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Mensagem do Presidente 

No ano que marcou a celebração do sexagenário da Psicologia como ciência e profissão regu-
lamentada no Brasil, o XVIII Plenário do Conselho Federal de Psicologia (2020-2022) encerrou 
o triênio de sua gestão.

Entre as importantes realizações ao longo de 2022 está a publicação do Censo da Psicologia 
Brasileira, maior levantamento já produzido acerca do exercício de psicólogas e psicólogos no 
país. Foi também o ano de realização do principal espaço de construção da agenda política 
da profissão, o 11º Congresso Nacional da Psicologia, onde foram definidas as diretrizes que 
devem orientar a atuação ao longo do próximo triênio – período de gestão do novo Plenário 
escolhido para conduzir o CFP até 2025.

O presente relatório sintetiza estas e outras importantes ações e iniciativas implementadas pelo 
XVIII Plenário em 2022 – um legado que inspira a atuação das novas gestões CFP, ao tempo 
que renova os desafios para o cumprimento de nossos objetivos institucionais.
 
Atento a sua função precípua de regulamentar, orientar e fiscalizar a Psicologia no país, o XVIII 
Plenário CFP entregou à categoria e à sociedade um conjunto de resoluções, de normativas, 
de referências técnicas e de outros produtos e serviços voltados à formação e à qualificação 
do exercício profissional.

Também promoveu uma centena de atividades com foco no diálogo e na troca de experiências, 
abordando temáticas essenciais para a Psicologia como ciência e profissão. Foi um Plenário 
atento à otimização dos processos de gestão técnica e administrativa, com o objetivo de ampliar 
a transparência e a governança do órgão.

Diante da importância cada vez mais central das políticas públicas no país, o XVIII Plenário 
promoveu ainda iniciativas para fortalecer o papel da Psicologia nesse campo, realçando junto 
à categoria e à sociedade a necessidade de políticas estruturantes no campo da saúde e da 
assistência social.

Mesmo diante dos desafios impostos pela crise sanitária de Covid-19 ainda vivenciada no país 
ao longo do último ano, bem como da crise política que colocou sob ameaça nossa jovem demo-
cracia, ao olharmos em retrospectiva é possível constatar que o XVIII Plenário foi agente ativo 
no cumprimento dos princípios fundamentados na Lei nº 5.766, de 1971, que disciplina as atri-
buições do Sistema Conselhos de Psicologia, bem como nas diretrizes de seu Código de Ética.

Os resultados aqui apresentados evidenciam que o XVIII Plenário do Conselho Federal de 
Psicologia atuou ao longo de 2022 para um exercício profissional comprometido com o rompi-
mento da lógica de patologização, de medicalização e de judicialização da vida, consolidando 
uma Psicologia laica, ética e científica, com base no respeito à pluralidade de práticas profis-
sionais e à diversidade dos sujeitos.

Boa leitura.

Pedro Paulo Bicalho
Presidente do XIX Plenário do Conselho Federal de Psicologia
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1    Visão geral organizacional e ambiente externo

O Conselho Federal de Psicologia (CFP)  

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) é autarquia de Estado que tem como finalida-
de orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de psicóloga e psicólogo. 
Também é seu papel zelar pela fiel observância dos princípios de ética e disciplina da 
classe, tendo como referência as diretrizes e valores estabelecidos pela Constituição 
Federal de 1988. 

Criado pela Lei nº 5.766, de 1971, o Conselho Federal de Psicologia é dotado de 
personalidade jurídica de direito público e autonomia administrativa e financeira. A 
autarquia é o órgão supremo dos Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs), com 
jurisdição em todo o território nacional.

Como ciência e profissão, o exercício da Psicologia se relaciona às condições socioe-
conômicas, culturais e políticas vivenciadas na sociedade, com importante papel no 
cuidado e na proteção da dignidade humana em suas diferentes dimensões – como 
bem define o Código de Ética da Profissão.

Em sua missão de melhor orientar e fiscalizar a atuação das(os) profissionais da área, 
o Conselho Federal destaca o compromisso da Psicologia com a melhoria da quali-
dade de vida da sociedade, com a busca de qualificação técnica e ética no exercício 
profissional e na pesquisa.

DEFINIR,  
nos termos legais, o 
limite de competência do 
exercício profissional, 
conforme os cursos 
realizados ou provas de 
especialização prestadas 
em escolas ou institutos 
profissionais reconhecidos 

EXPEDIR  
as resoluções 
necessárias ao 
cumprimento das leis em 
vigor e das que venham a 
modificar as atribuições 
e competência das(os) 
profissionais da área

APROVAR  
as anuidades e 
demais contribuições 
a serem pagas 
pelas(os) 
psicólogas(os)

ELABORAR  
e aprovar o 
Código de Ética 
Profissional do 
Psicólogo

FUNCIONAR  
como tribunal superior 
de ética profissional

SERVIR  
de órgão consultivo em 
matéria de Psicologia

JULGAR  
em última instância 
os recursos das 
deliberações dos 
Conselhos Regionais

Entre as atribuições do 
Conselho Federal de 
Psicologia destacam-se: 

ATRIBUIÇÕES 
DO CFP
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1    Visão geral organizacional e ambiente externo

Como instituição de Estado, o CFP também tem a prerrogativa de defesa da 
democracia como sistema político de construção social das diferenças legí-
timas na sociedade, que estão protegidas pela Constituição Federal de 1988.

Nos marcos do seu Código de Ética, e dentro dos preceitos da Constituição 
Brasileira, o Conselho Federal de Psicologia toma para si a defesa do art. 
6º da Constituição Federal: “São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a pre-
vidência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados”, pois compreende que a limitação ou a universalização de 
tais direitos incidem diretamente na subjetividade humana e, portanto, na 
forma como a Psicologia, como ciência e profissão, pode ou deve atuar, com 
os sujeitos pessoais e coletivos.

Normas e diretrizes

O Conselho Federal de Psicologia tem sua constituição, estrutura, organi-
zação, sede e foro regulamentados pelo Decreto nº 79.822/1977. Na con-
dição de Autarquia Federal Especial, o CFP goza de imunidade tributária 
em relação a seus bens e rendas, de acordo com o art. 150 da Constituição 
Federal de 1988, tendo como principal fonte de recursos as receitas relativas 
ao pagamento de anuidades por psicólogas e psicólogos, bem como por 
personalidades jurídicas, inscritos.

Os Conselhos Regionais e o CFP são regidos pelas seguintes leis, decretos 
e resoluções:

 ‣ Lei ordinária: Lei nº 79.822, de 1977 – Cria o Conselho Federal e os 
Conselhos Regionais de Psicologia;

 ‣ Decretos: Decreto-Lei nº 79.822, de 1977 – Regulamenta a Lei nº 5.766, 
de 1971;

 ‣ Resoluções: Resolução CFP nº 17 de 2000 – Aprova o Regimento Interno 
do Conselho Federal de Psicologia;

 ‣ Manuais e publicações relacionados às atividades da unidade: 
Resolução CFP nº 10 de 2007, que institui o Manual de Procedimentos 
Administrativos, Financeiros e Contábeis;

 ‣ Resolução CFP nº 20 de 2018, que revisa e amplia o Manual de 
Procedimentos Administrativos, Financeiros e Contábeis do Sistema 
Conselhos de Psicologia (Resolução CFP nº 10 de 2007). 
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1    Visão geral organizacional e ambiente externo

DIREITOS  
HUMANOS

Evidenciar, por 
meio das ações de 
regulamentação, 

orientação e 
fiscalização, a 

indissociabilidade entre 
Direitos Humanos e 

Psicologia no âmbito do 
exercício profissional

EXERCÍCIO DA  
PROFISSÃO

VALORIZACÃO E  
DEFESA DA PSI

GESTÃO DA  
AUTARQUIA

Promover, por meio de 
orientação, a qualificação 

dos serviços prestados 
em psicologia nos 

seus diversos campos, 
ampliando seus impactos 

sociais

Utilizar os mecanismos 
de regulamentação, 

orientação e fiscalização 
para valorizar e defender 
o exercício profissional 
da psicologia em todos 
os âmbitos de atuação

Otimizar a gestão dos 
processos administrativos, 

técnicos e financeiros 
do Conselho Federal de 

Psicologia, buscando o seu 
alinhamento com os CRPs, 

de maneira a ampliar a 
participação democrática e 

a transparência

MAPA ESTRATÉGICO DO CFP 
2019-2022

Orientar a categoria 
para o exercício de uma 
psicologia laica, ética e 
cientifica respeitando a 
pluralidade de práticas 

profissionais e a 
diversidade dos sujeitos

Qualificar as ações 
de orientação 
e fiscalização, 
aproximando a 

categoria do Sistema 
Conselhos;

Defender a presença da 
psicologia nas instâncias 

representativas de 
controle e participação 
social, reconquistando 

e rearticulando 
representações em que a 
psicologia tem um lugar 

relevante

Fomentar uma política 
de excelência das 

práticas de atendimento 
à categoria e à 

sociedade

Contribuir para romper 
com a cultura de 

violência em relação as 
diferenças afirmando 

os Direitos Humanos no 
Sistema Conselhos

Fomentar a produção 
de conhecimento sobre 
a formação e exercício 

profissional

Ampliar a visibilidade das 
práticas profissionais da 
psicologia, consolidadas 
e emergentes, nos seus 

diversos âmbitos de 
atuação, dentro e fora do 

Brasil

Avançar na política 
de valorização e 

formação continuada 
de trabalhadoras (es) 

e das equipes técnicas 
do Conselho Federal de 

Psicologia e CRPs para a 
atuação profissional no 

Sistema Conselhos

Promover o exercício 
profissional que 

rompa com a lógica 
de patologização e de 
medicalização da vida

Defender as Políticas 
Públicas como 

campo de exercício 
profissional da 

Psicologia para o 
acesso e garantia de 

direitos

Ampliar o diálogo com 
os poderes legislativo, 
executivo e judiciário 
no que concerne às 

competências técnicas e 
éticas das intervenções 
das/os psicólogas/os

Ampliar a participação 
da categoria no 

processo de diálogo 
e decisão do Sistema 

Conselhos

Promover a cultura 
de defesa dos 

Direitos Humanos 
junto a sociedade e a 

categoria

Defender perante a 
sociedade, instituições 

de Estado e outras 
profissões o caráter 

privativo das práticas 
exclusivas da 

psicologia, nos termos 
da legislação

Nos 60 anos da 
psicologia brasileira, 
evidenciar seu papel 

e contribuição à 
sociedade apontando 
tendências e desafios 
nos diferentes campos 

e áreas de atuação

DIREITOS 
HUMANOS

RESPEITO ÀS 
DIFERENÇAS

DIVERSIDADE

ANTIRRACISMO

ANTIMACHISMO

ANTILGBTIFOBIA

DEMOCRACIA

JUSTIÇA SOCIAL

ENFRENTAMENTO DAS 
DESIGUALDADES

ÉTICA

COMPROMISSO 
SOCIAL

CIENTIFICIDADE

LAICIDADE

TRANSPARÊNCIA

DIÁLOGO

PLURALIDADE

INCLUSÃO

VALORES

Promover processos que assegurem o compromisso ético e a qualidade técnica-científica do 
exercício profissional de modo a ampliar o impacto e a relevância da Psicologia no enfrentamento 
das desigualdades estruturais para a construção de uma sociedade justa, inclusiva e democrática, 
alicerçada na garantia dos Direitos Humanos, no exercício da cidadania e no bem viver.

Ser uma instituição valorizada pela categoria por seu respeito à diversidade e pluralidade da 
psicologia, por seu compromisso com a garantia da qualidade ética, técnica e científica, desde os 
processos formativos, e reconhecida pela sociedade na defesa e promoção dos Direitos Humanos, 
dos valores democráticos, numa perspectiva socialmente justa e ambientalmente sustentável.
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TEMAS  
ESTRATÉGICOS

MISSÃO

VISÃO DE 
FUTURO

O XVIII Plenário do Conselho Federal de Psicologia definiu 
em planejamento estratégico sua missão, visão de futuro, 
valores de conduta e temas estratégicos – expressos no 
Mapa Estratégico da autarquia:
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2   Estrutura organizacional

A estrutura organizacional e de governança do Conselho Federal de 
Psicologia é um sistema que envolve o relacionamento entre a sociedade, 
a alta administração da Autarquia, as trabalhadoras e os trabalhadores e os 
órgãos de controle.

Em essência, a governança do CFP tem como propósitos conquistar e pre-
servar a confiança das psicólogas e dos psicólogos, bem como do conjunto 
da sociedade, articulando de forma eficiente e eficaz um conjunto de me-
canismos que assegurem a realização das funções precípuas do Conselho 
Federal de Psicologia alinhadas ao interesse público.

É importante registrar que o Conselho Federal de Psicologia tem por cultura 
a tomada de decisões após um exaustivo processo de participação da cate-
goria e de profissionais especializados nas diferentes áreas da Psicologia.

O diálogo político-técnico-metodológico é realizado em Núcleos Temáticos, 
Comissões, Grupos de Trabalho e Diretoria, subsidiados por pareceres téc-
nicos do corpo funcional do CFP ou de especialistas convidados. 

GOVERNANÇA DO CFP

A governança do CFP está delineada pela natureza da Autarquia e suas finalidades definidas na Lei Ordinária 
nº 5.766, de 1971, e no Decreto Lei nº 79.822, de 1977, e a partir destes expande suas relações em espaços 
internos e externos, compreendendo sociedade e categoria.

Na articulação com outros setores 
da sociedade, importa registrar que 
o Conselho Federal de Psicologia tem 
participado com diferentes graus de 

protagonismo de Conselhos Nacionais 
de Políticas Públicas e estabelecido 

relacionamento com outros conselhos 
profissionais, especialmente 

com os conselhos de profissões 
que atuam na área da saúde.

Internamente, as responsabilidades 
expressas no organograma da 

Autarquia contam com o processo 
de construção e monitoramento 

de resultados de seu Planejamento 
Estratégico, que tem origem 
nas declarações da categoria 

documentadas em seus congressos 
nacionais, particularmente no 
10º, que definiu as diretrizes 

para a gestão 2019-2022.

A execução do Planejamento 
Estratégico é acompanhada 
pelo Comitê Gestor definido 

exclusivamente para este fim e 
composto pela Coordenação Geral, 
Gerência Técnica (GTec), Gerência 
de Comunicação (GCom), Gerência 
Administrativa e Financeira (GAF), 

Gerência de Relações Institucionais 
(GRI) e Ouvidoria, além de dois 

conselheiros do XVIII Plenário do CFP.
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PLENÁRIA: constituída pelo conjunto das(os) 
conselheiras(os) efetivas(os) e suplentes, é 
o órgão deliberativo do Conselho Federal de 
Psicologia, com a participação de colaboradores.

DIRETORIA: órgão responsável pela 
operacionalização de diretrizes e decisões do 
Plenário, sendo constituída de Presidente, Vice-
Presidente, Secretário-Geral e Tesoureiro.

COORDENAÇÃO GERAL (CG): coordena, 
formula, orienta, articula e monitora as 
atividades das Gerências e demais setores 
do CFP, integrando a gestão dos esforços 
para o alcance efetivo dos resultados 
planejados pelo Plenário e Diretoria do CFP.

GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS (GGP): 
responsável pelo cumprimento de dispositivos 
do ACT, PCCS, escuta dos funcionários, clima 
organizacional, identificação de necessidades 
de treinamento, qualidade de vida no 
trabalho, plano de saúde, plano odontológico 
e demais assuntos relativos a pessoal.

AUDITORIA (AUDIN): responsável por 
verificar os processos internos, o controle da 
governança, bem como a realização de auditoria 
interna para validar os atos de gestão.

OUVIDORIA: recebe, examina e encaminha as 
demandas referentes a procedimentos e ações 
de conselheiros, funcionários e colaboradores 
do Sistema Conselhos de Psicologia (pedidos 
de acesso à informação; denúncias; elogios/
agradecimentos; reclamações/críticas; pedidos 
de simplificação; solicitações de providências; 
e sugestões sobre o funcionamento do CFP).

GERÊNCIA JURÍDICA (GJUR): assessoramento 
consultivo do Conselho Federal, bem como 
defesa judicial do Sistema Conselhos de 
Psicologia perante o Sistema de Justiça.

SECRETARIA DE ORIENTAÇÃO E ÉTICA 
(SOE): coordena as atividades de orientação e 
fiscalização do Sistema Conselho de Psicologia 
e organiza os julgamentos dos recursos de 
processos éticos advindos dos CRPs.

GERÊNCIA DE TECNOLOGIA (GTI): gestão 
das tecnologias de software e hardware 
utilizadas no CFP. Mantém sistemas e serviços 
como SEI, e-Psi, SATEPSI, entre outros, 
além de gerenciar contratos de soluções 
tecnológicas do Sistema Conselhos.

GERÊNCIA FINANCEIRA (GFIN): gerencia 
o patrimônio financeiro do Conselho, 
fornecendo informações para tomada de 
decisões e prestações de contas, além de 
gerenciar os setores de Pagamento, de 
Execução Orçamentária e Contábil.

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA (GEA): 
responsável por gerenciar os serviços de apoio 
administrativo do CFP. Coordena os setores de 
Logística, Suporte Físico e Licitações e Contratos.

SECRETARIA EXECUTIVA (SE): assessora 
diretamente a Coordenação Geral Estratégica 
e a Coordenação Geral Executiva.

ASSESSORIA PARLAMENTAR (ASPAR): 
realiza ações de litigância estratégica no Poder 
Legislativo Federal em demandas de interesse 
da Psicologia enquanto ciência e profissão.

Organograma CFP
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2   Estrutura organizacional

GERÊNCIA TÉCNICA (GTEC): responsável 
pelo assessoramento, análise e produção de 
subsídios técnicos para a orientação à categoria, 
à sociedade e aos Conselhos Regionais.

GERÊNCIA DE COMUNICAÇÃO (GCOM): 
Difusão estratégica de ações e atividades do 
CFP junto aos seus diversos públicos (categoria, 
entidades, estudantes e o conjunto da sociedade), 
além de suporte à CG, Diretoria e Plenário quanto 
a temas e ações pertinentes à Comunicação.

GERÊNCIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 
(GRI): responsável pelas representações 
institucionais do CFP nos espaços de 
participação e controle social e de incidência 
política. Assessora a Comissão de Direitos 
Humanos e a Coordenação Nacional de 
implementação da Lei 13.935/2019.

SETOR DE FOLHA DE PAGAMENTO 
(SFP): responsável pelo cálculo da folha 
de ponto, folha de pagamento, folha de 
benefícios, impostos correlatos e envio das 
informações para os sistemas do governo.

SETOR DE INFRAESTRUTURA E SUPORTE 
DE TI (STIC): responsável pela instalação 
e manutenção dos equipamentos de 
informática, de rede e de audiovisual do CFP.

SETOR DE PAGAMENTOS (SPAG): 
responsável por efetuar os pagamentos, 
acompanhar os valores recebidos e dialogar 
com fornecedores e colaboradores.

SETOR DE CONTABILIDADE (SCON): mantém 
os registros e procedimentos contábeis, 
de modo a disponibilizar informações para 
subsidiar tomada de decisão e prestação de 
contas à sociedade e aos órgãos de controle.

SETOR DE PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA (SPEO): planeja e executa 
o Orçamento do CFP, bem como assessora os 
Regionais em relação a seus Orçamentos.

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
(SLIC): responsável pelas contratações de 
bens e serviços, bem como monitoramento, 
controle e execução de prorrogações 
e celebrações de convênios.

SETOR DE LOGÍSTICA (SLOG): cuida da 
emissão de passagens, reserva de hospedagens, 
locação de espaços, pagamento de verbas 
indenizatórias, contratação de serviços para 
eventos e envio de informações aos participantes.

SETOR DE SUPORTE FÍSICO (SSF): organiza, 
cuida, repara, executa, supervisiona e realiza 
algumas das atividades patrimoniais e logística 
de eventos internos e externos do CFP.

PROTOCOLO: recebe e arquiva todos os 
documentos que chegam no CFP.

CENTRO DE REFERÊNCIAS EM POLÍTICAS 
PÚBLICAS (CREPOP): sistematiza e difunde o 
conhecimento sobre a interface entre Psicologia e 
políticas públicas, com publicação de Referências 
Técnicas voltadas à orientação profissional.

SECRETARIA DA REVISTA PCP: Assessora 
o corpo editorial da revista Psicologia: Ciência 
e Profissão, bem como realiza recepção, 
primeira avaliação e acompanhamento 
de todos os artigos submetidos. 



3FATORES 
EXTERNOS 

RELEVANTES3
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3   Fatores externos relevantes

O ano de 2022 marcou o avanço da ciência no enfrentamento à pandemia de 
Covid-19, permitindo a progressiva retomada da regularidade de atividades 
após a grave crise sanitária e social que impactou o mundo ao longo dos 
últimos anos.
 
