário de Práticas Integrativas e Complementares de Sergipe e o segundo de um Conselho Regional, no Brasil;

7.

Articulação e fortalecimento com as entidades da Psicologia em Sergipe – reuniões colegiadas com as entidades, a partir de
janeiro de 2018 e Assembleias Gerais de Entidades da categoria;

8.

Realização de Processo Seletivo Simplificado e encaminhamento de Concurso, em 2020, para Analista Técnico;

9.

Plano de Cargos e Salários do CRP, realizado pelo GT POT;

AÇÕES DA GESTÃO 2016/2019
10. Implantação do PPRA e PCMSO ao Setor Administrativo do CRP19;

11. Realização das reuniões do Pré-COREP, no interior do Estado;
12. Canal Youtube das atividades do III Congresso Sergipano de Psicologia;
13. Seminário da CDH, em 2018, sobre abuso e exploração sexual em crianças e adolescentes, em parceria com
OAB Sergipe;
14. Enfrentamento às violências institucionais, através do GT de Gênero e Diversidade Sexual, a exemplo do
Projeto de Lei do Município de Estância, que tentava impedir as discussões de gênero, em sala de aula;
15. Abertura de campo de estágio não obrigatório e contratação de estagiária (o) para o CREPOP;
16. Indicação do plenário para anuidade com desconto para recém formada (o);
17. Primeiro CRP do Brasil a receber pagamento de anuidade por cartão de crédito e débito;
18. CRP reconhecido pelo CFP como um dos três melhores Conselhos Regionais, em relação à transparência da
gestão.

