
2.1.1

A1. Fazer gestões para aprovação do PL 30 horas, em parceria com a

FENAPSI

A2. Fazer gestões para rejeição do PL do Ato Médico

A3. Concluir a pesquisa sobre o rol de procedimentos 

A4. Publicar a resolução atualizada sobre a avaliação psicológica em

concursos públicos

A.5 Implementar e ajustar o acompanhamento de editais de concursos

públicos em que a psicologia esteja presente ou que não esteja

contemplado

2.2.1

A1. Contatos com os Ministérios da Saúde, Desenvolvimento Social,

Educação, Direitos Humanos, Justiça e afins

A2.Contatos com os Conselhos Nacionais e fóruns dessas políticas 

A3.Contatos com Conselhos Nacionais de Gestores de Políticas Públicas 

A4. Elaboração de documentos para gestores sobre as Referências

produzidas pelo CREPOP 

A5. Realizar debates on-line sobre cada uma das referências colocadas

em consulta pública em 2012

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2011-2013

PLANO DE AÇÃO 2012

DESAFIO 2: AMPLIAR A PRESENÇA QUALIFICADA DA PSICOLOGIA NA SOCIEDADE

Resultado Trienal

2.1 Estabeleceu, em parceria com o movimento sindical, parâmetros para as condições de 

trabalho adequadas ao exercício qualificado da psicologia

Resultado 2012 Status

Realizou ações em conjunto com entidades em questões relacionadas ao 

trabalho

A
çõ

e
s

Resultado Trienal

2.2 Ampliada a difusão das referências produzidas pelo CREPOP entre gestoras, gestores, 

psicólogas, psicólogos, usuárias e usuários

Resultado 2012 Status

CFP divulgou referências produzidas pelo CREPOP junto a gestores, psicólogas 

(os), usuários (as) 

A
çõ

e
s
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CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2011-2013

PLANO DE AÇÃO 2012

DESAFIO 2: AMPLIAR A PRESENÇA QUALIFICADA DA PSICOLOGIA NA SOCIEDADE

2.3.1

A1. Publicar 10 referências técnicas

A2. Realizar pesquisa sobre a atuação profissional de psicólogos na

política nacional para a população em situação de rua

2.4.1

A1. Mapear a atuação de psicólogos nos  órgãos de controle social

A2.Organizar um Seminário Nacional de Psicólogos que atuam no

Controle Social

A3.Registrar e publicou as experiências da psicologia no controle social

produzidas no Seminário Nacional

A4. Criar rede virtual de representações do Sistema Conselhos de

Psicologia que atuam nas instâncias de Controle Social 

A5. Garantir a participação do CFP no Comitê de População de Rua

promovido pelo SDH

A6. Organizar a participação do Sistema Conselhos em Conferências

Nacionais: defesa civil e assistência comunitária, transparência e

controle social, emprego e trabalho decente, crianças e adolescentes

A7. Participar do Fórum Nacional da Educação

A8. Participar do fórum sobre medicalização da educação e da

sociedade

A9.  Garantir  novos assentos para a sociedade civil no Conselho 

Nacional de Defesa Civil

A.10 Apoiar o ingresso de entidades da sociedade civil que incluam 

usuários em instâncias de controle social, destacadamente a RENILA

A.11  Articular ações com conselho da juventude, a partir dos resultados 

da Conferência

A.12 Participar do 5 Simpósio Internacional sobre Juventude Brasileira

A.13 Participar do encontro da ABRASCO

A.14 Realizar seminário de assistência farmacêutica na política das 

mulheres e de saúde mental.

Resultado Trienal

2.3 O CFP publicou referências do CREPOP relativas às pesquisas realizadas até 2012

Resultado 2012 Status

A
çõ

e
s

Resultado Trienal

2.4 O CFP construiu diretrizes e pactos para a atuação da psicologia nas instâncias do controle 

social

Resultado 2012 Status

Potencializou as representações de psicólogas e psicólogos nas instâncias de 

controle social

A
çõ

e
s

Resultado Trienal
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PLANO DE AÇÃO 2012

DESAFIO 2: AMPLIAR A PRESENÇA QUALIFICADA DA PSICOLOGIA NA SOCIEDADE

2.5.1

A1. Firmar convênio de cooperação com a Ordem dos Psicólogos de

Portugal

A2.Firmar convênio de cooperação com a Ordem dos Psicólogos de

Angola

A3. Firmar convênio de cooperação com a Ordem dos Psicólogos de

Moçambique

A4. Firmar convênio de cooperação com a Ordem dos Psicólogos de

Cabo Verde

2.5.2

A1. Incentivar participação de países latino-americanos na 2. Mostra de

Práticas de Psicologia

A2. Incentivar a participação de psicólogos da PCLP na 2. Mostra de

Práticas de Psicologia

A3. Apoiar a realização e divulgação do congresso da ULAPSI 2012 em

Montevidéu

A4. Definir a participação do CFP em redes latino americanas e de países

da CPLP que discutem  medicalização

A5. Incorporar a ULAPSI nas atividades sobre exercício profissional

Mercosul - Min. Saúde  

A6. Integrar e Acompanhar o cadastro de profissionais da psicologia no

Mercosul

2.6.1

A1. Construir posicionamento frente a ação do psicólogo no teste rápido 

do HIV-AIDS

A2.Realização de seminário online (o significado do psicossocial nas

politicas públicas)