É neste cenário que o XVIII Plenário do Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
implementa o último ano do triênio de sua gestão, com a oportunidade de 
ações e entregas que estiveram impactadas pela Covid-19 e que demanda-
ram uma readequação quanto às iniciativas planejadas antes do contexto 
da crise.
 
É um ano marco para a Psicologia brasileira, que completou em 2022 seis 
décadas desde que foi regulamentada como ciência e profissão no país. É 
também o momento de realização do mais importante espaço de construção 
da agenda política dessa profissão, o Congresso Nacional da Psicologia – 
realizado a cada triênio para definir as diretrizes e princípios que irão orientar 
a atuação de psicólogas e psicólogos nos próximos anos.
 
Foi neste cenário de grandes marcos e construções, que o XVIII Plenário 
do CFP também promoveu a consulta eleitoral que definiu a nova gestão 
do Conselho. Uma eleição que, pela primeira vez na história da Autarquia, 
passou a exigir nas candidaturas o cumprimento de percentual mínimo de 
cotas para pessoas com deficiência, pessoas negras, pessoas trans e povos 
tradicionais e indígenas – uma medida pioneira em processos eleitorais de 
conselhos de categoria no país.
 
No cenário externo, é também momento de renovação de mandatos no 
Poder Executivo e no Congresso Nacional. Um processo marcado por grave 
acirramento ideológico, fake news e a grave tentativa de enfraquecimento 
da própria democracia – convocando o CFP e a Psicologia brasileira a rea-
firmar os princípios fundamentais que estruturam o seu Código de Ética de 
respeito e promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integri-
dade de todos.
 
É nesse sentido que o CFP se manteve mobilizado nos espaços de incidên-
cia , participação e controle social de políticas públicas, mesmo diante do 
enfraquecimento institucional dessas estruturas.
 
No Parlamento, temas importantes que afetam a Psicologia ganharam des-
taque – como a instalação da Frente Parlamentar pelo Controle de Armas e 
Munições e, no âmbito de valorização da categoria, o avanço na tramitação 
do projeto de lei que busca assegurar a jornada de até 30 horas semanais 
para profissionais da Psicologia.
 
Atento à necessidade de estabelecer espaços de interlocução para a cons-
trução de ações e políticas relacionadas à Psicologia como ciência e pro-
fissão, o CFP também manteve uma importante agenda de diálogo com as 
equipes de transição do novo governo federal – apresentando, inclusive, 
um amplo documento com questões centrais para o presente e futuro da 
Psicologia brasileira no contexto da sociedade. 



4RISCOS, 
OPORTUNIDADES 
E PERSPECTIVAS4



18

4   Oportunidades e Perspectivas

Principais riscos identificados

Para a gestão 2019/2022, o XVIII Plenário do Conselho Federal de Psicologia 
definiu como missão “promover processos que assegurem o compromisso 
ético e a qualidade técnico-científica do exercício profissional de modo a 
ampliar o impacto e a relevância da Psicologia no enfrentamento das desi-
gualdades estruturais para a construção de uma sociedade justa, inclusiva 
e democrática, alicerçada na garantia dos Direitos Humanos, no exercício 
da cidadania e no bem viver”. 

Tendo tais diretrizes como perspectiva, bem como os desafios impostos 
pela pandemia de Covid-19, foram identificados riscos capazes de afetar o 
alcance de tais objetivos, bem como medidas para mitigá-los, a saber:

CAUSA RISCOS CONSEQUÊNCIA
CRITICIDADE 
(PROBABILIDADE 
X IMPACTO)

TRATAMENTO DO 
RISCO (MITIGAÇÃO)

Pandemia de 
Covid-19

Insuficiência da 
estrutura física e 
financeira para o 
funcionamento do 
Conselho Federal 
de Psicologia

Incerteza da 
arrecadação das 
receitas diante de um 
cenário desconhecido

Alta

A Autarquia manteve 
em funcionamento suas 
principais atividades 
com os Conselhos 
Regionais, os órgãos de 
controle, as instituições 
de Estado e a categoria. 

Pandemia de 
Covid-19

Comprometimento 
da força de trabalho  

Adoecimento das(os) 
trabalhadores do CFP Alta

Em 2021, o CFP retomou 
parcialmente as 
atividades presenciais, 
monitorando a situação 
da pandemia de 
Covid-19. Em 2022, 
as atividades foram 
retomadas integralmente 
no modo presencial, em 
vista do maior controle 
da pandemia através 
do Plano Nacional 
de Imunização.

Pandemia de 
Covid-19

O espaço do 
Conselho não permite 
a retomada de todas 
as trabalhadoras 
e todos os 
trabalhadores do CFP.

Contágio da Covid-19 no 
ambiente de trabalho Média

Em 2021, adotou-se 
o rodízio de presença 
entre as trabalhadoras 
e trabalhadores de 
cada setor. Em 2022, 
o mecanismo foi 
dispensado em função 
da queda no número de 
contaminações devido às 
campanhas de vacinação 
do governo federal.
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4   Oportunidades e Perspectivas

CAUSA RISCOS CONSEQUÊNCIA
CRITICIDADE 
(PROBABILIDADE 
X IMPACTO)

TRATAMENTO DO 
RISCO (MITIGAÇÃO)

Pandemia de 
Covid-19

Não cumprimento 
da missão de 
disciplinar o exercício 
profissional

Não Julgamento de 
processos éticos - 
Instância recursal

Alta

Os julgamentos dos 
recursos de processos 
éticos foram retomados 
em formato online, 
garantindo a segurança 
e o sigilo. A partir de 
2022 os julgamentos 
foram retomados em 
formato presencial 
diante do controle de 
casos da Covid. 

Plenárias 
remotas em 
consequência do 
distanciamento 
social

Desconhecimento 
da estrutura ideal 
para as plenárias  

Não realização das 
plenárias, levando ao 
descumprimento legal

Alta

Foram realizadas 
plenárias híbridas 
durante o ano de 2021, 
considerando que 
algumas conselheiras 
e conselheiros 
pertencem aos grupos 
de risco de contágio pelo 
coronavírus. Em 2022, 
diante da diminuição dos 
números da Covid-19, a 
atividade foi retomada 
presencialmente.

Governança 
do Sistema 
CFP / CRPs 
descordenada

O Sistema não 
funcionar como prevê 
o arcabouço legal

Decisões 
descentralizadas 
impactando na 
uniformidade dos 
procedimentos 
e atuação. 

Alta

Foram mantidas reuniões 
com as presidentas dos 
Conselhos Regionais 
de Psicologia para 
a construção de 
decisões assertivas 
enquanto Sistema.

MODELO DE GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

O Conselho Federal de Psicologia implementou esforços para as adapta-
ções necessárias em sua estrutura com vistas a se enquadrar no modelo 
de gerenciamento de riscos e controles – intitulado Três Linhas de Defesa 
e desenvolvido pelo The Institute of Internal Auditors (IIA) e recomendado 
pelo Tribunal de Contas da União (TCU). O objetivo é prover o CFP de um 
modelo simples e efetivo para o delineamento dos papéis e responsabilida-
des essenciais ao gerenciamento de riscos e seu controle.  

Segundo as constatações do IIA, a organização deve contar com diversos 
atores desempenhando atividades relacionadas à gestão de riscos e de con-
trole – tais como auditores internos, especialistas, executivos de complian-
ce, analistas de qualidade, investigadores de fraude e outros profissionais 
de riscos e controles. 
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No entanto, o CFP já tem o entendimento de que cada ator desse sistema 
deverá compreender quais os limites de suas responsabilidades e como 
seus cargos se encaixam na estrutura geral de riscos e controle, de modo a 
evitar debates desnecessários sobre as competências e áreas de atuação. 

O Conselho Federal de Psicologia definiu que o modelo do IIA é o mais 
eficiente e simples de ser implantado, sendo o controle de seus gestores a 
primeira linha de defesa no gerenciamento de riscos. As diversas funções 
de controle de riscos e supervisão de conformidade (área de risco, comitê 
de risco, comitê de transparência, etc.) estabelecidas pela gerência são a 
segunda linha de defesa, como também a Ouvidoria e a Gerência Jurídica; 
enquanto a avaliação independente, feita pela auditoria interna, contempla 
a terceira linha. 

Segundo o IIA, as três linhas de defesa devem existir de alguma forma, 
separadas e objetivamente identificadas, não importando o tamanho ou a 
complexidade da atividade finalística desenvolvida, pois isso assegura a 
efetividade do gerenciamento de riscos.

O modelo ressalta que o alto nível de independência da auditoria interna não 
está disponível nas outras linhas de defesa, nem mesmo na segunda. Para 
manter essa independência, não é aconselhável que se atribua à auditoria 
interna responsabilidades de gestão, como coordenar ou gerenciar o pro-
cesso de gestão de riscos da organização.

A principal função da auditoria interna é prover avaliações independentes 
sobre a eficácia da governança, do gerenciamento de riscos e dos controles 
internos, incluindo a forma como a primeira e a segunda linhas de defesa 
alcançam os objetivos de gerenciamento de riscos e controle.

Em que pese ainda não ter instalado o modelo ideal acima descrito, o 
Conselho Federal de Psicologia já exerce controles sobre as ações defini-
das em seu Planejamento Estratégico para cada triênio e nesse diapasão 
está decidido a implementar uma estrutura adequada aos moldes dos 
referenciais emanados pelos órgãos de controle. Nesse sentido, se en-
contra em fase de planejamento de futuras contratações de profissionais 
para encorpar o CFP.
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Atividades e funcionamento

Atualmente, os controles internos do CFP compreendem um conjunto de 
atividades voltadas à avaliação do cumprimento dos objetivos previstos no 
Planejamento Estratégico, à avaliação da execução dos programas de gestão, 
à avaliação da execução orçamentária e à avaliação dos gestores, visando 
comprovar a conformidade e o nível de execução das metas. 

Também busca avaliar o alcance dos objetivos e a adequação do gerenciamen-
to, avaliar a legalidade e a legitimidade dos atos praticados e, por fim, promover 
o exame dos resultados quanto à economicidade, à eficiência e à eficácia da 
gestão orçamentária, financeira, patrimonial, de pessoal e dos sistemas admi-
nistrativos e operacionais.

Integram o Sistema de Controle Interno do Conselho Federal de Psicologia 
a Coordenação Geral, a Coordenação Geral Adjunta, o Comitê Gestor de 
Transparência e o Comitê de Acompanhamento das Ações Estratégicas.

Setores que auxiliam no Controle Interno

Não se pode deixar de evidenciar o Sistema Eletrônico de Informação (SEI), 
um dos principais instrumentos de controle interno implantados no Conselho 
Federal de Psicologia. O SEI é uma importante ferramenta de gestão de docu-
mentos e processos eletrônicos a fim de promover a eficiência administrativa 
na gestão pública, que, por si só, constitui um poderoso instrumento de controle 
e acompanhamento de processos.  

 ‣ Também é importante destacar a Ouvidoria, que, além de ser um órgão de 
apoio à governança, é considerada como um controle interno de destaque, 
uma vez que tem entre suas atribuições sistematizar as atividades de aco-
lhimento das percepções da sociedade frente às metas e aos objetivos 
programados pela entidade. 

 ‣ A Auditoria Interna, já instituída por resolução do CFP e regulamentada por 
portaria, em fase de estruturação, já atua na orientação aos gestores em rela-
ção ao atingimento das metas e aos meios de correição. Ademais, o Conselho 
Federal de Psicologia se resguarda da opinião de Auditoria Independente 
anual, para fins de avaliação do controle da execução orçamentária e das 
principais atividades de riscos inerentes a atos de gestão administrativa.

 ‣ Além disso, é adotada uma série de controles preventivos e detectivos – tais 
como procedimentos de autorização de gastos, segregação de funções (au-
torização, execução, registro e controle), sistemas informatizados de contro-
les de frequência e administração de pessoal, sistema informatizado de con-
ciliações e administração de bens patrimoniais e de almoxarifado, sistema 
informatizado (Comprasnet) para aquisição de bens e serviços, entre outros.
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Transparência

O CFP promove a cultura da transparência na Administração Pública e, dessa 
forma, aumenta gradativamente a disponibilização de dados em formatos 
abertos. Assim, mantém atualizado o Portal da Transparência do Sistema 
Conselhos de Psicologia, observando os requisitos de acessibilidade e res-
ponsividade, permitindo, dessa maneira, que a informação esteja acessível à 
sociedade, inclusive por dispositivos móveis, e, principalmente, observando 
as recomendações do TCU.

A plataforma é integrada a vários outros sistemas de controle, também de-
senvolvidos pelo CFP, permitindo, assim, mais agilidade na publicação dos 
dados referentes às ações realizadas, tanto dos 24 Conselhos Regionais 
quanto do Conselho Federal. Essa plataforma é um importante instrumento 
de divulgação de dados abertos.

Por fim, o Conselho Federal de Psicologia aprofunda, apesar das dificulda-
des e incertezas herdadas pela pandemia, práticas de Gestão de Riscos, 
Controle e Transparência. Contudo, a entidade já percebe um grau de matu-
ridade satisfatório de governança, capaz de demonstrar à sociedade o seu 
comprometimento com sua missão de orientar, fiscalizar e regulamentar o 
exercício da prática profissional da(o) psicóloga(o).

Oportunidades 

A continuidade da pandemia do coronavírus e a crise política vivenciada 
no Brasil aprofundaram a situação de vulnerabilidade de amplos setores 
da sociedade, com expressivo impacto na saúde mental e no bem viver da 
população. 

É nesse cenário de profundos desafios que os valores e princípios de uma 
instituição são colocados à prova. As psicólogas e os psicólogos que com-
põem o XVIII Plenário do Conselho Federal de Psicologia exercitam a opor-
tunidade de praticar os princípios de seu código de ética, em um tempo de 
exceções.

Em 2022, o XVIII Plenário mais uma vez atuou sob o pano de fundo de 
uma crise sanitária e política, mobilizando esforços para que os princípios 
registrados  em seu Código de Ética sejam práticas como meio e fim para 
o exercício da Psicologia brasileira:

• O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da li-
berdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser humano, 
apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos.
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• O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida 
das pessoas e das coletividades e contribuirá para a eliminação de 
quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão.

• O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e 
historicamente a realidade política, econômica, social e cultural.

• O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo aprimo-
ramento profissional, contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia 
como campo científico de conhecimento e de prática.

• O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da 
população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos 
serviços e aos padrões éticos da profissão.

• O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado 
com dignidade, rejeitando situações em que a Psicologia esteja sendo 
aviltada.

• O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que 
atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades profissio-
nais, posicionando-se de forma crítica e em consonância com os demais 
princípios deste Código. 



5GOVERNANÇA 
E GESTÃO5
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5   Governança e gestão

Ações de Governança

O Conselho Federal de Psicologia tem articulado, em conjunto com os 
Conselhos Regionais (CRPs), o aprimoramento da sua Política de Governança. 

No âmbito do CFP a Governança compreende essencialmente os meca-
nismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, 
direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas a cumprir a atividade 
finalística, a alinhar os interesses organizacionais com a finalidade de agre-
gar valor à sociedade, a otimizar o usos dos recursos por meio de políticas 
institucionais voltadas ao interesse do conjunto autárquico CFP e a fim de 
garantir a perenidade da organização.

A governança do Conselho considera como atores 
de governança, o Principal e os Agentes:
• O Principal, representado pela sociedade, Estado e profissionais regis-

trados, compartilha as percepções de finalidade e valor e detêm o poder 
social, podendo exercê-lo de forma conjunta e ordenada por meio de 
estruturas criadas para representá-lo.

• Os Agentes, que contemplam os representantes eleitos, as instâncias 
de governança, as instâncias de gestão e os colaboradores, são aqueles 
a quem foi delegada autoridade para administrar os ativos, os recursos, 
cumprir os propósitos e garantir os resultados.

O Sistema de Governança do CFP reflete as estruturas administrativas 
(instâncias), os processos de trabalho, os instrumentos (ferramentas, do-
cumentos etc.), o fluxo de informações e o comportamento de pessoas 
envolvidas direta, ou indiretamente, na avaliação, no direcionamento e no 
monitoramento da entidade.

O Sistema de Governança do CFP é representado pelo infográfico que de-
monstra a segregação de funções entre Governança e Gestão. O CFP busca 
desenvolver a boa governança, com o propósito de implementar e atuar 
dentro dos parâmetros das melhores práticas na área pública.
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Instâncias Externas 
de Governança

Instâncias externas de 
Controle e Regulamentação
• TCU
• CGU

Instâncias externas de 
apoio à Governança
• Controle Social
• Congresso Nacional  

da Psicologia
• Auditoria Independente

Instâncias Internas 
de Governança

Instâncias de apoio ao Plenário
• Congresso Nacional de Psicologia
• Secretaria de Orientação e Ética (SOE)

Instâncias de apoio à Diretoria
• Coordenação Geral
• Ouvidoria
• Auditoria
• Gerência Jurídica
• Assessoria Parlamentar

Instância de apoio  
à Alta Administração
• Coordenação Geral Executiva
• Coordenação Geral Estratégica 
• Secretaria Executiva

Gerências
• Gerência de Tecnologia da 

Informação 
• Gerência Financeira
• Gerência de Pessoas
• Gerência Administrativa 
• Gerência Técnica 
• Gerência de Comunicação
• Gerência de Relações 

Institucionais

Governança

Gestão

Sociedade  
(Cidadãos)

Psicólogos Outras partes 
interessadas

Plenário

Diretoria

Gestão Tática
(CGEx e CGEst)

Gestão Operacional
(Gerências)

Controle

Abrange o processo de gestão de riscos e contro-
les internos, assim como aspectos como transpa-
rência, prestação de contas e responsabilização. 

Em 2021, o Conselho Federal de Psicologia apri-
morou os trabalhos de governança do Comitê 
Gestor de Transparência, instituído por intermé-
dio da Portaria CFP nº 26, de 6 de agosto de 2020.

Com isso, o CFP procura garantir a seleção, or-
ganização e disponibilização das informações de 
interesse da sociedade, conforme preceitua as 
boas práticas de transparência. 

As atribuições do Comitê definidas na portaria são:

 ‣ Assegurar o cumprimento das normas relativas ao 
acesso à informação, de forma eficiente e adequa-
da aos objetivos da Lei de Acesso à Informação;

 ‣ Monitorar a implementação do disposto na Lei 
de Acesso à Informação e apresentar relatórios 
periódicos sobre o seu cumprimento;

 ‣ Recomendar as medidas indispensáveis à imple-
mentação e ao aperfeiçoamento das normas e 
procedimentos necessários ao correto cumpri-
mento do disposto na Lei de Acesso à Informação;

 ‣ Orientar as respectivas unidades no que se refe-
re ao cumprimento do disposto nesta Lei e seus 
regulamentos.



6TEMAS E 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS6
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6   Temas Estratégicos e objetivos

Ao desenhar sua missão e visão de futuro, o XVIII Plenário do Conselho 
Federal de Psicologia promoveu o foco de sua atuação em quatro temas 
estratégicos, que se subdividem em objetivos centrais. Ao longo de 2022, o 
CFP promoveu um conjunto de atividades fundamentadas nessas diretrizes, 
conforme destacam as notícias a seguir, extraídas do site CFP:

Direitos Humanos

PROMOVER  
a cultura de defesa dos 
Direitos Humanos entre 
os membros da categoria 
e a sociedade em geral.

EVIDENCIAR,  
por meio das ações de 
regulamentação, orientação e 
fiscalização, a indissociabilidade 
entre Direitos Humanos e Psicologia 
no âmbito do exercício profissional.

ORIENTAR  
a categoria para o exercício de uma 
Psicologia laica, ética e científica, 
respeitando a pluralidade 
das práticas profissionais e a 
diversidade dos sujeitos.

CONTRIBUIR  
para romper com a cultura 
de violência em relação às 
diferenças, afirmando os Direitos 
Humanos no Sistema Conselhos.

PROMOVER  
o exercício profissional 
que rompa com a lógica 
de patologização e de 
medicalização da vida.

