
Para o Conselho Federal
        de Psicologia, vote:

Nossa chapa é formada por psicólog@s que na última eleição (2013), venceram o pleito ao Conselho Federal. 
Contudo mais de 90% dos conselhos regionais continuaram nas mãos de um mesmo grupo. Nós sabemos que o 
modelo atual da representação não atende de modo algum o direito da categoria ou da sociedade. Precisamos de 
uma ruptura com esse modelo, estabelecendo um novo. Nesse novo modelo, criaremos mecanismos para agregar 
setores que, anteriormente, nunca foram ouvidos. Assim, contamos com o apoio de toda categoria para vencermos 
as eleições de 24 a 27 de Agosto. Saiba mais sobre nós e nossas propostas, você pode votar pela internet.
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EIXO 2 

PSICOLOGIA
E SUA RELAÇÃO 
COM A
SOCIEDADE

EIXO 3
GESTÃO
DO
SISTEMA
CONSELHOS

1. Manter a luta pelas 30 horas e aprovar o 
projeto de lei;

2. Alcançar a aprovação do piso salarial;

3. Manter assiduidade na atualização da ta-
bela de honorários;

4. Criação, manutenção e fortalecimento 
de comissões para a organização e orien-
tação da atuação profi ssional, tais como a 
CONPAS (Comissão Nacional de Assistên-
cia Social), CCAP (Comissão Consultiva de 
Avaliação Psicológica), Comissão de Educa-
ção e a Comissão de Psicologia do Trânsito;

5. Atingir a meta de investir mais de 60% dos 
recursos do Orçamento do Conselho Fede-
ral de Psicologia em projetos que garantam 
a melhoria das condições de trabalho dos 
profi ssionais da Psicologia;

6. Garantir via o Centro de Orientação do 
Trabalho em Psicologia (OrientaPsi) a dispo-
nibilidade de documentos, vídeos, material de 
referência, grupos de discussão, orientação 
online, aproximação com entidades científi cas 
da psicologia, para a qualifi cação permanen-
te das(os) Psicólogas(os) de modo gratuito.

1. Fortalecer o compromisso ético político 
com a defesa intransigente dos direitos hu-
manos, na promoção da liberdade, dignida-
de do respeito das diferenças e da integri-
dade do ser humano;

2. Defender as instituições democráticas 
brasileiras apoiando a consolidação do 
Estado de Direito;

3. Posicionar publicamente diante de 
violações dos direitos humanos, promo-
vendo o debate com a sociedade sobre 
aspectos nocivos à constituição subjetiva 
dos sujeitos, vítimas de direitos violados, 
tais como, crianças e adolescentes, pes-
soas com deficiências, pessoas idosas, 
LGBTT e mulheres.;

4. Garantir a efetivação da participação 
dos profi ssionais da Psicologia (através de 
ações políticas que promovam a regula-
mentação da presença destes profi ssionais, 
da garantia de fi nanciamento e da norma-
tização do fazer destes profi ssionais) nas 
politicas públicas, por exemplo, no Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS), Siste-
ma Único de Saúde (SUS), na Educação, no 
Trânsito, dentre outros.

EIXO 1
EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL 
EM
PSICOLOGIA

1. Promover uma ampla reforma jurí-
dica, política e tributária do sistema 
conselhos.

2. Manter e avançar com os Editais 
Públicos para apoio de Eventos da 
Psicologia, bem como de outras ini-
ciativas que promovam a profissão;

3. Manter o sistema transparente 
para a gestão dos recursos públi-
cos com sistema de consulta públi-
ca em que, cada vez mais, todas e 
todos participem e decidam;

4. Romper de vez com a lógica e com o 
discurso de que os Conselhos de Clas-
se não representam a Categoria, e sim 
a sociedade. E deste modo atuar priori-
tariamente na promoção de ações polí-
ticas que garantam melhorias signifi ca-
tivas para o exercício da Profi ssão;

5. Implementar de modo sólido e ra-
dical a Democracia Participativa no 
Conselho Federal de Psicologia e lutar 
pela implementação em todo o Sis-
tema Conselhos (Conselho Federal e 
Conselhos Regionais).

APROXIMAÇÃO COM AS ENTIDADES FORMADORAS DE
PROFISSIONAIS EM PSICOLOGIA NACIONAIS E INTERNACIONAIS
1. Integrar esforços pela qualificação na formação de psicólogos junto
às entidades de regulação e avaliação dos programas de formação em Psicologia.
2. Participar ativamente do debate e implementação das políticas de formação em
níveis de graduação e pós-graduação em Psicologia.
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