A3. Participar do movimento contra a medicalização da educação e da

sociedade

A4. Promover ações em parceria com entidades da psicologia para

implementar os encaminhamentos do seminário nacional do ano da

educação

A5. Realizar uma inspeção nacional pela CNDH

2.5 Ampliou o diálogo com a psicologia da América Latina e países da CPLP (Comunidade de 

Países de Língua Portuguesa)

Resultado 2012 Status

Foram estabelecidos de pelo menos quatro convênios de cooperação 

internacional com países da CPLP

A
çõ

e
s

Resultado 2012 Status

Ampliou o intercâmbio com as entidades de psicologia de países da América 

Latina e da CPLP

A
çõ

e
s

Resultado Trienal

2.6 O CFP compartilhou suas posições em diversas áreas no diálogo com as entidades nacionais 

da psicologia e com as políticas públicas

Resultado 2012 Status
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PLANO DE AÇÃO 2012

DESAFIO 2: AMPLIAR A PRESENÇA QUALIFICADA DA PSICOLOGIA NA SOCIEDADE

A6. Audiência com o Ministro da Educação apresentando os

documentos produzidos pelo Seminário Nacional e fazer gestões para

Conselho Nacional de Educação e para o apoio ao PL 60/2007 e com o

FENPB. (CNP cap. 12, p.29)

A7. Ampliar a mobilização do Sistema Conselhos na luta pela aprovação

do PL 60/2007 em projetos de lei de interesse da psicologia

A8. Acompanhar o PLS 517/2011 de autoria do senador Ricardo Ferraço

que regulamenta a  mediação de conflitos no país

A9. Preparar Seminário Nacional sobre Políticas Públicas e Sistema

Prisional juntamente com CNJ e CNPCP e III Seminário Nacional sobre

atuação do Psicólogo no Sistema Prisional

A10. Participar em consultas públicas relacionadas a direitos humanos,

saúde, educação, Assistência Social, Idoso, Criança e adolescente

A11.Realizar oficina com centrais sindicais para a discussão da saúde

mental na saúde suplementar

A12. Realizar debate on line sobre família e domicílio como espaço de

atuação profissional

A13. Publicar os resultados do seminário nacional de práticas

integrativas e complementares e racionalidades profissionais

A14. Realizar campanha contra a medicalização da educação e da

sociedade em articulação com os Conselhos Regionais e Fórum sobre

Medicalização da Educação da Sociedade

A15. Participar da discussão do Plano Nacional de Educação (Projeto de

Lei nº 8035/2010, proposto pelo poder executivo)

A16.  Construir agenda com entidades da psicologia 

A17 Realizar debate on line sobre o aumento da taxa de suicídio no

Brasil na perspectiva da saúde pública

A18. Articular participação do CFP na Rio +20 

2.7.1

A1. Realização do seminário nacional do ano temático da Avaliação 

Psicológica

A2.divulgação do prêmio profissional do ano temático da Avaliação 

Psicológica

A3. Dar encaminhamento às ações propostas no seminário do ano 

temático

A4. Publicar e divulgar os resultados do ano temático da Avaliação 

Psicológica

Resultado Trienal

2.7. CFP realizou três anos temáticos aprovados na APAF

Resultado 2012 Status

Concluir o ano temático da Avaliação Psicológica

A
çõ

e
s
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PLANO DE AÇÃO 2012

DESAFIO 2: AMPLIAR A PRESENÇA QUALIFICADA DA PSICOLOGIA NA SOCIEDADE

2.7.2

A1. Realizar a exposição itinerante

A2.Realizar o número especial da revista PCP

A3.2. Mostra de práticas em psicologia

A4. Publicar o catálogo da exposição: 50 anos de profissão no Brasil

A5. 2. Prêmio Paulo Freire

A6. Lançar o prêmio monográfico da psicologia: 50 anos de profissão no 

Brasil

A7. Realizar campanha de mídia para falar sobre os 50 anos da profissão

A8. Realizar o Prêmio Monográfico dos 50 Anos da Psicologia Brasileira 

2.8.1

A1. Fomentar e qualificar o debate sobre a escuta de crianças e

adolescentes em situação de violência junto às diversas entidades,

visando posicionamento do CONANDA

A2. Acompanhar e participar da campanha contra a redução da idade

penal

A3. Acompanhar e monitorar projetos de lei afetos à criança e

adolescente

A4. Realizar ações em comemoração aos 22 anos do ECA

A5. Articular entidades de proteção à criança e adolescente com

temática sobre medicalização e internação compulsória e divulgação do

Fórum e debate sobre a medicalização da Educação e Sociedade. 

A.6 Articular com a OIT para a construção de uma agenda que

contemple o tema trabalho infanto juvenil

A.7 Fomentar protagonismo de crianças e adolescentes em atividades

do CFP e na Conferência Nacional de Crianças e Adolescentes

Resultado 2012 Status

O CFP promoveu ações referentes à garantia dos direitos das crianças e 

adolescentes

Realizou o ano temático dos 50 anos Psicologia no Brasil 

A
çõ

e
s

Resultado Trienal

2.8 O CFP produziu material e participou de ações que potencializam a proteção e defesa dos 

direitos humanos de crianças e adolescentes.

A
çõ

e
s

Resultado 2012 Status
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