13/01
CFP retransmite diálogo sobre os impactos das inundações na Bahia

17/01
Emergências e desastres: CFP e CRP-BA monitoram o auxílio psicológico 
às vítimas das cidades afetadas pelas fortes chuvas na Bahia

24/01
CRP-MG e CFP realizam evento que reflete o papel da Psicologia no 
acolhimento de pessoas atingidas por enchentes e deslizamentos

25/01
“Inclusão na Linguagem” será tema de live do CFP nesta quinta-feira (27)

29/01
No mês que celebra a visibilidade trans, OMS conclui prazo para que 
países retirem a transexualidade do rol de patologias

https://site.cfp.org.br/cfp-retransmite-dialogo-sobre-os-impactos-das-inundacoes-na-bahia/
https://site.cfp.org.br/emergencias-e-desastres-cfp-e-crp-ba-monitoram-o-auxilio-psicologico-as-vitimas-das-cidades-afetadas-pelas-fortes-chuvas-na-bahia/
https://site.cfp.org.br/emergencias-e-desastres-cfp-e-crp-ba-monitoram-o-auxilio-psicologico-as-vitimas-das-cidades-afetadas-pelas-fortes-chuvas-na-bahia/
https://site.cfp.org.br/crp-mg-e-cfp-realizam-evento-que-reflete-o-papel-da-psicologia-no-acolhimento-de-pessoas-atingidas-por-enchentes-e-deslizamentos-2/
https://site.cfp.org.br/crp-mg-e-cfp-realizam-evento-que-reflete-o-papel-da-psicologia-no-acolhimento-de-pessoas-atingidas-por-enchentes-e-deslizamentos-2/
https://site.cfp.org.br/inclusao-na-linguagem-sera-tema-de-live-do-cfp-nesta-quinta-feira/
https://site.cfp.org.br/no-mes-que-celebra-a-visibilidade-trans-oms-conclui-prazo%e2%80%a8-para-que-paises-retirem-a-transexualidade-do-rol-de-patologias/
https://site.cfp.org.br/no-mes-que-celebra-a-visibilidade-trans-oms-conclui-prazo%e2%80%a8-para-que-paises-retirem-a-transexualidade-do-rol-de-patologias/
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11/02
5ª Conferência de Saúde Mental tem prazos adiados e etapa final será 
em novembro

18/02
Desastre em Petrópolis (RJ): Soliariedade às vítimas

21/03
CFP lança série sobre Psicologia no enfrentamento ao racismo

14/04
Nada sobre nós, sem nós: CFP destaca importância da Educação 
Inclusiva no Brasil

06/05
Radicalizar o direito à vida: CFP abre inscrições para seminário on-line 
sobre Psicologia e Direitos Humanos

18/05
18 de maio: CFP em defesa de uma infância livre de violência

18/05
Pelo fim dos manicômios: CFP diz não à institucionalização da loucura

23/05
Direitos de crianças e adolescentes nos esportes é tema de audiência 
na Câmara

23/05
CFP integra reunião sobre direitos humanos de órgão especializado do 
Mercosul

27/05
Seminário marca luta contra o racismo como estratégia fundamental 
para radicalizar o direito à vida

31/05
Seminário conclui atividades com importantes discussões para a 
Psicologia na defesa dos direitos humanos

02/06
Comissões de Direitos Humanos do Sistema Conselhos de Psicologia 
se reúnem para avaliar ações e propor estratégias de atuação

03/06
Papel da Psicologia na defesa dos direitos humanos marca abertura 
do 11º CNP

https://site.cfp.org.br/5a-conferencia-de-saude-mental-tem-prazos-adiados-e-etapa-final-sera-em-novembro/
https://site.cfp.org.br/5a-conferencia-de-saude-mental-tem-prazos-adiados-e-etapa-final-sera-em-novembro/
https://site.cfp.org.br/desastre-em-petropolis-rj-soliariedade-as-vitimas/
https://site.cfp.org.br/cfp-lanca-serie-sobre-psicologia-no-enfrentamento-ao-racismo/
https://site.cfp.org.br/nada-sobre-nos-sem-nos-cfp-destaca-importancia-da-educacao-inclusiva-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/nada-sobre-nos-sem-nos-cfp-destaca-importancia-da-educacao-inclusiva-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/radicalizar-o-direito-a-vida-cfp-abre-inscricoes-para-seminario-on-line-sobre-psicologia-e-direitos-humanos/
https://site.cfp.org.br/radicalizar-o-direito-a-vida-cfp-abre-inscricoes-para-seminario-on-line-sobre-psicologia-e-direitos-humanos/
https://site.cfp.org.br/18-de-maio-cfp-em-defesa-de-uma-infancia-livre-de-violencia/
https://site.cfp.org.br/pelo-fim-dos-manicomios-cfp-diz-nao-a-institucionalizacao-da-loucura/
https://site.cfp.org.br/direitos-de-criancas-e-adolescentes-nos-esportes-e-tema-de-audiencia-na-camara/
https://site.cfp.org.br/direitos-de-criancas-e-adolescentes-nos-esportes-e-tema-de-audiencia-na-camara/
https://site.cfp.org.br/cfp-integra-reuniao-sobre-direitos-humanos-de-orgao-especializado-do-mercosul/
https://site.cfp.org.br/cfp-integra-reuniao-sobre-direitos-humanos-de-orgao-especializado-do-mercosul/
https://site.cfp.org.br/seminario-marca-luta-contra-o-racismo-como-estrategia-fundamental-para-radicalizar-o-direito-a-vida/
https://site.cfp.org.br/seminario-marca-luta-contra-o-racismo-como-estrategia-fundamental-para-radicalizar-o-direito-a-vida/
https://site.cfp.org.br/seminario-conclui-atividades-com-importantes-discussoes-para-a-psicologia-na-defesa-dos-direitos-humanos/
https://site.cfp.org.br/seminario-conclui-atividades-com-importantes-discussoes-para-a-psicologia-na-defesa-dos-direitos-humanos/
https://site.cfp.org.br/comissoes-de-direitos-humanos-do-sistema-conselhos-de-psicologia-se-reunem-para-avaliar-acoes-e-propor-estrategias-de-atuacao/
https://site.cfp.org.br/comissoes-de-direitos-humanos-do-sistema-conselhos-de-psicologia-se-reunem-para-avaliar-acoes-e-propor-estrategias-de-atuacao/
https://site.cfp.org.br/papel-da-psicologia-na-defesa-dos-direitos-humanos-marca-abertura-do-11o-cnp/
https://site.cfp.org.br/papel-da-psicologia-na-defesa-dos-direitos-humanos-marca-abertura-do-11o-cnp/
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09/06
Comissão Intersetorial do Conselho Nacional de Saúde alerta para o 
impacto da violência de Estado na saúde mental da população

26/06
No mês do Orgulho LGBTI+, CFP reforça engajamento histórico na defesa 
dos direitos à diversidade sexual e às identidades de gênero

13/07
CFP lança resolução sobre a atuação da Psicologia no Sistema 
Socioeducativo

27/07
CFP participa de mobilização contra violência política e retrocessos nos 
direitos das mulheres

27/07
CFP participa de reunião ampliada do Fórum Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente

30/08
CFP lança pesquisa sobre atuação de psicólogas(os) na política pública 
de atenção às pessoas com deficiência

05/09
Categoria elege primeira psicóloga travesti para presidência de um 
Conselho Regional

15/09
CFP participa de Conferência sobre Promoção à Saúde e Cuidados para 
População Gay na América Latina e Caribe

18/09
Psicologia na Semana Nacional do Trânsito 2022

29/09
CFP destaca decisão judicial que reconhece ilegalidade da internação de 
adolescentes em comunidades terapêuticas

30/09
CFP participa do V Congresso Nacional da População de Rua

10/10
Saúde mental é coletiva

20/10
CFP Divulga: 1ª Jornada de Psicogerontologia UERJ/USP

https://site.cfp.org.br/comissao-intersetorial-do-conselho-nacional-de-saude-alerta-para-o-impacto-da-violencia-de-estado-na-saude-mental-da-populacao/
https://site.cfp.org.br/comissao-intersetorial-do-conselho-nacional-de-saude-alerta-para-o-impacto-da-violencia-de-estado-na-saude-mental-da-populacao/
https://site.cfp.org.br/no-mes-do-orgulho-lgbti-cfp-reforca-engajamento-historico-na-defesa-dos-direitos-a-diversidade-sexual-e-as-identidades-de-genero/
https://site.cfp.org.br/no-mes-do-orgulho-lgbti-cfp-reforca-engajamento-historico-na-defesa-dos-direitos-a-diversidade-sexual-e-as-identidades-de-genero/
https://site.cfp.org.br/cfp-lanca-resolucao-sobre-a-atuacao-da-psicologia-no-sistema-socioeducativo/
https://site.cfp.org.br/cfp-lanca-resolucao-sobre-a-atuacao-da-psicologia-no-sistema-socioeducativo/
https://site.cfp.org.br/cfp-participa-de-mobilizacao-contra-violencia-politica-e-retrocessos-nos-direitos-das-mulheres/
https://site.cfp.org.br/cfp-participa-de-mobilizacao-contra-violencia-politica-e-retrocessos-nos-direitos-das-mulheres/
https://site.cfp.org.br/cfp-participa-de-reuniao-ampliada-do-forum-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente/
https://site.cfp.org.br/cfp-participa-de-reuniao-ampliada-do-forum-nacional-dos-direitos-da-crianca-e-do-adolescente/
https://site.cfp.org.br/cfp-lanca-pesquisa-sobre-atuacao-de-psicologasos-na-politica-publica-de-atencao-as-pessoas-com-deficiencia/
https://site.cfp.org.br/cfp-lanca-pesquisa-sobre-atuacao-de-psicologasos-na-politica-publica-de-atencao-as-pessoas-com-deficiencia/
https://site.cfp.org.br/categoria-elege-primeira-psicologa-travesti-para-presidencia-de-um-conselho-regional/
https://site.cfp.org.br/categoria-elege-primeira-psicologa-travesti-para-presidencia-de-um-conselho-regional/
https://site.cfp.org.br/cfp-participa-de-conferencia-sobre-promocao-a-saude-e-cuidados-para-populacao-gay-na-america-latina-e-caribe/
https://site.cfp.org.br/cfp-participa-de-conferencia-sobre-promocao-a-saude-e-cuidados-para-populacao-gay-na-america-latina-e-caribe/
https://site.cfp.org.br/psicologia-na-semana-nacional-do-transito-2022/
https://site.cfp.org.br/cfp-destaca-decisao-judicial-que-reconhece-ilegalidade-da-internacao-de-adolescentes-em-comunidades-terapeuticas/
https://site.cfp.org.br/cfp-destaca-decisao-judicial-que-reconhece-ilegalidade-da-internacao-de-adolescentes-em-comunidades-terapeuticas/
https://site.cfp.org.br/cfp-participa-do-v-congresso-nacional-da-populacao-de-rua/
https://site.cfp.org.br/saude-mental-e-coletiva/
https://site.cfp.org.br/cfp-divulga-1a-jornada-de-psicogerontologia-uerj-usp/
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10/11
CFP promove diálogo sobre Mulheres, Psicologia e Enfrentamento às 
Violências

25/11
16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres: CFP lança 
série especial de podcasts

15/12
CFP é eleito para compor Conselho Nacional de Direitos Humanos no 
biênio 2022-2024

16/12
Direitos da criança e do adolescente: CFP é eleito para nova gestão do 
Conanda

22/12
Sistema Conselhos de Psicologia lança carta compromisso em defesa 
dos direitos das mulheres

https://site.cfp.org.br/cfp-promove-dialogo-sobre-mulheres-psicologia-e-enfrentamento-as-violencias/
https://site.cfp.org.br/cfp-promove-dialogo-sobre-mulheres-psicologia-e-enfrentamento-as-violencias/
https://site.cfp.org.br/16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres-cfp-lanca-serie-especial-de-podcasts/
https://site.cfp.org.br/16-dias-de-ativismo-pelo-fim-da-violencia-contra-as-mulheres-cfp-lanca-serie-especial-de-podcasts/
https://site.cfp.org.br/cfp-e-eleito-para-compor-conselho-nacional-de-direitos-humanos-no-bienio-2022-2024/
https://site.cfp.org.br/cfp-e-eleito-para-compor-conselho-nacional-de-direitos-humanos-no-bienio-2022-2024/
https://site.cfp.org.br/direitos-da-crianca-e-do-adolescente-cfp-e-eleito-para-nova-gestao-do-conanda/
https://site.cfp.org.br/direitos-da-crianca-e-do-adolescente-cfp-e-eleito-para-nova-gestao-do-conanda/
https://site.cfp.org.br/sistema-conselhos-de-psicologia-lanca-carta-compromisso-em-defesa-dos-direitos-das-mulheres/
https://site.cfp.org.br/sistema-conselhos-de-psicologia-lanca-carta-compromisso-em-defesa-dos-direitos-das-mulheres/
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Exercício da Profissão

PROMOVER,  
por meio de orientação, a qualificação 
dos serviços prestados em Psicologia 
nos seus diversos campos, 
ampliando seus impactos sociais.

QUALIFICAR  
as ações de orientação 
e fiscalização, 
aproximando a categoria 
do Sistema Conselhos.

FOMENTAR  
a produção de 
conhecimento 
sobre a formação o 
exercício profissional.

DEFENDER as políticas 
públicas como campo de 
exercício profissional da 
Psicologia para o acesso 
e garantia de direitos.

DEFENDER perante a 
sociedade, instituições de Estado 
e outras profissões, o caráter 
privativo das práticas exclusivas da 
Psicologia nos termos da legislação.

14/01
Revista PCP disponibiliza os primeiros artigos de 2022

28/01
Avaliação Psicológica: CFP publica resolução sobre registro e porte de armas

28/01
CFP realiza debate sobre papel da Psicologia no contexto da pandemia e de 
emergências e desastres

31/01
Resolução CFP 02/2022 regulamenta avaliação psicossocial no trabalho

01/02
XIII Concurso de Provas e Títulos: CFP adia aplicação de provas por risco de 
contaminação devido à pandemia

02/02
Vem aí a II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS

08/02
Minas Gerais regulamenta a atuação de psicólogas(os) e assistentes sociais 
nas escolas

22/02
Belo Horizonte sediará etapa Sudeste da II Mostra Nacional de Práticas em 
Psicologia no SUAS

https://site.cfp.org.br/revista-pcp-disponibiliza-os-primeiros-artigos-de-2022/
https://site.cfp.org.br/avaliacao-psicologica-cfp-publica-resolucao-sobre-registro-e-porte-de-armas/
https://site.cfp.org.br/cfp-realiza-debate-sobre-papel-da-psicologia-no-contexto-da-pandemia-e-de-emergencias-e-desastres/
https://site.cfp.org.br/cfp-realiza-debate-sobre-papel-da-psicologia-no-contexto-da-pandemia-e-de-emergencias-e-desastres/
https://site.cfp.org.br/resolucao-cfp-02-2022-regulamenta-avaliacao-psicossocial-no-trabalho/
https://site.cfp.org.br/xiii-concurso-de-provas-e-titulos-cfp-adia-aplicacao-de-provas-por-risco-de-contaminacao-devido-a-pandemia/
https://site.cfp.org.br/xiii-concurso-de-provas-e-titulos-cfp-adia-aplicacao-de-provas-por-risco-de-contaminacao-devido-a-pandemia/
https://site.cfp.org.br/vem-ai-a-ii-mostra-nacional-de-praticas-em-psicologia-no-suas/
https://site.cfp.org.br/minas-gerais-regulamenta-a-atuacao-de-psicologasos-e-assistentes-sociais-nas-escolas/
https://site.cfp.org.br/minas-gerais-regulamenta-a-atuacao-de-psicologasos-e-assistentes-sociais-nas-escolas/
https://site.cfp.org.br/belo-horizonte-sediara-etapa-sudeste-da-ii-mostra-nacional-de-praticas-em-psicologia-no-suas/
https://site.cfp.org.br/belo-horizonte-sediara-etapa-sudeste-da-ii-mostra-nacional-de-praticas-em-psicologia-no-suas/
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23/02
Psicoterapia: CFP e Conselhos Regionais debatem proposta de resolução

24/02
CFP articula agenda de ações estratégicas junto ao Congresso Nacional

25/02
Conselhos regionais do Centro-Oeste realizam seminário sobre Psicologia 
na Educação

01/03
Nordeste receberá II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS

08/03
Curitiba receberá II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS 
em maio

08/03
GTs da APAF sobre pessoas surdas e enfrentamento ao capacitismo iniciam 
atividades

08/03
CFP destaca presença das mulheres na história e rumos da Psicologia no país

10/03
Senado aprova criação do Sistema Nacional de Educação com emenda que 
contribui com a efetiva implantação da Lei 13.935

15/03
CFP realiza audiências públicas para ouvir entidades especialistas quanto à 
Minuta de Resolução sobre Psicoterapia

22/03
Minuta de Resolução sobre Psicoterapia: CFP prorroga inscrições para 
audiências públicas

31/03
CFP promove encontro de mobilização para a 5ª Conferência Nacional de 
Saúde Mental

01/04
CFP publica resolução que altera condições para concessão e registro de 
psicóloga(o) especialista

04/04
CFP institui grupo de trabalho sobre Psicologia Ambiental

04/04
Entidades do Serviço Social e da Psicologia articulam no Senado inclusão 
das categorias na LDB

https://site.cfp.org.br/psicoterapia-cfp-e-conselhos-regionais-debatem-proposta-de-resolucao/
https://site.cfp.org.br/cfp-articula-agenda-de-acoes-estrategicas-junto-ao-congresso-nacional/
https://site.cfp.org.br/conselhos-regionais-do-centro-oeste-realizam-seminario-sobre-psicologia-na-educacao/
https://site.cfp.org.br/conselhos-regionais-do-centro-oeste-realizam-seminario-sobre-psicologia-na-educacao/
https://site.cfp.org.br/nordeste-recebera-ii-mostra-nacional-de-praticas-em-psicologia-no-suas/
https://site.cfp.org.br/curitiba-recebera-ii-mostra-nacional-de-praticas-em-psicologia-no-suas-em-maio/
https://site.cfp.org.br/curitiba-recebera-ii-mostra-nacional-de-praticas-em-psicologia-no-suas-em-maio/
https://site.cfp.org.br/gts-da-apaf-sobre-pessoas-surdas-e-enfrentamento-ao-capacitismo-iniciam-atividades/
https://site.cfp.org.br/gts-da-apaf-sobre-pessoas-surdas-e-enfrentamento-ao-capacitismo-iniciam-atividades/
https://site.cfp.org.br/cfp-destaca-presenca-das-mulheres-na-historia-e-rumos-da-psicologia-no-pais/
https://site.cfp.org.br/senado-aprova-criacao-do-sistema-nacional-de-educacao-com-emenda-que-contribui-com-a-efetiva-implantacao-da-lei-13-935/
https://site.cfp.org.br/senado-aprova-criacao-do-sistema-nacional-de-educacao-com-emenda-que-contribui-com-a-efetiva-implantacao-da-lei-13-935/
https://site.cfp.org.br/cfp-realiza-audiencias-publicas-para-ouvir-entidades-especialistas-quanto-a-minuta-de-resolucao-sobre-psicoterapia/
https://site.cfp.org.br/cfp-realiza-audiencias-publicas-para-ouvir-entidades-especialistas-quanto-a-minuta-de-resolucao-sobre-psicoterapia/
https://site.cfp.org.br/minuta-de-resolucao-sobre-psicoterapia-cfp-prorroga-inscricoes-para-audiencias-publicas/
https://site.cfp.org.br/minuta-de-resolucao-sobre-psicoterapia-cfp-prorroga-inscricoes-para-audiencias-publicas/
https://site.cfp.org.br/cfp-promove-encontro-de-mobilizacao-para-a-5a-conferencia-nacional-de-saude-mental/
https://site.cfp.org.br/cfp-promove-encontro-de-mobilizacao-para-a-5a-conferencia-nacional-de-saude-mental/
https://site.cfp.org.br/cfp-publica-resolucao-que-altera-condicoes-para-concessao-e-registro-de-psicologao-especialista/
https://site.cfp.org.br/cfp-publica-resolucao-que-altera-condicoes-para-concessao-e-registro-de-psicologao-especialista/
https://site.cfp.org.br/cfp-institui-grupo-de-trabalho-sobre-psicologia-ambiental/
https://site.cfp.org.br/entidades-do-servico-social-e-da-psicologia-articulam-no-senado-inclusao-das-categorias-na-ldb/
https://site.cfp.org.br/entidades-do-servico-social-e-da-psicologia-articulam-no-senado-inclusao-das-categorias-na-ldb/
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07/04
Psicoterapia: Entidades nacionais participam de audiências públicas sobre 
minuta de resolução

12/04
Congresso instala Frente Parlamentar pelo Controle de Armas e Munições

20/04
Psicoterapia: resultados de consulta pública orientam ações do CFP

27/04
GT entrega minuta de resolução sobre medidas socioeducativas

02/05
Primeira APAF de 2022 aprova importantes diretrizes e normas para a 
Psicologia

16/05
Testes Psicológicos: STF julga nesta semana embargos declaratórios 
protocolados pelo CFP

17/05
CFP publica resolução sobre bissexualidades e demais orientações 
não-monossexuais

18/05
CFP promove diálogo sobre avaliação psicológica como instrumento de 
proteção social

23/05
Julgamento da ADI dos testes psicológicos: Sistema Conselhos alinha 
estratégias de incidência

26/05
Última etapa da II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS 
acontece em Porto Velho a partir de sexta-feira (27)

30/05
STF conclui votação de embargos apresentados pelo Conselho Federal de 
Psicologia na ADI sobre testes psicológicos

30/05
Conselho Federal de Psicologia lança edição comemorativa do Código de 
Ética Profissional

15/06
Curso oferece qualificação para atendimento psicológico em serviços de 
acesso ao aborto previsto em lei

https://site.cfp.org.br/psicoterapia-entidades-nacionais-participam-de-audiencias-publicas-sobre-minuta-de-resolucao/
https://site.cfp.org.br/psicoterapia-entidades-nacionais-participam-de-audiencias-publicas-sobre-minuta-de-resolucao/
https://site.cfp.org.br/congresso-instala-frente-parlamentar-pelo-controle-de-armas-e-municoes/
https://site.cfp.org.br/psicoterapia-resultados-de-consulta-publica-orientam-acoes-do-cfp/
https://site.cfp.org.br/gt-entrega-minuta-de-resolucao-sobre-medidas-socioeducativas/
https://site.cfp.org.br/primeira-apaf-de-2022-aprova-importantes-diretrizes-e-normas-para-a-psicologia/
https://site.cfp.org.br/primeira-apaf-de-2022-aprova-importantes-diretrizes-e-normas-para-a-psicologia/
https://site.cfp.org.br/testes-psicologicos-stf-julga-nesta-semana-embargos-declaratorios-protocolados-pelo-cfp/
https://site.cfp.org.br/testes-psicologicos-stf-julga-nesta-semana-embargos-declaratorios-protocolados-pelo-cfp/
https://site.cfp.org.br/cfp-publica-resolucao-sobre-bissexualidades/
https://site.cfp.org.br/cfp-publica-resolucao-sobre-bissexualidades/
https://site.cfp.org.br/cfp-promove-dialogo-sobre-avaliacao-psicologica-como-instrumento-de-protecao-social/
https://site.cfp.org.br/cfp-promove-dialogo-sobre-avaliacao-psicologica-como-instrumento-de-protecao-social/
https://site.cfp.org.br/julgamento-da-adi-dos-testes-psicologicos-sistema-conselhos-alinha-estrategias-de-incidencia/
https://site.cfp.org.br/julgamento-da-adi-dos-testes-psicologicos-sistema-conselhos-alinha-estrategias-de-incidencia/
https://site.cfp.org.br/ultima-etapa-da-ii-mostra-nacional-de-praticas-em-psicologia-no-suas-acontece-em-porto-velho-a-partir-de-sexta-feira-27/
https://site.cfp.org.br/ultima-etapa-da-ii-mostra-nacional-de-praticas-em-psicologia-no-suas-acontece-em-porto-velho-a-partir-de-sexta-feira-27/
https://site.cfp.org.br/stf-conclui-votacao-de-embargos-apresentados-pelo-conselho-federal-de-psicologia-na-adi-sobre-testes-psicologicos/
https://site.cfp.org.br/stf-conclui-votacao-de-embargos-apresentados-pelo-conselho-federal-de-psicologia-na-adi-sobre-testes-psicologicos/
https://site.cfp.org.br/conselho-federal-de-psicologia-lanca-edicao-comemorativa-do-codigo-de-etica-profissional/
https://site.cfp.org.br/conselho-federal-de-psicologia-lanca-edicao-comemorativa-do-codigo-de-etica-profissional/
https://site.cfp.org.br/curso-oferece-qualificacao-para-atendimento-psicologico-em-servicos-de-acesso-ao-aborto-previsto-em-lei/
https://site.cfp.org.br/curso-oferece-qualificacao-para-atendimento-psicologico-em-servicos-de-acesso-ao-aborto-previsto-em-lei/
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21/06
Resolução sobre Psicoterapia é publicada no Diário Oficial da União

22/06
CFP divulga orientações à categoria sobre publicidade nas redes sociais

28/06
CFP participa do I Seminário Luso-Brasileiro de Trauma

29/06
CFP disponibiliza manual orientativo sobre avaliação psicológica para 
manuseio de arma de fogo

06/07
8º Congresso Brasileiro de Saúde Mental está com inscrições abertas

11/07
Resolução orienta criação de Ouvidorias em todo o Sistema Conselhos de 
Psicologia

13/07
CFP promove evento de lançamento da Resolução sobre Psicoterapia

16/07
CFP e entidades repudiam Portaria MEC que autorizava curso EAD de 
Psicologia – normativa foi tornada sem efeito

18/07
Participe do 8º Congresso Brasileiro de Saúde Mental (CBSM)

18/07
Medidas Socioeducativas: CFP realiza nesta 3a feira (19) atividade para 
apresentar resolução

19/07
Conape 2022: profissionais da Psicologia relatam experiências da atuação na 
Educação Básica e reforçam importância da Lei 13.935

20/07
CFP recebe até 25 de julho relatos de experiências sobre Psicologia 
Ambiental e Relações Pessoa-Ambiente

21/07
CFP publica resolução que fortalece Rede Crepop no Sistema Conselhos de 
Psicologia

21/07
8º Congresso da ABRASME – Tempo Real

https://site.cfp.org.br/resolucao-sobre-psicoterapia-e-publicada-no-diario-oficial-da-uniao/
https://site.cfp.org.br/cfp-divulga-orientacoes-a-categoria-sobre-publicidade-nas-redes-sociais/
https://site.cfp.org.br/cfp-participa-do-i-seminario-luso-brasileiro-de-trauma/
https://site.cfp.org.br/cfp-disponibiliza-manual-orientativo-sobre-avaliacao-psicologica-para-manuseio-de-arma-de-fogo/
https://site.cfp.org.br/cfp-disponibiliza-manual-orientativo-sobre-avaliacao-psicologica-para-manuseio-de-arma-de-fogo/
https://site.cfp.org.br/8o-congresso-brasileiro-de-saude-mental-esta-com-inscricoes-abertas/
https://site.cfp.org.br/resolucao-orienta-criacao-de-ouvidorias/
https://site.cfp.org.br/resolucao-orienta-criacao-de-ouvidorias/
https://site.cfp.org.br/cfp-promove-evento-de-lancamento-da-resolucao-sobre-psicoterapia/
https://site.cfp.org.br/cfp-e-entidades-repudiam-portaria-mec-que-autorizava-curso-ead-de-psicologia-normativa-foi-tornada-sem-efeit/
https://site.cfp.org.br/cfp-e-entidades-repudiam-portaria-mec-que-autorizava-curso-ead-de-psicologia-normativa-foi-tornada-sem-efeit/
https://site.cfp.org.br/participe-do-8o-congresso-brasileiro-de-saude-mental-cbsm/
https://site.cfp.org.br/medidas-socioeducativas-cfp-realiza-nesta-3a-feira-19-atividade-para-apresentar-resolucao/
https://site.cfp.org.br/medidas-socioeducativas-cfp-realiza-nesta-3a-feira-19-atividade-para-apresentar-resolucao/
https://site.cfp.org.br/conape-2022-profissionais-da-psicologia-relatam-experiencias-da-atuacao-na-educacao-basica-e-reforcam-importancia-da-lei-13-935/
https://site.cfp.org.br/conape-2022-profissionais-da-psicologia-relatam-experiencias-da-atuacao-na-educacao-basica-e-reforcam-importancia-da-lei-13-935/
https://site.cfp.org.br/cfp-recebe-ate-25-de-julho-relatos-de-experiencias-sobre-psicologia-ambiental-e-relacoes-pessoa-ambiente/
https://site.cfp.org.br/cfp-recebe-ate-25-de-julho-relatos-de-experiencias-sobre-psicologia-ambiental-e-relacoes-pessoa-ambiente/
https://site.cfp.org.br/cfp-publica-resolucao-que-fortalece-rede-crepop-no-sistema-conselhos-de-psicologia/
https://site.cfp.org.br/cfp-publica-resolucao-que-fortalece-rede-crepop-no-sistema-conselhos-de-psicologia/
https://site.cfp.org.br/8o-congresso-da-abrasme-tempo-real/
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22/07
8º Congresso Abrasme: especialistas criticam retrocessos nas políticas 
de saúde mental e necessário compromisso com a reforma psiquiátrica

28/07
Resolução estabelece parâmetros para assistência psicológica em 
estabelecimentos públicos e privados de saúde

02/08
CFP reforça posicionamento contrário ao financiamento de comunidades 
terapêuticas com recursos públicos

03/08
CFP lança prêmio sobre inovação no exercício profissional

11/08
CFP lança na 3a. feira (16) Referências Técnicas para Atuação de 
Psicólogas(os) Junto aos Povos Indígenas

16/08
CFP lança nova Cartilha de Avaliação Psicológica

22/08
XI Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas está com 
inscrições abertas

23/08
CFP cria Sistema de Avaliação de Práticas para atuação psicológica, SAPP

30/08
Revista PCP: edição especial destaca os 60 anos da Psicologia no Brasil

01/09
CFP divulga orientações sobre a atuação profissional em relação à 
alienação parental

05/09
Nova cartilha do CFP traz atualizações sobre a avaliação psicológica

08/09
CFP lança edição revisada das Referências Técnicas para atuação de 
psicólogas(os) nos CAPS

09/09
Psicologia e políticas públicas: seminário nacional recebe inscrições até 
15 de setembro

13/09
Conselho Federal de Psicologia e Exército Brasileiro reúnem-se para 
estabelecer parcerias sobre Avaliação Psicológica

https://site.cfp.org.br/8o-congresso-abrasme-especialistas-criticam-retrocessos-nas-politicas-de-saude-mental-e-necessario-compromisso-com-a-reforma-psiquiatrica/
https://site.cfp.org.br/8o-congresso-abrasme-especialistas-criticam-retrocessos-nas-politicas-de-saude-mental-e-necessario-compromisso-com-a-reforma-psiquiatrica/
https://site.cfp.org.br/resolucao-estabelece-parametros-para-assistencia-psicologica-em-estabelecimentos-publicos-e-privados-de-saude/
https://site.cfp.org.br/resolucao-estabelece-parametros-para-assistencia-psicologica-em-estabelecimentos-publicos-e-privados-de-saude/
https://site.cfp.org.br/cfp-reforca-posicionamento-contrario-ao-financiamento-de-comunidades-terapeuticas-com-recursos-publicos/
https://site.cfp.org.br/cfp-reforca-posicionamento-contrario-ao-financiamento-de-comunidades-terapeuticas-com-recursos-publicos/
https://site.cfp.org.br/cfp-lanca-premio-sobre-inovacao-no-exercicio-profissional/
https://site.cfp.org.br/cfp-lanca-na-3a-feira-16-referencias-tecnicas-para-atuacao-de-psicologasos-junto-aos-povos-indigenas/
https://site.cfp.org.br/cfp-lanca-na-3a-feira-16-referencias-tecnicas-para-atuacao-de-psicologasos-junto-aos-povos-indigenas/
https://site.cfp.org.br/cfp-lanca-nova-cartilha-de-avaliacao-psicologica/
https://site.cfp.org.br/xi-seminario-nacional-de-psicologia-e-politicas-publicas-esta-com-inscricoes-abertas/
https://site.cfp.org.br/xi-seminario-nacional-de-psicologia-e-politicas-publicas-esta-com-inscricoes-abertas/
https://site.cfp.org.br/cfp-cria-sistema-de-avaliacao-de-praticas-para-atuacao-psicologica-sapp/
https://site.cfp.org.br/revista-pcp-edicao-especial-destaca-os-60-anos-da-psicologia-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/cfp-divulga-orientacoes-sobre-a-atuacao-profissional-em-relacao-a-alienacao-parental/
https://site.cfp.org.br/cfp-divulga-orientacoes-sobre-a-atuacao-profissional-em-relacao-a-alienacao-parental/
https://site.cfp.org.br/nova-cartilha-do-cfp-traz-atualizacoes-sobre-a-avaliacao-psicologica/
https://site.cfp.org.br/cfp-lanca-edicao-revisada-das-referencias-tecnicas-para-atuacao-de-psicologasos-nos-caps/
https://site.cfp.org.br/cfp-lanca-edicao-revisada-das-referencias-tecnicas-para-atuacao-de-psicologasos-nos-caps/
https://site.cfp.org.br/psicologia-e-politicas-publicas-seminario-nacional-recebe-inscricoes-ate-15-de-setembro/
https://site.cfp.org.br/psicologia-e-politicas-publicas-seminario-nacional-recebe-inscricoes-ate-15-de-setembro/
https://site.cfp.org.br/conselho-federal-de-psicologia-e-exercito-brasileiro-reunem-se-para-estabelecer-parcerias-sobre-avaliacao-psicologica/
https://site.cfp.org.br/conselho-federal-de-psicologia-e-exercito-brasileiro-reunem-se-para-estabelecer-parcerias-sobre-avaliacao-psicologica/
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14/09
Conselho Federal de Psicologia participa de evento preparatório para a 5ª 
Conferência Nacional de Saúde Mental

15/09
XI Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas: Tempo Real

16/09
XI Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas dá início a 
debates sobre produção de vida nas diversidades

20/09
Conselhos Regionais de Psicologia formalizam criação da Rede CREPOP

20/09
Compromisso com territórios e populações marca encerramento do XI 
Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas

24/09
Psicologia no Trânsito: CFP reúne especialistas para dialogar sobre 
comportamento consciente e mobilidade

26/09
CFP sedia reunião do Fórum dos Conselhos Federais da Área da Saúde

07/10
Psicologia na política de atenção às pessoas com deficiência: CFP 
prorroga prazo para participação em pesquisa

24/10
Conselho Federal publica novas regras para obtenção de registro de 
especialista em Psicologia

12/11
Psicologia e Serviço Social na educação básica: site vai reunir 
informações sobre a Lei nº 13.935/2019

17/11
CFP realiza cerimônia de premiação sobre Práticas Inovadoras no 
Exercício da Psicologia

21/11
Desenvolvimento infantil é tema de diálogos digitais promovidos pelo CFP

23/11
Lei n° 13.935/2019: entidades lançam site com registro e materiais de 
mobilização pela presença de psicólogas(os) e assistentes sociais na 
educação básica

https://site.cfp.org.br/conselho-federal-de-psicologia-participa-de-evento-preparatorio-para-a-5a-conferencia-nacional-de-saude-mental/
https://site.cfp.org.br/conselho-federal-de-psicologia-participa-de-evento-preparatorio-para-a-5a-conferencia-nacional-de-saude-mental/
https://site.cfp.org.br/xi-seminario-nacional-de-psicologia-e-politicas-publicas-tempo-real/
https://site.cfp.org.br/xi-seminario-nacional-de-psicologia-e-politicas-publicas-da-inicio-a-debates-sobre-producao-de-vida-nas-diversidades/
https://site.cfp.org.br/xi-seminario-nacional-de-psicologia-e-politicas-publicas-da-inicio-a-debates-sobre-producao-de-vida-nas-diversidades/
https://site.cfp.org.br/conselhos-regionais-de-psicologia-formalizam-criacao-da-rede-crepop/
https://site.cfp.org.br/compromisso-com-territorios-e-populacoes-marca-encerramento-do-xi-seminario-nacional-de-psicologia-e-politicas-publicas/
https://site.cfp.org.br/compromisso-com-territorios-e-populacoes-marca-encerramento-do-xi-seminario-nacional-de-psicologia-e-politicas-publicas/
https://site.cfp.org.br/psicologia-no-transito-cfp-reune-especialistas-para-dialogar-sobre-comportamento-consciente-e-mobilidade/
https://site.cfp.org.br/psicologia-no-transito-cfp-reune-especialistas-para-dialogar-sobre-comportamento-consciente-e-mobilidade/
https://site.cfp.org.br/cfp-sedia-reuniao-do-forum-dos-conselhos-federais-da-area-da-saude/
https://site.cfp.org.br/psicologia-na-politica-de-atencao-as-pessoas-com-deficiencia-cfp-prorroga-prazo-para-participacao-em-pesquisa/
https://site.cfp.org.br/psicologia-na-politica-de-atencao-as-pessoas-com-deficiencia-cfp-prorroga-prazo-para-participacao-em-pesquisa/
https://site.cfp.org.br/conselho-federal-publica-novas-regras-para-obtencao-de-registro-de-especialista-em-psicologia/
https://site.cfp.org.br/conselho-federal-publica-novas-regras-para-obtencao-de-registro-de-especialista-em-psicologia/
https://site.cfp.org.br/psicologia-e-servico-social-na-educacao-basica-site-vai-reunir-informacoes-sobre-a-lei-no-13-935-2019/
https://site.cfp.org.br/psicologia-e-servico-social-na-educacao-basica-site-vai-reunir-informacoes-sobre-a-lei-no-13-935-2019/
https://site.cfp.org.br/cfp-realiza-cerimonia-de-premiacao-sobre-praticas-inovadoras-no-exercicio-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/cfp-realiza-cerimonia-de-premiacao-sobre-praticas-inovadoras-no-exercicio-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/desenvolvimento-infantil-e-tema-de-dialogos-digitais-promovidos-pelo-cfp/
https://site.cfp.org.br/lei-n-13-935-2019-entidades-lancam-site-com-registro-e-materiais-de-mobilizacao-pela-presenca-de-psicologasos-e-assistentes-sociais-na-educacao-basica/
https://site.cfp.org.br/lei-n-13-935-2019-entidades-lancam-site-com-registro-e-materiais-de-mobilizacao-pela-presenca-de-psicologasos-e-assistentes-sociais-na-educacao-basica/
https://site.cfp.org.br/lei-n-13-935-2019-entidades-lancam-site-com-registro-e-materiais-de-mobilizacao-pela-presenca-de-psicologasos-e-assistentes-sociais-na-educacao-basica/
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26/11
CFP participa de diálogo internacional para enfrentamento das 
“terapias de conversão sexual”

29/11
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade é tema de 
Diálogo Digital na próxima 5a feira (1/12)

15/12
Comissões de Fiscalização e Ética do Sistema Conselhos realizam 
encontro nacional para formação

15/12
CFP e Conselho Nacional do Ministério Público estreitam parceria para 
implantação da Lei 13.935 em todo o país

19/12
Resolução CFP nº 18/2002: normativa completa 20 anos de luta por 
uma Psicologia antirracista

20/12
O site do Crepop está de cara nova

21/12
Nova resolução do CFP destaca diretrizes para a Avaliação Psicológica

21/12
Conselho Federal lança publicação sobre Neuropsicologia

21/12
Atuação de psicólogas e psicólogos no contexto ambiental é tema de 
nova publicação do CFP

22/12
CFP institui o prêmio profissional Sylvia Leser de Mello: Práticas 
Inovadoras no Exercício da Psicologia

22/12
Conselho Federal de Psicologia e entidades levam contribuições e 
demandas em educação a gabinete de transição do novo governo

23/12
Balanço da Revista Psicologia Ciência e Profissão

23/12
Avaliação Psicológica: comissão do CFP faz balanço das atividades no 
triênio 2020-2022

https://site.cfp.org.br/cfp-participa-de-dialogo-internacional-para-enfrentamento-das-terapias-de-conversao-sexual/
https://site.cfp.org.br/cfp-participa-de-dialogo-internacional-para-enfrentamento-das-terapias-de-conversao-sexual/
https://site.cfp.org.br/noticias/arquivo/page/2/#:~:text=Transtorno%20do%20D%C3%A9ficit%20de%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20com%20Hiperatividade%20%C3%A9%20tema%20de%20Di%C3%A1logo%20Digital%20na%20pr%C3%B3xima%205a%20feira%20(1/12)
https://site.cfp.org.br/noticias/arquivo/page/2/#:~:text=Transtorno%20do%20D%C3%A9ficit%20de%20Aten%C3%A7%C3%A3o%20com%20Hiperatividade%20%C3%A9%20tema%20de%20Di%C3%A1logo%20Digital%20na%20pr%C3%B3xima%205a%20feira%20(1/12)
https://site.cfp.org.br/comissoes-de-fiscalizacao-e-etica-do-sistema-conselhos-realizam-encontro-nacional-para-formacao/
https://site.cfp.org.br/comissoes-de-fiscalizacao-e-etica-do-sistema-conselhos-realizam-encontro-nacional-para-formacao/
https://site.cfp.org.br/cfp-e-conselho-nacional-do-ministerio-publico-estreitam-parceria-para-implantacao-da-lei-13-935-em-todo-o-pais/
https://site.cfp.org.br/cfp-e-conselho-nacional-do-ministerio-publico-estreitam-parceria-para-implantacao-da-lei-13-935-em-todo-o-pais/
https://site.cfp.org.br/resolucao-cfp-no-18-2002-normativa-completa-20-anos-de-luta-por-uma-psicologia-antirracista/
https://site.cfp.org.br/resolucao-cfp-no-18-2002-normativa-completa-20-anos-de-luta-por-uma-psicologia-antirracista/
https://site.cfp.org.br/o-site-do-crepop-esta-de-cara-nova/
https://site.cfp.org.br/nova-resolucao-do-cfp-destaca-diretrizes-para-a-avaliacao-psicologica/
https://site.cfp.org.br/conselho-federal-lanca-publicacao-sobre-neuropsicologia/
https://site.cfp.org.br/atuacao-de-psicologas-e-psicologos-no-contexto-ambiental-e-tema-de-nova-publicacao-do-cfp/
https://site.cfp.org.br/atuacao-de-psicologas-e-psicologos-no-contexto-ambiental-e-tema-de-nova-publicacao-do-cfp/
https://site.cfp.org.br/cfp-institui-o-premio-profissional-sylvia-leser-de-mello-praticas-inovadoras-no-exercicio-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/cfp-institui-o-premio-profissional-sylvia-leser-de-mello-praticas-inovadoras-no-exercicio-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/conselho-federal-de-psicologia-e-entidades-levam-contribuicoes-e-demandas-em-educacao-a-gabinete-de-transicao-do-novo-governo/
https://site.cfp.org.br/conselho-federal-de-psicologia-e-entidades-levam-contribuicoes-e-demandas-em-educacao-a-gabinete-de-transicao-do-novo-governo/
https://site.cfp.org.br/balanco-da-revista-psicologia-ciencia-e-profissao/
https://site.cfp.org.br/avaliacao-psicologica-comissao-do-cfp-faz-balanco-das-atividades-no-trienio-2020-2022/
https://site.cfp.org.br/avaliacao-psicologica-comissao-do-cfp-faz-balanco-das-atividades-no-trienio-2020-2022/
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6   Temas Estratégicos e objetivos

UTILIZAR os mecanismos de 
regulamentação, orientação e fiscalização para 
valorizar e defender o exercício profissional 
da Psicologia em todos os âmbitos de atuação.

DEFENDER a presença da Psicologia nas 
instâncias representativas de controle e participação 
social, reconquistando e rearticulando representações 
em que a Psicologia tem lugar relevante.

AMPLIAR a visibilidade das 
práticas profissionais da Psicologia, 
consolidadas e emergentes, 
nos seus diversos âmbitos de 
atuação dentro e fora do Brasil.

AMPLIAR o diálogo com os 
Poderes Legislativo, Executivo 
e Judiciário no que concerne às 
competências técnicas e éticas das 
intervenções das(os) psicólogas(os).

Defesa e Valorização da Psicologia 

04/02
Marcus Vinícius Matraga, um legado que projeta o presente e o 
futuro

07/02
Inscrições abertas para a etapa Centro-Oeste da II Mostra Nacional 
de Práticas em Psicologia no SUAS

18/02
CFP lamenta a morte do professor Marco Antônio de Castro 
Figueiredo

14/03
CFP e CRP Alagoas reúnem-se para aperfeiçoar estratégias de 
valorização da Psicologia

16/03
CFP divulga chamada pública para apresentação de trabalhos na 
Conape 2022

16/03
CFP vai ao Senado Federal em defesa da atuação de psicólogas e 
psicólogos

17/03
Congresso Brasileiro de Psicologia (CBP) inicia o primeiro lote de 
inscrições

Nos 60 anos da psicologia brasileira,  

EVIDENCIAR seu papel e 
contribuição à sociedade apontando 
tendências e desafios nos diferentes 
campos e áreas de atuação.

https://site.cfp.org.br/4-2-marcus-vinicius-matraga-um-legado-que-projeta-o-presente-e-o-futuro/
https://site.cfp.org.br/4-2-marcus-vinicius-matraga-um-legado-que-projeta-o-presente-e-o-futuro/
https://site.cfp.org.br/inscricoes-abertas-para-a-etapa-centro-oeste-da-ii-mostra-nacional-de-praticas-em-psicologia-no-suas/
https://site.cfp.org.br/inscricoes-abertas-para-a-etapa-centro-oeste-da-ii-mostra-nacional-de-praticas-em-psicologia-no-suas/
https://site.cfp.org.br/cfp-lamenta-a-morte-do-professor-marco-antonio-de-castro-figueiredo/
https://site.cfp.org.br/cfp-lamenta-a-morte-do-professor-marco-antonio-de-castro-figueiredo/
https://site.cfp.org.br/cfp-e-crp-alagoas-reunem-se-para-aperfeicoar-estrategias-de-valorizacao-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/cfp-e-crp-alagoas-reunem-se-para-aperfeicoar-estrategias-de-valorizacao-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/cfp-divulga-chamada-publica-para-apresentacao-de-trabalhos-na-conape-2022/
https://site.cfp.org.br/cfp-divulga-chamada-publica-para-apresentacao-de-trabalhos-na-conape-2022/
https://site.cfp.org.br/cfp-vai-ao-senado-federal-em-defesa-da-atuacao-de-psicologas-e-psicologos/
https://site.cfp.org.br/cfp-vai-ao-senado-federal-em-defesa-da-atuacao-de-psicologas-e-psicologos/
https://site.cfp.org.br/congresso-brasileiro-de-psicologia-cbp-inicia-o-primeiro-lote-de-inscricoes/
https://site.cfp.org.br/congresso-brasileiro-de-psicologia-cbp-inicia-o-primeiro-lote-de-inscricoes/
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18/03
Porto Velho recebe em maio a II Mostra Nacional de Práticas em 
Psicologia no SUAS

24/03
Acompanhe: CFP recebe homenagem da Câmara Municipal do Rio de 
Janeiro

29/03
CFP recebe honraria em reconhecimento à importância da Psicologia 
brasileira

13/04
Prorrogado para 30 de abril prazo de inscrição de trabalhos para a II 
Conape

14/04
Ministério cria entrave à participação da sociedade civil no Conselho 
Nacional de Direitos Humanos

14/04
Qualidade de vida e do trabalho nas organizações será tema de eventos 
em Porto Alegre

18/04
Deputada visita o CFP e se compromete com projetos de interesse da 
Psicologia

20/04
Sistema Conselhos e entidades da Psicologia rumo à CONAPE 2022

25/04
Eleições 2022: CFP efetiva sistema de cotas e institui comissão para 
heteroidentificação e aferição de candidaturas

25/04
Psicologia Ambiental: CFP lança edital para selecionar relatos de 
experiências

26/04
CFP divulga programação da II Mostra de Práticas em Psicologia no 
SUAS em Brasília

27/04
Fórum Social das Resistências 2022 tem início com a participação do 
CFP

29/04
No Congresso Nacional, CFP participa de seminário sobre conselhos 
profissionais

https://site.cfp.org.br/porto-velho-recebe-em-maio-a-ii-mostra-nacional-de-praticas-em-psicologia-no-suas/
https://site.cfp.org.br/porto-velho-recebe-em-maio-a-ii-mostra-nacional-de-praticas-em-psicologia-no-suas/
https://site.cfp.org.br/acompanhe-cfp-recebe-homenagem-da-camara-municipal-do-rio-de-janeiro/
https://site.cfp.org.br/acompanhe-cfp-recebe-homenagem-da-camara-municipal-do-rio-de-janeiro/
https://site.cfp.org.br/cfp-recebe-honraria-em-reconhecimento-a-importancia-da-psicologia-brasileira/
https://site.cfp.org.br/cfp-recebe-honraria-em-reconhecimento-a-importancia-da-psicologia-brasileira/
https://site.cfp.org.br/prorrogado-para-30-de-abril-prazo-de-inscricao-de-trabalhos-para-a-ii-conape/
https://site.cfp.org.br/prorrogado-para-30-de-abril-prazo-de-inscricao-de-trabalhos-para-a-ii-conape/
https://site.cfp.org.br/ministerio-cria-entrave-a-participacao-da-sociedade-civil-no-conselho-nacional-de-direitos-humanos/
https://site.cfp.org.br/ministerio-cria-entrave-a-participacao-da-sociedade-civil-no-conselho-nacional-de-direitos-humanos/
https://site.cfp.org.br/qualidade-de-vida-e-do-trabalho-nas-organizacoes-sera-tema-de-eventos-em-porto-alegre/
https://site.cfp.org.br/qualidade-de-vida-e-do-trabalho-nas-organizacoes-sera-tema-de-eventos-em-porto-alegre/
https://site.cfp.org.br/deputada-visita-o-cfp-e-se-compromete-com-projetos-de-interesse-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/deputada-visita-o-cfp-e-se-compromete-com-projetos-de-interesse-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/sistema-conselhos-e-entidades-da-psicologia-rumo-a-conape-2022/
https://site.cfp.org.br/eleicoes-2022-cfp-efetiva-sistema-de-cotas-e-institui-comissao-para-heteroidentificacao-e-afericao-de-candidaturas/
https://site.cfp.org.br/eleicoes-2022-cfp-efetiva-sistema-de-cotas-e-institui-comissao-para-heteroidentificacao-e-afericao-de-candidaturas/
https://site.cfp.org.br/psicologia-ambiental-cfp-lanca-edital-para-selecionar-relatos-de-experiencias/
https://site.cfp.org.br/psicologia-ambiental-cfp-lanca-edital-para-selecionar-relatos-de-experiencias/
https://site.cfp.org.br/cfp-divulga-programacao-da-ii-mostra-de-praticas-em-psicologia-no-suas-em-brasilia/
https://site.cfp.org.br/cfp-divulga-programacao-da-ii-mostra-de-praticas-em-psicologia-no-suas-em-brasilia/
https://site.cfp.org.br/forum-social-das-resistencias-2022-tem-inicio-com-a-participacao-do-cfp/
https://site.cfp.org.br/forum-social-das-resistencias-2022-tem-inicio-com-a-participacao-do-cfp/
https://site.cfp.org.br/no-congresso-nacional-cfp-participa-de-seminario-sobre-conselhos-profissionais/
https://site.cfp.org.br/no-congresso-nacional-cfp-participa-de-seminario-sobre-conselhos-profissionais/
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29/04
Diretoras(es) dos Sistema Conselhos encontram-se com relator do PL 
das 30 Horas da Psicologia

03/05
Atuação da Psicologia em emergências e desastres está na 
programação da Mostra Suas em Belo Horizonte

06/05
CFP promove agenda de atividades em celebração aos 60 anos da 
Psicologia

11/05
Recife recebe Mostra SUAS sobre o fazer da Psicologia no contexto da 
pandemia, a partir de sexta-feira

11/05
Câmara dos Deputados recebe instalação visual com história dos 60 
anos da Psicologia no Brasil

16/05
Sessão Solene na Câmara marca celebrações dos 60 anos da 
regulamentação da Psicologia no Brasil

19/05
Curitiba recebe a II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS

20/05
30 Horas da Psicologia: Comissão de Trabalho pode votar projeto na 
terça-feira (24)

25/05
PL 30 Horas da Psicologia é retirado da pauta da Comissão de Trabalho 
da Câmara

01/06
Conselho Federal de Psicologia anuncia as(os) vencedoras(es) do 
Prêmio Virgínia Bicudo

04/06
Categoria reivindica jornada de 30 horas para profissionais da Psicologia

06/06
PL das 30 Horas é incluído na pauta e pode ser votado pela Comissão 
de Trabalho nesta 3a feira

06/06
Em razão da Covid-19, Comissão de Trabalho cancela reunião 
deliberativa desta terça

https://site.cfp.org.br/diretorases-dos-sistema-conselhos-encontram-se-com-relator-do-pl-das-30-horas-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/diretorases-dos-sistema-conselhos-encontram-se-com-relator-do-pl-das-30-horas-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/atuacao-da-psicologia-em-emergencias-e-desastres-esta-na-programacao-da-mostra-suas-em-belo-horizonte/
https://site.cfp.org.br/atuacao-da-psicologia-em-emergencias-e-desastres-esta-na-programacao-da-mostra-suas-em-belo-horizonte/
https://site.cfp.org.br/cfp-promove-agenda-de-atividades-em-celebracao-aos-60-anos-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/cfp-promove-agenda-de-atividades-em-celebracao-aos-60-anos-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/recife-recebe-mostra-suas-sobre-o-fazer-da-psicologia-no-contexto-da-pandemia-a-partir-de-sexta-feira/
https://site.cfp.org.br/recife-recebe-mostra-suas-sobre-o-fazer-da-psicologia-no-contexto-da-pandemia-a-partir-de-sexta-feira/
https://site.cfp.org.br/camara-recebe-instalacao-visual-com-historia-dos-60-anos-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/camara-recebe-instalacao-visual-com-historia-dos-60-anos-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/sessao-solene-na-camara-marca-celebracoes-dos-60-anos-da-regulamentacao-da-psicologia-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/sessao-solene-na-camara-marca-celebracoes-dos-60-anos-da-regulamentacao-da-psicologia-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/curitiba-recebe-a-ii-mostra-nacional-de-praticas-em-psicologia-no-suas/
https://site.cfp.org.br/30-horas-da-psicologia-comissao-de-trabalho-pode-votar-projeto-na-terca-feira-24/
https://site.cfp.org.br/30-horas-da-psicologia-comissao-de-trabalho-pode-votar-projeto-na-terca-feira-24/
https://site.cfp.org.br/pl-30-horas-da-psicologia-e-retirado-da-pauta-da-comissao-de-trabalho-da-camara/
https://site.cfp.org.br/pl-30-horas-da-psicologia-e-retirado-da-pauta-da-comissao-de-trabalho-da-camara/
https://site.cfp.org.br/conselho-federal-de-psicologia-anuncia-asos-vencedorases-do-premio-virginia-bicudo/
https://site.cfp.org.br/conselho-federal-de-psicologia-anuncia-asos-vencedorases-do-premio-virginia-bicudo/
https://site.cfp.org.br/categoria-reivindica-jornada-de-30-horas-para-profissionais-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/pl-das-30-horas-e-incluido-na-pauta-e-pode-ser-votado-pela-comissao-de-trabalho-nesta-3a-feira/
https://site.cfp.org.br/pl-das-30-horas-e-incluido-na-pauta-e-pode-ser-votado-pela-comissao-de-trabalho-nesta-3a-feira/
https://site.cfp.org.br/em-razao-da-covid-19-comissao-de-trabalho-cancela-reuniao-deliberativa-desta-terca/
https://site.cfp.org.br/em-razao-da-covid-19-comissao-de-trabalho-cancela-reuniao-deliberativa-desta-terca/
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07/06
CFP e Conselhos Regionais alinham estratégias para votação do PL das 
30 Horas

08/06
60 Anos da Psicologia: Correios lançam selo personalizado e carimbo 
comemorativo

09/06
Assembleia Legislativa do Pará concede homenagem à Psicologia 
brasileira

10/06
Mais de 160 práticas de Psicologia no SUAS são apresentadas em 
mostra que percorreu as cinco regiões do país

10/06
CFP e ABEP promovem rodas de conversas sobre formação durante a 
pandemia da Covid-19

13/06
PL das 30 Horas pode ser votado pela Comissão de Trabalho na 3a feira

14/06
CFP entrega na Câmara dos Deputados moção em defesa da jornada 
de até 30 horas para psicólogas(os)

20/06
Comissão de Trabalho pode votar PL das 30 Horas nesta terça

21/06
CFP é selecionado para compor câmaras temáticas do Conselho 
Nacional de Trânsito

23/06
Psicologia Ambiental: CFP prorroga prazo para seleção de relatos de 
experiências

29/06
Assembleia Legislativa de Goiás celebra os 60 anos da Psicologia

01/07
CFP promove live para fortalecer mobilização em defesa da jornada de 
até 30 horas para a Psicologia

04/07
PL das 30 Horas da Psicologia volta à pauta e categoria faz pressão 
pela votação do projeto

https://site.cfp.org.br/cfp-e-conselhos-regionais-alinham-estrategias-para-votacao-do-pl-das-30-horas/
https://site.cfp.org.br/cfp-e-conselhos-regionais-alinham-estrategias-para-votacao-do-pl-das-30-horas/
https://site.cfp.org.br/60-anos-da-psicologia-correios-lancam-selo-personalizado-e-carimbo-comemorativo/
https://site.cfp.org.br/60-anos-da-psicologia-correios-lancam-selo-personalizado-e-carimbo-comemorativo/
https://site.cfp.org.br/assembleia-legislativa-do-para-concede-homenagem-a-psicologia-brasileira/
https://site.cfp.org.br/assembleia-legislativa-do-para-concede-homenagem-a-psicologia-brasileira/
https://site.cfp.org.br/mais-de-160-praticas-de-psicologia-no-suas-sao-apresentadas-em-mostra-que-percorreu-as-cinco-regioes-do-pais/
https://site.cfp.org.br/mais-de-160-praticas-de-psicologia-no-suas-sao-apresentadas-em-mostra-que-percorreu-as-cinco-regioes-do-pais/
https://site.cfp.org.br/cfp-e-abep-promovem-rodas-de-conversas-sobre-formacao-durante-a-pandemia-da-covid-19/
https://site.cfp.org.br/cfp-e-abep-promovem-rodas-de-conversas-sobre-formacao-durante-a-pandemia-da-covid-19/
https://site.cfp.org.br/pl-das-30-horas-pode-ser-votado-pela-comissao-de-trabalho-na-3a-feira/
https://site.cfp.org.br/cfp-entrega-na-camara-dos-deputados-mocao-em-defesa-da-jornada-de-ate-30-horas-para-psicologasos/
https://site.cfp.org.br/cfp-entrega-na-camara-dos-deputados-mocao-em-defesa-da-jornada-de-ate-30-horas-para-psicologasos/
https://site.cfp.org.br/comissao-de-trabalho-pode-votar-pl-das-30-horas-nesta-terca/
https://site.cfp.org.br/cfp-e-selecionado-para-compor-camaras-tematicas-do-conselho-nacional-de-transito/
https://site.cfp.org.br/cfp-e-selecionado-para-compor-camaras-tematicas-do-conselho-nacional-de-transito/
https://site.cfp.org.br/psicologia-ambiental-cfp-prorroga-prazo-para-selecao-de-relatos-de-experiencias/
https://site.cfp.org.br/psicologia-ambiental-cfp-prorroga-prazo-para-selecao-de-relatos-de-experiencias/
https://site.cfp.org.br/assembleia-legislativa-de-goias-celebra-os-60-anos-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/cfp-promove-live-para-fortalecer-mobilizacao-em-defesa-da-jornada-de-ate-30-horas-para-a-psicologia/
https://site.cfp.org.br/cfp-promove-live-para-fortalecer-mobilizacao-em-defesa-da-jornada-de-ate-30-horas-para-a-psicologia/
https://site.cfp.org.br/pl-das-30-horas-da-psicologia-volta-a-pauta-e-categoria-faz-pressao-pela-votacao-do-projeto/
https://site.cfp.org.br/pl-das-30-horas-da-psicologia-volta-a-pauta-e-categoria-faz-pressao-pela-votacao-do-projeto/
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05/07
Mais uma batalha vencida! PL das 30 Horas da Psicologia é aprovado 
na Comissão de Trabalho e avança na Câmara dos Deputados

07/07
Assembleia Legislativa de Santa Catarina celebra os 60 anos da 
regulamentação da Psicologia no Brasil com ato solene

14/07
Psicologia na Educação: Conape 2022 começa na 6a feira (15) com 
participação do CFP

15/07
30h para a Psicologia: Comissão de Finanças e Tributação designa 
deputado para relatar o PL 1214/2019

15/07
CONAPE 2022 – Tempo real

15/07
Sessão solene no Rio Grande do Norte marca 60 anos da Psicologia 
brasileira

21/07
Eleições da Psicologia 2022: duas chapas são homologadas e vão 
concorrer à Consulta Nacional do CFP

26/07
Começa a XV edição do Conpe

27/07
Psicologia se aprende com presença: Sistema Conselhos se mobiliza 
contra ensino à distância

01/08
Mês dos 60 anos da Psicologia no Brasil: conheça as ações do CFP 
para celebrar nossa ciência e profissão

01/08
Confira agenda desta semana de solenidades pelo país que celebram 
os 60 da Psicologia

03/08
CFP toma posse no Conselho Nacional de Assistência Social

03/08
Assembleia Legislativa da Bahia celebra os 60 anos da 
regulamentação da Psicologia no Brasil

https://site.cfp.org.br/mais-uma-batalha-vencida-pl-das-30-horas-da-psicologia-e-aprovado-na-comissao-de-trabalho-e-avanca-na-camara-dos-deputados/
https://site.cfp.org.br/mais-uma-batalha-vencida-pl-das-30-horas-da-psicologia-e-aprovado-na-comissao-de-trabalho-e-avanca-na-camara-dos-deputados/
https://site.cfp.org.br/assembleia-legislativa-de-santa-catarina-celebra-os-60-anos-da-regulamentacao-da-psicologia-no-brasil-com-ato-solene/
https://site.cfp.org.br/assembleia-legislativa-de-santa-catarina-celebra-os-60-anos-da-regulamentacao-da-psicologia-no-brasil-com-ato-solene/
https://site.cfp.org.br/psicologia-na-educacao-conape-2022-comeca-na-6a-feira-15-com-participacao-do-cfp/
https://site.cfp.org.br/psicologia-na-educacao-conape-2022-comeca-na-6a-feira-15-com-participacao-do-cfp/
https://site.cfp.org.br/30h-para-a-psicologia-comissao-de-financas-e-tributacao-designa-deputado-para-relatar-o-pl-1214-2019/
https://site.cfp.org.br/30h-para-a-psicologia-comissao-de-financas-e-tributacao-designa-deputado-para-relatar-o-pl-1214-2019/
https://site.cfp.org.br/conape-2022-tempo-real/
https://site.cfp.org.br/sessao-solene-no-rio-grande-do-norte-marca-60-anos-da-psicologia-brasileira/
https://site.cfp.org.br/sessao-solene-no-rio-grande-do-norte-marca-60-anos-da-psicologia-brasileira/
https://site.cfp.org.br/eleicoes-da-psicologia-2022-duas-chapas-sao-homologadas-e-vao-concorrer-a-consulta-nacional-do-cfp/
https://site.cfp.org.br/eleicoes-da-psicologia-2022-duas-chapas-sao-homologadas-e-vao-concorrer-a-consulta-nacional-do-cfp/
https://site.cfp.org.br/comeca-a-xv-edicao-do-conpe/
https://site.cfp.org.br/psicologia-se-aprende-com-presenca-sistema-conselhos-se-mobiliza-contra-ensino-a-distancia/
https://site.cfp.org.br/psicologia-se-aprende-com-presenca-sistema-conselhos-se-mobiliza-contra-ensino-a-distancia/
https://site.cfp.org.br/mes-dos-60-anos-da-psicologia-no-brasil-conheca-as-acoes-do-cfp-para-celebrar-nossa-ciencia-e-profissao/
https://site.cfp.org.br/mes-dos-60-anos-da-psicologia-no-brasil-conheca-as-acoes-do-cfp-para-celebrar-nossa-ciencia-e-profissao/
https://site.cfp.org.br/confira-agenda-desta-semana-de-solenidades-pelo-pais-que-celebram-os-60-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/confira-agenda-desta-semana-de-solenidades-pelo-pais-que-celebram-os-60-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/cfp-toma-posse-no-conselho-nacional-de-assistencia-social/
https://site.cfp.org.br/assembleia-legislativa-da-bahia-celebra-os-60-anos-da-regulamentacao-da-psicologia-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/assembleia-legislativa-da-bahia-celebra-os-60-anos-da-regulamentacao-da-psicologia-no-brasil/
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03/08
Câmara de Salvador celebra o trabalho da Psicologia em 60 anos 
desde a regulamentação

08/08
Solenidades legislativas celebram a Psicologia pelo Brasil

10/08
CFP promove evento para celebrar os 60 anos da Psicologia. Participe!

10/08
Sessão Solene da Câmara Legislativa do Distrito Federal celebra a 
Psicologia

10/08
Sessão Especial na Assembleia Legislativa da Paraíba comemora os 
60 anos da Psicologia

17/08
Emoção e defesa da democracia marcam cerimônia oficial de 
comemoração dos 60 anos da Psicologia no Brasil

19/08
Solenidade em Mato Grosso destaca o papel de luta da Psicologia no 
Brasil

27/08
27 de agosto: Dia Nacional da Psicóloga e do Psicólogo

29/08
Assembleia Legislativa do Ceará homenageia 60 anos de 
regulamentação da Psicologia no Brasil

31/08
Cerimônia na Assembleia Legislativa do Piauí marca 60 anos da 
Psicologia no Brasil

02/09
Sessão Solene no Acre destaca compromissos da Psicologia com os 
direitos humanos e com a saúde mental no país

03/09
Assembleia Legislativa de Sergipe agracia CFP com Medalha da 
Ordem do Mérito Parlamentar

09/09
Campina Grande/PB: compromisso ético-político da Psicologia é 
destaque em sessão em homenagem aos 60 anos da profissão

https://site.cfp.org.br/camara-de-salvador-celebra-o-trabalho-da-psicologia-em-60-anos-desde-a-regulamentacao/
https://site.cfp.org.br/camara-de-salvador-celebra-o-trabalho-da-psicologia-em-60-anos-desde-a-regulamentacao/
https://site.cfp.org.br/solenidades-legislativas-celebram-a-psicologia-pelo-brasil/
https://site.cfp.org.br/cfp-promove-evento-para-celebrar-os-60-anos-da-psicologia-participe/
https://site.cfp.org.br/sessao-solene-da-camara-legislativa-do-distrito-federal-celebra-a-psicologia/
https://site.cfp.org.br/sessao-solene-da-camara-legislativa-do-distrito-federal-celebra-a-psicologia/
https://site.cfp.org.br/sessao-especial-na-assembleia-legislativa-da-paraiba-comemora-os-60-anos-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/sessao-especial-na-assembleia-legislativa-da-paraiba-comemora-os-60-anos-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/emocao-e-defesa-da-democracia-marcam-cerimonia-oficial-de-comemoracao-dos-60-anos-da-psicologia-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/emocao-e-defesa-da-democracia-marcam-cerimonia-oficial-de-comemoracao-dos-60-anos-da-psicologia-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/solenidade-em-mato-grosso-destaca-o-papel-de-luta-da-psicologia-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/solenidade-em-mato-grosso-destaca-o-papel-de-luta-da-psicologia-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/27-de-agosto-dia-nacional-da-psicologa-e-do-psicologo/
https://site.cfp.org.br/assembleia-legislativa-do-ceara-homenageia-60-anos-de-regulamentacao-da-psicologia-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/assembleia-legislativa-do-ceara-homenageia-60-anos-de-regulamentacao-da-psicologia-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/cerimonia-na-assembleia-legislativa-do-piaui-marca-60-anos-da-psicologia-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/cerimonia-na-assembleia-legislativa-do-piaui-marca-60-anos-da-psicologia-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/sessao-solene-no-acre-destaca-compromissos-da-psicologia-com-os-direitos-humanos-e-com-a-saude-mental-no-pais/
https://site.cfp.org.br/sessao-solene-no-acre-destaca-compromissos-da-psicologia-com-os-direitos-humanos-e-com-a-saude-mental-no-pais/
https://site.cfp.org.br/assembleia-legislativa-de-sergipe-agracia-cfp-com-medalha-da-ordem-do-merito-parlamentar/
https://site.cfp.org.br/assembleia-legislativa-de-sergipe-agracia-cfp-com-medalha-da-ordem-do-merito-parlamentar/
https://site.cfp.org.br/campina-grande-pb-compromisso-etico-politico-da-psicologia-e-destaque-em-sessao-em-homenagem-aos-60-anos-da-profissao/
https://site.cfp.org.br/campina-grande-pb-compromisso-etico-politico-da-psicologia-e-destaque-em-sessao-em-homenagem-aos-60-anos-da-profissao/


45
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09/09
No Acre, presidente do CFP dialoga com estudantes sobre importância 
da regulamentação da Psicologia brasileira

15/09
Inscrições prorrogadas: prêmio sobre inovação no exercício profissional

19/10
Nota de pesar: Odette Lourenção Van Kolck

21/10
Conselho Federal participa do XII Simpósio Brasileiro de Psicologia 
Política

04/11
CFP compõe comissões do Conselho Nacional de Saúde

09/11
Começa nesta semana o 6º Congresso Brasileiro Psicologia: Ciência e 
Profissão

11/11
6º CBP: Acompanhe em tempo real

12/11
Análise da conjuntura e o papel da Psicologia marcam o início do 6º CBP

26/11
CFP se reúne com equipe da transição de governo e destaca papel da 
Psicologia nas políticas de Estado

28/11
Sessão Solene no Mato Grosso do Sul celebra os 60 anos da 
regulamentação da Psicologia no Brasil

29/11
CFP: reformulação na política de saúde mental é tema de reunião com 
equipe de transição do Governo Federal

08/12
Petição pública on-line busca apoio para aprovação da jornada de 30h 
semanais para psicólogas e psicólogos

09/12
Solenidade na Assembleia Legislativa de Rondônia celebra os 60 anos 
da Psicologia no Brasil

12/12
PL das 30 horas: mobilização assegura participação da Psicologia em 
audiência pública que irá debater o tema

https://site.cfp.org.br/no-acre-presidente-do-cfp-dialoga-com-estudantes-sobre-importancia-da-regulamentacao-da-psicologia-brasileira/
https://site.cfp.org.br/no-acre-presidente-do-cfp-dialoga-com-estudantes-sobre-importancia-da-regulamentacao-da-psicologia-brasileira/
https://site.cfp.org.br/inscricoes-prorrogadas-premio-sobre-inovacao-no-exercicio-profissional/
https://site.cfp.org.br/nota-de-pesar-odette-lourencao-van-kolck/
https://site.cfp.org.br/conselho-federal-participa-do-xii-simposio-brasileiro-de-psicologia-politica/
https://site.cfp.org.br/conselho-federal-participa-do-xii-simposio-brasileiro-de-psicologia-politica/
https://site.cfp.org.br/cfp-compoe-comissoes-do-conselho-nacional-de-saude/
https://site.cfp.org.br/comeca-nesta-semana-o-6o-congresso-brasileiro-psicologia-ciencia-e-profissao/
https://site.cfp.org.br/comeca-nesta-semana-o-6o-congresso-brasileiro-psicologia-ciencia-e-profissao/
https://site.cfp.org.br/6o-cbp-acompanhe-em-tempo-real/
https://site.cfp.org.br/analise-da-conjuntura-e-o-papel-da-psicologia-marcam-o-inicio-do-6o-cbp/
https://site.cfp.org.br/cfp-se-reune-com-equipe-da-transicao-de-governo-e-destaca-papel-da-psicologia-nas-politicas-de-estado/
https://site.cfp.org.br/cfp-se-reune-com-equipe-da-transicao-de-governo-e-destaca-papel-da-psicologia-nas-politicas-de-estado/
https://site.cfp.org.br/sessao-solene-no-mato-grosso-do-sul-celebra-os-60-anos-da-regulamentacao-da-psicologia-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/sessao-solene-no-mato-grosso-do-sul-celebra-os-60-anos-da-regulamentacao-da-psicologia-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/cfp-reformulacao-na-politica-de-saude-mental-e-tema-de-reuniao-com-equipe-de-transicao-do-governo-federal/
https://site.cfp.org.br/cfp-reformulacao-na-politica-de-saude-mental-e-tema-de-reuniao-com-equipe-de-transicao-do-governo-federal/
https://site.cfp.org.br/peticao-publica-on-line-busca-apoio-para-aprovacao-da-jornada-de-30h-semanais-para-psicologas-e-psicologos/
https://site.cfp.org.br/peticao-publica-on-line-busca-apoio-para-aprovacao-da-jornada-de-30h-semanais-para-psicologas-e-psicologos/
https://site.cfp.org.br/solenidade-na-assembleia-legislativa-de-rondonia-celebra-os-60-anos-da-psicologia-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/solenidade-na-assembleia-legislativa-de-rondonia-celebra-os-60-anos-da-psicologia-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/pl-das-30-horas-mobilizacao-assegura-participacao-da-psicologia-em-audiencia-publica-que-ira-debater-o-tema/
https://site.cfp.org.br/pl-das-30-horas-mobilizacao-assegura-participacao-da-psicologia-em-audiencia-publica-que-ira-debater-o-tema/
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17/12
60 Anos da Psicologia: CFP lança livro com relato de solenidades 
legislativas em homenagem à regulamentação da profissão no país

17/12
CensoPsi 2022: CFP divulga os resultados da maior pesquisa sobre o 
exercício profissional da Psicologia brasileira

20/12
Fenpb lança livro com registro inédito sobre histórico de entidades 
nacionais da Psicologia

22/12
CFP lança edição da Revista Diálogos sobre os 60 anos da Psicologia no 
Brasil

https://site.cfp.org.br/60-anos-da-psicologia-cfp-lanca-livro-com-relato-de-solenidades-legislativas-em-homenagem-a-regulamentacao-da-profissao-no-pais/
https://site.cfp.org.br/60-anos-da-psicologia-cfp-lanca-livro-com-relato-de-solenidades-legislativas-em-homenagem-a-regulamentacao-da-profissao-no-pais/
https://site.cfp.org.br/censopsi-2022-cfp-divulga-os-resultados-da-maior-pesquisa-sobre-o-exercicio-profissional-da-psicologia-brasileira/
https://site.cfp.org.br/censopsi-2022-cfp-divulga-os-resultados-da-maior-pesquisa-sobre-o-exercicio-profissional-da-psicologia-brasileira/
https://site.cfp.org.br/fenpb-lanca-livro-com-registro-inedito-sobre-historico-de-entidades-nacionais-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/fenpb-lanca-livro-com-registro-inedito-sobre-historico-de-entidades-nacionais-da-psicologia/
https://site.cfp.org.br/cfp-lanca-edicao-da-revista-dialogos-sobre-os-60-anos-da-psicologia-no-brasil/
https://site.cfp.org.br/cfp-lanca-edicao-da-revista-dialogos-sobre-os-60-anos-da-psicologia-no-brasil/
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Gestão da Autarquia

OTIMIZAR a gestão dos processos administrativos, 
técnicos e financeiros do Conselho Federal de Psicologia, 
buscando o seu alinhamento com os CRPs, de maneira a 
ampliar a participação democrática e a transparência.

FOMENTAR uma 
política de excelência das 
práticas de atendimento 
à categoria e à sociedade.

AMPLIAR a participação democrática 
da categoria em diferentes instâncias 
do Sistema Conselhos de Psicologia.

11/02
XIII Concurso de Provas e Títulos: CFP reabre inscrições e anuncia 
nova data dos exames

15/02
CFP visita CRP-SP para alinhar melhorias no atendimento à categoria

16/02
GT de Neuropsicologia do CFP amplia composição e retoma atividades

10/03
Comissões se reúnem em Brasília para organizar próximas etapas das 
eleições do Sistema Conselhos de Psicologia

17/03
Presidentes do Sistema Conselhos reúnem-se em Brasília

05/04
CFP e Conselhos Regionais de Psicologia aprimoram práticas de 
dados abertos

07/04
CFP realiza o 2º Encontro de Secretárias e Secretários do Sistema 
Conselhos de Psicologia

AVANÇAR na política de valorização e formação 
continuada de trabalhadoras (es) e das equipes 
técnicas do Conselho Federal de Psicologia e CRPs 
para a atuação profissional no Sistema Conselhos

https://site.cfp.org.br/xiii-concurso-de-provas-e-titulos-cfp-reabre-inscricoes-e-anuncia-nova-data-dos-exames/
https://site.cfp.org.br/xiii-concurso-de-provas-e-titulos-cfp-reabre-inscricoes-e-anuncia-nova-data-dos-exames/
https://site.cfp.org.br/cfp-visita-crp-sp-para-alinhar-melhorias-no-atendimento-a-categoria/
https://site.cfp.org.br/gt-de-neuropsicologia-do-cfp-amplia-composicao-e-retoma-atividades/
https://site.cfp.org.br/comissoes-se-reunem-em-brasilia-para-organizar-proximas-etapas-das-eleicoes-do-sistema-conselhos-de-psicologia/
https://site.cfp.org.br/comissoes-se-reunem-em-brasilia-para-organizar-proximas-etapas-das-eleicoes-do-sistema-conselhos-de-psicologia/
https://site.cfp.org.br/presidentes-do-sistema-conselhos-reunem-se-em-brasilia/
https://site.cfp.org.br/cfp-e-conselhos-regionais-de-psicologia-aprimoram-praticas-de-dados-abertos/
https://site.cfp.org.br/cfp-e-conselhos-regionais-de-psicologia-aprimoram-praticas-de-dados-abertos/
https://site.cfp.org.br/cfp-realiza-o-2o-encontro-de-secretarias-e-secretarios-do-sistema-conselhos-de-psicologia/
https://site.cfp.org.br/cfp-realiza-o-2o-encontro-de-secretarias-e-secretarios-do-sistema-conselhos-de-psicologia/
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25/04
Grupo de trabalho sugere aprimoramento nas anuidades para 
psicólogas(os)

28/04
Acompanhe ao vivo a APAF de abril de 2022

30/04
APAF aprova prestação de contas de 2021 do Conselho Federal de 
Psicologia

01/06
11º Congresso Nacional da Psicologia define os rumos da ciência e 
profissão para os próximos três anos

04/06
11º CNP: grupos de trabalho apreciam propostas que serão 
encaminhadas para a Plenária

05/06
11º Congresso Nacional da Psicologia chega ao fim com parâmetros 
traçados para os próximos três anos

07/06
Eleições da Psicologia 2022: apresentadas as pré-candidaturas à 
Consulta Nacional do CFP

22/6
No mês que celebra o Dia Internacional da Mulher Negra Latino 
Americana e Caribenha, o Sistema Conselhos de Psicologia se une às 
mobilizações do Julho das Pretas

24/06
Implantação da plataforma tecnológica de gestão avança nos 
Conselhos Regionais

26/07
Atenção psicólogas e psicólogos: atualizem seus dados cadastrais

28/07
Site das eleições 2022 já está disponível para acesso

05/08
Eleições para o CFP e CRPs ocorrem em agosto

09/08
CFP realiza treinamento das comissões eleitorais para as Eleições 2022

11/08
Eleições CFP 2022: debate entre as chapas acontece na 3a feira (16/8)

https://site.cfp.org.br/grupo-de-trabalho-sugere-aprimoramento-nas-anuidades-para-psicologasos/
https://site.cfp.org.br/grupo-de-trabalho-sugere-aprimoramento-nas-anuidades-para-psicologasos/
https://site.cfp.org.br/acompanhe-ao-vivo-a-apaf-de-abril-de-2022/
https://site.cfp.org.br/apaf-aprova-prestacao-de-contas-de-2021-do-conselho-federal-de-psicologia/
https://site.cfp.org.br/apaf-aprova-prestacao-de-contas-de-2021-do-conselho-federal-de-psicologia/
https://site.cfp.org.br/11o-congresso-nacional-da-psicologia-define-os-rumos-da-ciencia-e-profissao-para-os-proximos-tres-anos/
https://site.cfp.org.br/11o-congresso-nacional-da-psicologia-define-os-rumos-da-ciencia-e-profissao-para-os-proximos-tres-anos/
https://site.cfp.org.br/11o-cnp-grupos-de-trabalho-apreciam-propostas-que-serao-encaminhadas-para-a-plenaria/
https://site.cfp.org.br/11o-cnp-grupos-de-trabalho-apreciam-propostas-que-serao-encaminhadas-para-a-plenaria/
https://site.cfp.org.br/11o-congresso-nacional-da-psicologia-chega-ao-fim-com-parametros-tracados-para-os-proximos-tres-anos/
https://site.cfp.org.br/11o-congresso-nacional-da-psicologia-chega-ao-fim-com-parametros-tracados-para-os-proximos-tres-anos/
https://site.cfp.org.br/eleicoes-da-psicologia-2022-apresentadas-as-pre-candidaturas-a-consulta-nacional-do-cfp/
https://site.cfp.org.br/eleicoes-da-psicologia-2022-apresentadas-as-pre-candidaturas-a-consulta-nacional-do-cfp/
https://www.instagram.com/p/CgVc5fpt2T7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CgVc5fpt2T7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://www.instagram.com/p/CgVc5fpt2T7/?utm_source=ig_web_copy_link
https://site.cfp.org.br/implantacao-da-plataforma-tecnologica-de-gestao-avanca-nos-conselhos-regionais/
https://site.cfp.org.br/implantacao-da-plataforma-tecnologica-de-gestao-avanca-nos-conselhos-regionais/
https://site.cfp.org.br/atencao-psicologas-e-psicologos-atualizem-seus-dados-cadastrais/
https://site.cfp.org.br/site-das-eleicoes-2022-ja-esta-disponivel-para-acesso/
https://site.cfp.org.br/eleicoes-para-o-cfp-e-crps-ocorrem-em-agosto/
https://site.cfp.org.br/cfp-realiza-treinamento-das-comissoes-eleitorais-para-as-eleicoes-2022/
https://site.cfp.org.br/eleicoes-cfp-2022-debate-entre-as-chapas-acontece-na-3a-feira-16-8/
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16/08
CFP e CRP SP fazem entrega simbólica da 1ª unidade da nova Carteira de 
Identificação Profissional

20/08
Nota Eleições Psicologia 2022

23/08
Psicólogas(os): saiba como gerar a sua senha para votar

27/08
Eleições da Psicologia 2022: acompanhe a apuração ao vivo, a partir das 
18h, horário de Brasília

27/08
Confira o resultado das Eleições para o Sistema Conselhos de Psicologia

29/08
Eleições da Psicologia: saiba como justificar seu voto

02/09
Eleições 2022: saiba como obter a 2ª via do comprovante de votação

12/09
Fraudadores manipulam imagem do Cadastro Nacional de Psicólogas(os) 
para aplicar golpes contra a categoria

25/10
CFP firma compromisso para qualidade de vida no ambiente de trabalho

09/11
Assembleia das(os) Delegadas(os) Regionais confirma Consulta Nacional

05/12
Nova gestão: CFP inicia processo de transição com representantes do 
plenário eleito na Consulta Nacional 2022

15/12
Acompanhe ao vivo a APAF de dezembro de 2022

17/12
CFP apresenta balanço das ações estratégicas de seu XVIII Plenário

19/12
APAF finaliza o ano com a aprovação de importantes medidas para o 
Sistema Conselhos de Psicologia

23/12
Conselho Federal de Psicologia empossa novo Plenário para gestão 
2022-2025

https://site.cfp.org.br/cfp-e-crp-sp-fazem-entrega-simbolica-da-1a-unidade-da-nova-carteira-de-identificacao-profissional/
https://site.cfp.org.br/cfp-e-crp-sp-fazem-entrega-simbolica-da-1a-unidade-da-nova-carteira-de-identificacao-profissional/
https://site.cfp.org.br/nota-eleicoes-psicologia-2022/
https://site.cfp.org.br/psicologasos-saiba-como-gerar-a-sua-senha-para-votar/
https://site.cfp.org.br/eleicoes-da-psicologia-2022-acompanhe-a-apuracao-ao-vivo-a-partir-das-18h-horario-de-brasilia/
https://site.cfp.org.br/eleicoes-da-psicologia-2022-acompanhe-a-apuracao-ao-vivo-a-partir-das-18h-horario-de-brasilia/
https://site.cfp.org.br/confira-o-resultado-das-eleicoes-para-o-sistema-conselhos-de-psicologia-2/
https://site.cfp.org.br/eleicoes-da-psicologia-saiba-como-justificar-seu-voto/
https://site.cfp.org.br/eleicoes-2022-saiba-como-obter-a-2a-via-do-comprovante-de-votacao/
https://site.cfp.org.br/fraudadores-manipulam-imagem-do-cadastro-nacional-de-psicologasos-para-aplicar-golpes-contra-a-categoria/
https://site.cfp.org.br/fraudadores-manipulam-imagem-do-cadastro-nacional-de-psicologasos-para-aplicar-golpes-contra-a-categoria/
https://site.cfp.org.br/cfp-firma-compromisso-para-qualidade-de-vida-no-ambiente-de-trabalho/
https://site.cfp.org.br/eleicoes-da-psicologia-2022-assembleia-dasos-delegadasos-regionais-confirma-consulta-nacional/
https://site.cfp.org.br/nova-gestao-cfp-inicia-processo-de-transicao-com-representantes-do-plenario-eleito-na-consulta-nacional-2022/
https://site.cfp.org.br/nova-gestao-cfp-inicia-processo-de-transicao-com-representantes-do-plenario-eleito-na-consulta-nacional-2022/
https://site.cfp.org.br/acompanhe-ao-vivo-a-apaf-de-dezembro-de-2022/
https://site.cfp.org.br/cfp-apresenta-balanco-das-acoes-estrategicas-de-seu-xviii-plenario/
https://site.cfp.org.br/apaf-finaliza-o-ano-com-a-aprovacao-de-importantes-medidas-para-o-sistema-conselhos-de-psicologia/
https://site.cfp.org.br/apaf-finaliza-o-ano-com-a-aprovacao-de-importantes-medidas-para-o-sistema-conselhos-de-psicologia/
https://site.cfp.org.br/conselho-federal-de-psicologia-empossa-novo-plenario-para-gestao-2022-2025/
https://site.cfp.org.br/conselho-federal-de-psicologia-empossa-novo-plenario-para-gestao-2022-2025/
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Números em destaque

 450 mil 
profissionais com cadastro 

ativo nas cinco regiões do país

seguidores no perfil institucional  
do CPF no Instagram, com mais de  

2,2 milhões 
de interações com os conteúdos sobre a 
Psicologia como ciência e profissão

+400.000
voltadas a otimizar a orientação e fiscalização

eventos e transmissões on-line 
e em tempo real, fortalecendo 
o diálogo sobre temas 
relevantes da Psicologia231

notícias produzidas para 
o site CFP, informando à 
categoria e à sociedade253

atendimentos à imprensa, 
incluindo veículos nacionais e 
regionais de diferentes mídias.72

Conselhos Regionais 
utilizando o novo Sistema de 
Gestão Cadastral, Financeiro, 
Processos e Fiscalização17

publicações temáticas, com 
produção de conhecimento e 
aprimoramento da atuação22

proposições legislativas 
de interesse da Psicologia 
monitoradas junto ao 
Congresso Nacional+400

grupos de trabalho e 
comissões para produção de 
conhecimento técnico sobre 
o exercício da profissão30

solicitações atendidas 
pela Ouvidoria, sugestões, 
elogios, solicitações, 
reclamações e denúncias.2.422

57 124 3
Resoluções Portarias Instruções 

Normativas
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DISCIPLINAR e FISCALIZAR  
o exercício da profissão 

A Lei no 5.766/1971, que cria o Sistema Conselhos de Psicologia, estabelece 
como missão do Conselho Federal orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício 
da profissão de psicólogo. Nesse sentido, devem ser expedidas resoluções e 
normativas necessárias ao cumprimento das leis em vigor no que se refere 
ao exercício da Psicologia como ciência e profissão.

Ao longo de 2022, um conjunto de resoluções foram publicadas pelo 
Conselho Federal de Psicologia abordando temas como avaliação psicoló-
gica, psicoterapia, regulamentação profissional e fortalecimento do Sistema 
Conselhos de Psicologia. Confira os destaques:

RESOLUÇÕES CFP 2022

 ‣ Avaliação psicológica para porte de armas: em janeiro de 2022, o CFP 
publicou a Resolução CFP Nº 01/2022 com o objetivo de regulamentar 
procedimentos a serem adotados por psicólogas e psicólogos na ava-
liação para a concessão de registro e porte de arma de fogo.

 ‣ Regulamentação da avaliação psicossocial no trabalho: também em 
janeiro, o CFP criou a Resolução CFP Nº 02/2022 , que regulamenta o 
trabalho da psicóloga e do psicólogo na realização da avaliação psicos-
social. O objetivo é promover a segurança e a saúde dos trabalhadores 
e das pessoas envolvidas no processo das atividades laborativas.

 ‣ Título de especialista: em março, o CFP publicou a Resolução CFP Nº 
03/2022 que institui condições para concessão e registro de psicólo-
gas e psicólogos especialistas e reconhece 13 áreas de especialidades 
profissionais da Psicologia. 

 ‣ Luta contra LGBTifobia: o CFP publicou em maio a Resolução CFP Nº 
08/2022 sobre bissexualidades e demais orientações não-monossexuais. 
Norma soma-se às Resoluções CFP 01/1999 e 01/2018, importantes ins-
trumentos de combate à LGBTfobia no Brasil. Resolução CFP 08/2022). 

 ‣ Psicologia Antirracista: em maio, foi publicada a Resolução CFP Nº 09/2022, 
que institui o Prêmio Profissional “Virgínia Bicudo: Práticas para uma 
Psicologia Antirracista”. A premiação reconhece trabalhos teóricos-técni-
cos no campo da Psicologia no enfrentamento às desigualdades raciais.

 ‣ Resolução sobre Psicoterapia: as diretrizes e deveres para o exercício 
da Psicoterapia por psicólogas e psicólogos foi tema da Resolução CFP 
nº 13, publicada em junho de 2022. A normativa atualiza parâmetros 
para o tema definidos há duas décadas. 

https://site.cfp.org.br/avaliacao-psicologica-cfp-publica-resolucao-sobre-registro-e-porte-de-armas/
https://site.cfp.org.br/resolucao-cfp-02-2022-regulamenta-avaliacao-psicossocial-no-trabalho/
https://site.cfp.org.br/cfp-publica-resolucao-que-altera-condicoes-para-concessao-e-registro-de-psicologao-especialista/
https://site.cfp.org.br/cfp-publica-resolucao-sobre-bissexualidades/
https://atosoficiais.com.br/cfp/resolucao-do-exercicio-profissional-n-9-2022-institui-o-premio-profissional-virginia-bicudo-praticas-para-uma-psicologia-antirracista?origin=instituicao
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-13-de-15-de-junho-de-2022-408911936
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 ‣ Sistema Socioeducativo: em junho o CFP lançou resolução sobre a atua-
ção da Psicologia no Sistema Socioeducativo. Publicada no marco dos 
32 anos do ECA, a normativa reforça o compromisso da Psicologia com 
o cuidado a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. 
Acesse a Resolução CFP nº 15/2022. 

 ‣ Assistência Psicológica: também em julho o CFP lançou a Resolução 
CFP 17/2022 que estabelece parâmetros para assistência psicológica 
em estabelecimentos públicos e privados de saúde. A norma técnica 
organiza as recomendações para atendimentos psicológicos na atenção 
básica, secundária e terciária de saúde. 

 ‣ Avaliação de Práticas Psicológicas: em agosto, o CFP criou, por 
meio da Resolução CFP 18/2022 o Sistema de Avaliação de Práticas 
Psicológicas, que recebe o nome de Aluízio Lopes de Brito (SAPP). A 
iniciativa vai permitir a identificação das práticas que poderão ser vin-
culadas à atuação profissional em Psicologia.

 ‣ Especialidades da Psicologia: novas regras para a obtenção de registro 
de especialista em Psicologia foram publicadas pelo CPF em outubro 
com a Resolução CFP 23/2022. A resolução certifica 13 especialidades 
e estabelece as condições para concessão e registro de psicóloga e 
psicólogo especialistas. 

 ‣ Censo da Psicologia: em dezembro, foi publicada a Resolução CFP 
nº 30/2022, que estabelece a realização periódica de censo sobre a 
Psicologia brasileira a cada cinco anos.

 ‣ Avaliação Psicológica: foi publicada em dezembro a Resolução CFP 
nº 31/2022, que estabelece diretrizes para a realização de Avaliação 
Psicológica no exercício profissional da psicóloga e do psicólogo e re-
gulamenta o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI).

 ‣ Práticas Inovadoras: também em dezembro foi publicada a Resolução 
Nº 32/2022, institucionalizando a realização do prêmio profissional 
Sylvia Leser de Mello: Práticas Inovadoras no Exercício da Psicologia.

JULGAMENTO DE PROCESSOS DISCIPLINARES

Também é papel do Conselho Federal de Psicologia funcionar como tribunal 
superior de ética profissional, atuando como instância superior e de recurso 
dos processos disciplinares encaminhados pelos Conselhos Regionais de 
Psicologia. 

Entre fevereiro e  novembro de 2022, procedeu-se ao julgamento, de forma 
remota, de 42 processos disciplinares. Dos processos julgados observamos 
os seguintes resultados:
 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-15-de-11-de-julho-de-2022-414772075
https://site.cfp.org.br/resolucao-estabelece-parametros-para-assistencia-psicologica-em-estabelecimentos-publicos-e-privados-de-saude/
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-18-de-11-de-agosto-de-2022-423857383
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-n-23-de-13-de-outubro-de-2022-437945688
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Resolucao-30_2022.pdf
https://atosoficiais.com.br/cfp/resolucao-do-exercicio-profissional-n-31-2022-estabelece-diretrizes-para-a-realizacao-de-avaliacao-psicologica-no-exercicio-profissional-da-psicologa-e-do-psicologo-regulamenta-o-sistema-de-avaliacao-de-testes-psicologicos-satepsi-e-revoga-a-resolucao-cfp-no-09-2018?origin=instituicao
https://atosoficiais.com.br/cfp/resolucao-administrativa-financeira-n-32-2022-institui-o-premio-profissional-sylvia-leser-de-mello-praticas-inovadoras-no-exercicio-da-psicologia?origin=instituicao
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Decisão 
CRPs

Anulação do Título de Especialista
19,0%

Suspensão do Exercício 
2,4%

Arquivamento
28,6%

Censura Pública
11,9%

Cassação do Registro para 
o Exercício Profissional
9,5%

Advertência 
14,3%

Censura Pública e multa
2,4%

Cancelamento de Registro 
de Pessoa Jurídica
4,8%

Pedido de Desaforamento
7,1%

Conforme destacam os gráficos, 50% dos 
processos julgados mantiveram seus re-
sultados obtidos nas instâncias Regionais. 
Entretanto, outros 50% tiveram as decisões 
reformadas – seja para determinar a nuli-
dade processual, para a instauração de pro-
cesso disciplinar ou para a diminuição da 
penalidade imposta na instância regional.

Reforma/
Manutenção 
da Decisão

Alteração
50%

Manutenção
50%

Processo nulo

Advertência e multa de uma anuidade

Advertência e multa de duas anuidades

Advertência e multa de três anuidades

Arquivamento

Advertência

Instauração de processo disciplinar

Cassação do Registro para o Exercício Profissional

Suspensão do exercício profissional por 30 dias e multa de 5 anuidades

Cancelamento de Registro de PJ

“Desaforado a outro regional”

Decisão recursal - CFP
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ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DAS ATIVIDADES 
DE FISCALIZAÇÃO DOS CONSELHOS REGIONAIS

Como parte de suas atribuições institucionais, o Conselho Federal de 
Psicologia – por meio de sua Secretaria de Orientação e Ética (SOE) – pres-
tou acompanhamento, orientação e supervisão de questões específicas 
quanto à ética profissional e de orientação e fiscalização do exercício pro-
fissional, bem como sobre procedimentos disciplinares conforme o Código 
de Processamento Disciplinar (CPD). 

Esses acompanhamentos, supervisões e orientações foram realizados por 
telefone, por e-mail, pelo sistema SEI! e pelo canal da Ouvidoria. Esses acom-
panhamentos e supervisões são uma constante na Secretaria de Orientação 
e Ética, que age em consonância com a Lei 5766/1971 e demais normati-
vas expedidas pelo Conselho Federal de Psicologia que fazem referência à 
atuação profissional. 

ENCONTRO NACIONAL

Em dezembro, os presidentes das Comissões de 
Orientação e de Fiscalização (COFs) e das Comissões 
de Ética (COEs) de todo o Sistema Conselhos de 
Psicologia estiveram reunidos em Brasília/DF para o  
Encontro Nacional de COE e COF, realizado ordinaria-
mente, uma vez ao ano, na sede do CFP.

O encontro busca fomentar o diálogo entre a técnica 
e a ética, visando a qualidade do exercício profissio-
nal, bem como a troca de experiências e saberes que 
englobam a orientação e a fiscalização no âmbito 
dos Conselhos de Psicologia –  conforme delibera a 
Resolução CFP nº 10/2018.

Entre os temas em destaques: Papéis das comis-
sões; Nota Técnica sobre Alienação  Parental; 

Elaboração de documentos  psicológicos e a relação 
com a  fiscalização; O poder de polícia e suas limi-
tações no exercício da atividade fiscalizatória dos  
Conselhos Profissionais; Mediação e conciliação de  
conflitos; Aspectos práticos do processo  disciplinar 
ético; Diagnóstico sobre a aplicação da  Resolução 
CFP nº 36/2020 (que dispõe sobre a realização de 
atos processuais, audiências e julgamentos por vi-
deoconferência de processos disciplinares, durante 
o período de pandemia por COVID-19).

Outras ações da SOE foram destinadas à orientação 
de agentes dos Conselhos Regionais de Psicologia 
sobre o Código de Processamento Disciplinar – 
Resolução CFP nº 11/2019. 



56

7    Missão Institucional - Resultados

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

No ano de 2022, o Conselho Federal de Psicologia julgou um total de 24 
recursos de processos administrativos, conforme a tabela a seguir.

24
processos 
julgados

01
Janeiro

00
Maio

01
Setembro

02
Fevereiro

06
Junho

02
Outubro

00
Março

01
Julho

03
Novembro

04
Abril

01
Agosto

03
Dezembro

Não  
houve 

julgamento

Não  
houve 

julgamento

SERVIÇOS PSICOLÓGICOS VIA TICS
No ano de 2022, foram julgados 196 recursos no Conselho Federal de 
Psicologia (2ª instância) referentes aos pedidos de cadastro no website 
“Cadastro e-Psi” indeferidos inicialmente pelos Conselhos Regionais de 
Psicologia. Desse total, 174 foram deferidos e 22 indeferidos.

O Cadastro e-Psi é destinado às (aos) psicólogas (os) que querem prestar 
serviços psicológicos por meio de Tecnologia de Informação e Comunicação 
(TICs), conforme Resolução CFP nº 11/2018. 
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ORIENTAR o exercício da profissão:

No que se refere à sua missão institucional de orientar o exercício da profis-
são, o Conselho Federal de Psicologia implementa um conjunto de ações vol-
tadas ao aprimoramento e qualificação da atuação de suas(eus) profissionais. 

A atividade conta com o auxílio de grupos internos de trabalho, bem como de 
comissões e grupos instituídos no âmbito da Assembléia das Políticas, da 
Administração e das Finanças (Apaf), apoiados nas diretrizes estabelecidas 
pelo Congresso Nacional da Psicologia. 

Notas técnicas, publicações, eventos e campanhas formativas estão entre 
as ações implementadas. Confira:

COMISSÕES

Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social (CONPAS)

Criada em 2014, a Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social 
(CONPAS) é regulamentada pela Resolução CFP nº 7, de 23 de junho de 2020.

Em 2022, a CONPAS deu continuidade a importantes ações para promover 
maior interação com as(os) psicólogas (os) que atuam na Assistência Social. 
Entre as iniciativas, destaca-se a II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia 
no SUAS, lançada por meio do Edital de Chamada Pública n° 01, de 2022.

A Mostra teve como objetivo possibilitar a reflexão acerca do fazer da 
Psicologia neste contexto, reconhecendo-se a potência da atuação da 
ciência psicológica no enfrentamento das desigualdades sociais. 

A atividade mobilizou a participação de profissionais, professoras(es), pes-
quisadoras(es) e estudantes de Psicologia, além de outras(os) trabalhado-
ras(es) que atuam na Política de Assistência Social e nas demais políticas 
públicas com ações conjuntas na execução intersetorial de ofertas socioas-
sistenciais – resultando na  apresentação de mais de 160 práticas na área.

Para reafirmar a importância da organização das trabalhadoras e trabalha-
dores da Assistência Social no país, em cada uma das etapas da II Mostra 
também houve um momento específico para tratar sobre o Fórum Nacional 
dos Trabalhadores e Trabalhadoras do SUAS (FNTSUAS).

Os resultados e informações sobre a II Mostra Nacional de Práticas em 
Psicologia no SUAS estão sistematizados em um relatório final, disponível 
no site do CFP e no hotsite da Comissão.

RELATÓRIO
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Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica (CCAP)

A Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica (CCAP) foi criada pelo 
Conselho Federal de Psicologia (CFP) em março de 2003 e tem por função 
discutir e propor diretrizes, normas e resoluções no âmbito da avaliação psico-
lógica, além de conduzir o processo de avaliação dos instrumentos psicológi-
cos submetidos ao Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI). 

A CCAP 2020-2022 foi empossada em março de 2020, formada por inte-
grantes do Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica (IBAP) e Associação 
Brasileira de Técnicas Projetivas e Rorschach (ASBRo) e de diferentes re-
giões geopolíticas. 

Entre suas atribuições destacam-se: emissão de pareceres em resposta a 
demandas dirigidas ao CFP em matéria de avaliação psicológica; elaboração 
e propostas de atualizações de documentos técnicos e normativos do CFP 
relativos à avaliação psicológica; elaboração e propostas de diretrizes para 
o ensino e formação continuada em avaliação psicológica; condução do 
processo de avaliação dos instrumentos submetidos ao SATEPSI e discus-
são de temas e proposição de ações no âmbito da avaliação psicológica. 

Ao longo de 2022, a CCAP promoveu quatro reuniões presenciais e oito 
reuniões por videoconferência. A Comissão também publicou a Cartilha 
de Avaliação Psicológica que traz às(aos) psicólogas(os) informações de 
natureza ética, teórica e metodológica sobre a avaliação psicológica, com 
objetivo de aprimorar a qualidade dos serviços psicológicos oferecidos à 
sociedade brasileira.

Em dezembro foi publicada a Resolução nº 31/2022, que estabelece diretri-
zes para a realização de Avaliação Psicológica no exercício profissional da 
psicóloga e do psicólogo, regulamenta o Sistema de Avaliação de Testes 
Psicológicos (SATEPSI) e revoga a Resolução CFP n. 09/2018.

Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (Satepsi)

O Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos (SATEPSI) é uma ferra-
menta informatizada de avaliação de instrumentos submetidos à apre-
ciação da Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica do Conselho 
Federal de Psicologia.

Em 2022, foram avaliados pelo SATEPSI 21 testes psicológicos. Quatro refe-
rentes a atualizações de normas receberam parecer favorável, uma plataforma 
informatizada recebeu parecer favorável e, dentre os testes psicológicos, 13 
receberam parecer favorável e três receberam parecer desfavorável. Um ins-
trumento submetido ao SATEPSI foi considerado  não privativo de psicólogos.
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GRUPOS DE TRABALHO DA APAF

Em 1996 foi instituída a Assembleia de Políticas, da Administração e das 
Finanças (APAF) como instância deliberativa do Sistema Conselhos de 
Psicologia, que se reúne, ordinariamente, duas vezes por ano. 

A Assembleia é composta por até três representantes do Conselho Federal 
de Psicologia (CFP) e por conselheiros de todos CRPs, cujo número de re-
presentantes varia de um a três, dependendo do número de profissionais 
inscritos no regional.

A APAF pode criar grupos de trabalho (GTs) com tarefas específicas que 
impactarão no exercício da profissão e na gestão dos Conselhos Regionais 
e Federal de Psicologia. Confira os destaques dos GTs APAF em 2022:

Atuação da Psicologia no contexto das medidas socioeducativas
Instituído em 2015, reúne representantes do Conselho Federal de Psicologia 
e do Conselhos Regionais 01, 08, 10, 16, 17. Em 2022, o GT elaborou minuta 
da resolução sobre a atuação de psicólogas junto a adolescentes em cum-
primento de medida socioeducativa. Após aprovação na APAF de abril de 
2022, foi publicada a Resolução 15, de 11 de julho de 2022, e o GT, encerrado.

Avaliação Psicológica do Trânsito: Atualização de Documentos Específicos 
Instituído em 2021 para discutir propostas de criação e atualização de 
resoluções e normas técnicas específicas para o contexto de Avaliação 
Psicológica do Trânsito. Ao longo de 2022, o GT realizou três reuniões de 
trabalho.  

Inicialmente, foi feito levantamento junto aos Conselhos Regionais de 
Psicologia acerca das principais demandas apresentadas pela categoria 
com relação à avaliação psicológica no contexto do Trânsito, com intuito 
de melhor compreender as especificidades deste processo em cada estado 
do Brasil. O GT avaliou que os questionamentos levantados pelos CRPs são 
referentes à orientação e fiscalização - e não demandariam alterações na 
Resolução CFP nº 001/2019. 

Nesse sentido, foi apontado que as Resoluções do CFP que permeiam a 
temática não precisam ser modificadas neste momento. Considerando essa 
análise, o encerramento do GT foi aprovado na APAF de dezembro de 2022. 

Constelação Familiar e Incompatibilidades Éticas
Criado em novembro de 2021, o Grupo de Trabalho teve como objetivo res-
ponder a demandas recebidas pelos Conselhos Regionais quanto a incom-
patibilidades éticas entre a prática da Constelação Familiar e o exercício 
profissional da Psicologia. O GT foi composto por: CRPs 01/DF, 05/RJ, 07/
RS, 10/PA/AP, 11/CE, 22/MA e Ad Hoc, com a tarefa de confeccionar minuta 
de Nota Técnica sobre Constelação Familiar.
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Ao longo de 2022, o grupo realizou cinco reuniões e produziu a minuta do 
texto, a qual foi encaminhada aos CRPs para contribuições em setembro de 
2022. Após alterações propostas pelos Conselhos Regionais de Psicologia, 
a nova minuta foi submetida à apreciação da Apaf de dezembro de 2022 
– sendo aprovada para publicação. O GT foi finalizado após conclusão de 
sua tarefa. 
 
Demandas do Judiciário e Ministério Público aos Psicólogas (os) que atuam 
nas Políticas Públicas de Assistência Social e de Saúde
Constituído na APAF de dezembro de 2014, é composto pelo CFP e pelos 
CRPs 04, 09, 11, 12 e 23. Após concretizadas algumas atividades mais ime-
diatas quanto as demandas na área, o grupo de trabalho seguiu vigente, 
vislumbrando a finalização de uma nota técnica sobre assunto. A partir de 
alguns subsídios prévios, o GT concluiu uma minuta, a qual foi apreciada e 
aprovada  na APAF de dezembro de 2022. A nota está em processo de pu-
blicação e, em breve, será disponibilizada para acesso de toda a categoria. 
Com a finalização da tarefa, o GT foi encerrado.

Diversidade Sexual e Gênero
Criado na APAF de dezembro de 2017, foi composto pelo CPF e pelos CRPs  
CRPs 02, 03, 04, 05, 07, 09, 10, 12, 17. Em 2022, o Grupo de Trabalho reali-
zou quatro reuniões virtuais e uma reunião presencial a fim de sistematizar 
normativa sobre a atuação dos (as) (es) psicólogos (as) (es) em relação à 
bissexualidade, dentre outras tarefas.

Em maio, o trabalho foi concluído com a publicação de uma nova normativa 
sobre o papel de psicólogas e psicólogos na eliminação de todas as for-
mas de violência, preconceito, estigmatização e discriminação em relação 
às bissexualidades e demais orientações não monossexuais. (Resolução 
CFP 08/2022). A resolução foi assinada no Dia Internacional de Luta con-
tra a LGBTIfobia, em cerimônia que ocorreu como parte das atividades do 
Encontro do Conselho Nacional Popular LGBTI+, realizado em São Paulo

Estágio 
Criado em 2019, reúne representantes do CFP, da ABEP e dos CRPs 12, 15, 
16, 18, 20, 21 e 23. Ao longo de 2022, o Grupo de Trabalho Estágio realizou 
um levantamento de produções regionais sobre os serviços-escola, bem 
como posicionamentos expedidos e demais sugestões/ideias para subsidiar 
suas discussões e a construção de uma resolução com parâmetros para a 
atuação dos supervisores e orientadores de estágio. Ao longo do ano, duas 
reuniões virtuais foram realizadas, além de uma híbrida. 

Laicidade e Psicologia 
O GT de APAF concluiu a minuta de resolução sobre a temática. A APAF de 
dezembro de 2022 aprovou a resolução, que está em processo de publicação.

7    Missão Institucional - Resultados
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Normas e Regras da Avaliação Psicológica para a Concessão de Registros 
ou Porte de Armas de Fogo 
Criado em 2019, reúne representantes do CFP e dos Conselhos Regionais 01, 
07, 16, 20, 21 e 24. Em 2022, o GT revisou a então Resolução do CFP sobre o 
tema (Resolução CFP Nº 18/2008) e encaminhou novo texto para delibera-
ção da APAF, que foi aprovado pela Assembleia em novembro de 2021. Em 
janeiro de 2022 foi publicada a Resolução CFP Nº 01/2022, que regulamenta 
a Avaliação Psicológica para concessão de registro e porte de arma de fogo. 
Na APAF de novembro de 2021 foi deliberado pela continuidade do GT para 
abarcar novas atribuições, a saber: propor um normativo que contemple as 
especificidades dos povos originários e estudar a possibilidade de criação de 
título de especialista para realização de avaliação de concessão de registro 
e porte de arma de fogo. A APAF de abril de 2022 aprovou-se a inclusão de 
um ad hoc para auxiliar nas tarefas e o GT deu continuidade aos trabalhos, 
tendo realizado duas reuniões em 2022.

Orientação: Atuação Pessoas com Deficiência
Criado em novembro de 2021, o Grupo de Trabalho é composto pelos CRPs 
01, 11, 12, 16, 17, 20, 23, além do Conselho Federal de Psicologia. O objetivo 
é elaborar resolução a respeito do enfrentamento ao capacitismo e construir 
uma nota técnica acerca da temática. 

No ano de 2022 reunião o GT realizou as reuniões. Além disso, o Grupo 
de Trabalho avaliou os modelos de questionários para o levantamento das 
barreiras aos serviços da(o) psicóloga(o) e discussão sobre o escopo de 
investigação necessário ao estudo da questão, organizado pela equipe do 
Crepop.

Parâmetros para assistência psicológica na atenção à saúde
O GT foi criado na APAF de maio de 2019, composto pelos CRPs 02, 05, 
09, 10, 12, 20 e 21, e de um membro ad hoc, com coordenação do CFP. O 
objetivo foi definir parâmetros para assistência psicológica em contextos 
de atenção primária, secundária e terciária de saúde, a partir da elaboração 
de uma minuta de resolução sobre o assunto.

A minuta elaborada pelo GT foi aprovada na APAF de abril de 2022, e publi-
cada como Resolução Nº 17, de 19 de julho de 2022. Como subsídio para 
facilitar o uso das fórmulas constantes na normativa, foi elaborada uma 
planilha e instruções que estão disponibilizadas no sítio eletrônico do CFP 
e foram divulgadas junto aos Conselhos Regionais e à categoria. Houve 
também reunião com os Conselhos Regionais em novembro de 2022,  para 
orientação quanto à resolução. Com a conclusão dos trabalhos, o GT foi 
encerrado.

Psicoterapia
Instituído em maio de 2019, o Grupo de Trabalho é composto pelo CFP, pela 
Associação Brasileira de Psicoterapia (ABRAP), pela Associação Brasileira 
de Ensino de Psicologia (ABEP) e pelos Conselhos Regionais de Mato Grosso 
do Sul (CRP-14), Rio de Janeiro (CRP-05), Paraná (CRP-08), Amazonas/
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Roraima (CRP-20), Tocantins (CRP-23), Paraíba (CRP-13) e Rio Grande do 
Norte (CRP-17).

Entre as principais ações realizadas pelo GT, incluem-se: envio de Ofício-
Circular aos CRPs, visando o levantamento de informações sobre psico-
terapia; delineamento de estrutura de Consulta Pública com a categoria 
sobre a exclusividade do exercício da psicoterapia; realização do Seminário 
Nacional; realização da Consulta Pública; tratamento dos dados quantitati-
vos e qualitativos decorrentes da Consulta; elaboração de documento sobre 
psicoterapia.

O GT também foi foi incumbido de rever a antiga Resolução CFP nº 10/2000, 
que especifica e qualifica a Psicoterapia como prática do psicólogo. A APAF 
de novembro de 2021 reforçou a importância de dar celeridade a essa tarefa, 
deliberando ao GT “elaborar uma resolução para regulamentar e delimitar o 
campo e o espaço de atuação de psicólogas(os) na prática da Psicoterapia”. 
Na mesma APAF, houve o encaminhamento de realizar reunião com repre-
sentantes de todos os Regionais para contribuir na elaboração da resolução, 
buscando apresentar texto definitivo na APAF de abril de 2022.

Além das contribuições recebidas na reunião realizada com os CRPs, deli-
berou-se por promover um ciclo de audiências públicas, realizado em março 
de 2022 e que oportunizou o recebimento de contribuições à resolução em 
construção, por parte de entidades especialistas. A atividade foi transmitida 
pelo CFP, para acompanhamento de todos os interessados.

Em 15 de junho de 2022, foi publicada a Resolução CFP nº 13/2022, que 
dispõe sobre diretrizes e deveres para o exercício da psicoterapia por psi-
cóloga e por psicólogo.

Com a conclusão dos trabalhos, o GT foi encerrado na APAF de dezembro 
de 2022.

Referências Técnicas e Éticas: Atendimento à Pessoa Surda no Âmbito da 
Saúde
Criado após deliberação da APAF de novembro de 2021, o Grupo de Trabalho 
é composto pelos CRP 03, CRP 06, CRP 07, CRP 09, CRP 10, CRP 22 e pela 
participação da psicóloga Ana Tereza Marques como representante ad hoc.

Entre seus objetivos está elaborar uma resolução e uma nota técnica para 
regulamentação da prática bilíngue no atendimento à pessoa surda. No ano 
de 2022 reunião o GT realizou as reuniões de trabalho, com foco na avalia-
ção dos modelos de questionários para o levantamento das barreiras aos 
serviços do psicólogo e no escopo de investigação necessário ao estudo 
da questão, organizado pela equipe do Crepop.

Revisão da Resolução CFP nº 18/2002 
Constituído em dezembro de 2012, para pensar ações de visibilidade à 
Resolução CFP nº 18/02, que trata da atuação das(os) psicólogas(os) com 
relação ao preconceito e discriminação racial.
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Entretanto, no ano de 2021, o GT realizou uma reflexão sobre o percurso da 
normativa, e uma análise das atividades propostas para o grupo. Houve o 
entendimento de que poucos CRPs conseguiram realizar as campanhas e 
as demais propostas trazidas para o cumprimento da tarefa desse GT.

Ademais, o grupo compreendeu que, ao longo dos últimos dez anos de tra-
balho, novas configurações políticas, sociais e econômicas evidenciam di-
ferentes formas de racismos, sobretudo o racismo institucional e estrutural. 
No período de vigência da referida norma, as citadas minorias conquistaram 
diversos avanços, entre eles o Estatuto da Igualdade Racial (Lei Nº 12.288, 
de 2010), a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, de 2009 
e a Lei 10.639, de 2003 que torna obrigatório o ensino de “História e Cultura 
Afro-Brasileira”.

Desse modo, o GT sugeriu, na APAF de abril de 2022, a sua reedição e a 
ampliação do seu escopo de atividades, . A tarefa atual do GT consiste em 
produzir um novo texto para a normativa incorporando os avanços e obser-
vando os retrocessos e riscos advindos do racismo estrutural e institucional 
ainda bastante presente em nossa sociedade e nas instituições de forma-
ção. Assim, no ano de 2022, foi realizado um levantamento de documentos, 
pesquisas, artigos e normativas que tratam da temática para subsidiar a 
revisão da Resolução CFP nº 18/2002.

Revisão da Política de Orientação e Fiscalização
Criado por deliberação de APAF em 2011 e reeditado ao longo das demais 
APAFs, o GT tem o objetivo de editar novas normativas e atualizar outras 
relativas às atividades de fiscalização de todo o Sistema Conselhos de 
Psicologia. Em 2022, o Grupo de Trabalho contou com os seguintes CRPs 
em sua composição: 03/BA, 06/SP, 08/PR, 14/MS, 19/SE, 23/TO,  24/AC/
RO, além do CFP.

Em 2022, o GT trabalhou e concluiu a Resolução que cria o Observatório 
de Práticas Emergentes em Psicologia e a Nota Técnica sobre Publicidade 
Profissional nas Redes Sociais. Além disso, o CFP iniciou os trabalhos para 
a elaboração do CPD Comentado, em parceria com advogado especialista. 
As demais tarefas do GT continuam em andamento.

Nota Técnica Nº 
1/2022/S CREPOP/
GTEC/CG – Pesquisa 
sobre Atuação 
Profissional de 
Psicólogas(os) em 
Políticas Públicas de 
Atenção às Pessoas 
com Deficiência.

Nota Técnica Nº 
2/2022/GTEC/CG – 
Resolução CFP nº 3, 
de 2022: Alteração 
de nomenclatura da 
especialidade de 
Psicologia de Trânsito 
para Psicologia de 
Tráfego. (cancelada)

Nota Técnica Nº 
4/2022/GTEC/CG – 
Nota Técnica sobre 
os Impactos da Lei nº 
12.318/2010 na Atuação 
das Psicólogas e dos 
Psicólogos 

Nota Técnica Nº 
1/2022/SOE/Plenária – 
Nota Técnica sobre Uso 
Profissional das Redes 
Sociais: Publicidade 
e Cuidados Éticos. 
Publicada em 21 de 
junho de 2022.

Notas Técnicas
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GRUPOS DE TRABALHO INTERNOS

Alienação Parental
O Grupo de Trabalho do CFP construiu minuta de nota técnica com posicio-
namento do Sistema Conselhos de Psicologia sobre o tema, com base em 
relatórios produzidos por alguns Conselhos Regionais. Após aprovação por 
unanimidade durante a APAF de abril de 2022, foi divulgada a Nota Técnica 
nº 4/2022, sobre os impactos da Lei nº 12.318/2010 (Lei da Alienação 
Parental) na atuação de psicólogas e psicólogos. 

Avaliação Psicológica para Concessão de Registro e/ou Porte de Arma de 
Fogo
Em fevereiro de 2022, foi constituído um Grupo de Trabalho composto por 
representantes do CFP, psicólogas da Polícia Federal e especialista ad hoc 
da área, com o objetivo de construir um documento enunciativo para elu-
cidar os principais questionamentos encaminhados ao Sistema Conselhos 
de Psicologia no que se refere à Resolução CFP n. 01, de 21 de janeiro de 
2022. Em junho de 2022 foi publicado o manual Avaliação Psicológica para 
Manuseio de Arma de Fogo.

Avaliação Psicossocial no Trabalho das Psicólogas(os)  
Em janeiro de 2022 foi constituído o GT interno para a Revisão da Resolução 
CFP nº 02, de 2022, que regulamenta normas e procedimentos para a avalia-
ção psicossocial no contexto da saúde e segurança do trabalhador, em aten-
dimento às normas regulamentadoras emitidas pela Secretaria de Trabalho 
do Ministério da Economia ou órgão correlato. A composição do GT decorreu 
da manifestação de psicólogos atuantes no campo da Saúde do Trabalhador, 
encabeçados pela Associação Brasileira de Saúde do Trabalhador e da 
Trabalhadora - ABRASTT. O GT fez reunião com representantes das entida-
des signatárias da manisfestação, recebeu as sugestões e iniciou a elabo-
ração de uma minuta para a proposição da substituição da resolução. 

Desenvolvimento Infantil
O GT interno foi criado a partir de deliberação da 64ª Plenária do CFP, reali-
zada nos dias 19 e 20 de agosto de 2022, a partir dos encaminhamentos e 
composições de dois grupos: TEA e TDAH.

Em 2022, o Grupo realizou duas reuniões e duas lives. A primeira live ocorreu 
em 22 de novembro e abordou o tema Transtorno do Espectro Autista – 
TEA: Desafios, Possibilidades e Perspectivas para Avaliação e Intervenção 
Psicológicas. A segunda, ocorreu em 1º de dezembro, discutindo o tema 
Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade – TDAH: Desafios, 
Possibilidades e Perspectivas para Avaliação e Intervenção Psicológicas. 

Emergências e Desastres
O Grupo de Trabalho do CFP realizou a Mesa “Diálogos sobre Riscos, 
Emergências e Desastres” por ocasião do 6º Congresso Brasileiro de 
Psicologia, em 15 de novembro de 2022.
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Neuropsicologia
Durante o 6º Congresso Brasileiro de Psicologia, o Conselho Federal de 
Psicologia lançou a Cartilha “Neuropsicologia: Ciência e Profissão”. A publi-
cação foi elaborada pelo GT do CFP que trata do tema e destaca aspectos 
históricos, fundadores e atuais expoentes na área, além de apresentar um 
panorama da Neuropsicologia no Brasil e dicas para o(a) profissional que de-
seja ampliar conhecimentos e ter uma formação de qualidade neste campo.

Psicologia Ambiental e Relação Pessoa-Ambiente
O GT foi responsável pela publicação do Catálogo de Práticas em Psicologia 
Ambiental e Relação Pessoa-Ambiente (disponível neste link). Tendo lança-
do edital para a composição do material, curadoria e edição do conteúdo 
aprovado.

Realizou reuniões :em 14/02/22; 25/03/2022; 13/06/2022; 09/08/2022; 
22/08/2022 e em novembro promoveu o lançamento da publicação duran-
te o 6º CBP.

Reavaliação Psicológica na Lei 14.071
Na 47ª Reunião Plenária, ocorrida em julho de 2021, o Plenário do CFP apro-
vou a criação de um GT, com especialista ad hoc, para discutir as implica-
ções da ampliação do prazo para reavaliação psicológica na Lei nº 14.071 no 
prazo de validade dos documentos psicológicos e na 50ª Reunião Plenária 
foi aprovada a composição deste GT interno. 

Em 2022, foram realizadas cinco reuniões. O GT concentrou-se nas questões 
de segurança para que os documentos psicológicos possam ser armazena-
dos pelo período maior, instituído em dez anos. Discutiu-se a possibilidade 
de armazenamento digital, em nuvem ou outro sistema de coleta de infor-
mações, ou físico. Além disso, foi iniciada a discussão relativa às alterações 
propostas pela Lei 14.071/2020, no concernente ao Art. 268 do CTB, que 
inclui a avaliação psicológica para os infratores contumazes na condução 
veicular conforme estabelecido no referido artigo. 

Em novembro, GT participou do VI Congresso Brasileiro de Psicologia, em 
mesas com temas: Psicologia do Trânsito: saúde, segurança e bem-estar psí-
quico e emocional do indivíduo; Mobilidade Humana e Urbana e Violências 
Invisíveis; Avaliação psicológica do condutor infrator no trânsito; Políticas 
Públicas para redução de mortes e lesões no Trânsito - PNATRANS e O que 
é a Psicologia de Tráfego? Desafios e Atualidades. 
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CENTRO DE REFERÊNCIA TÉCNICA EM PSICOLOGIA 
E POLÍTICAS PÚBLICAS (CREPOP)

Com mais de 15 anos de funcionamento, o Centro de Referência Técnica em 
Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) é voltado à orientação profissional 
para a atuação nas políticas públicas. Presente em todas as regiões do país, 
o CREPOP conta com grande capilaridade e capacidade de articulação junto 
à categoria, gestores, instituições de ensino superior e estudantes. Conheça 
as principais ações realizadas ao longo de 2022:

PESQUISA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Em 2022, o CREPOP realizou pesquisa sobre atuação de psicólogas(os) nas 
políticas para pessoas com deficiência. O levantamento ocorreu em todo o 
território nacional, com realização de 150 entrevistas qualitativas e mais de 
600 respondentes ao questionário online.

Considerando que as pessoas com deficiência transitam entre diversas po-
líticas públicas, a pesquisa foi subdividida nos seguintes segmentos: Saúde, 
Reabilitação, Educação, Assistência Social, Habitação, Trabalho, Previdência, 
Esporte, Cultura e Lazer, Mobilidade, Educação Especial, Educação Inclusiva, 
Educação Superior, além de contar com questões sobre especificidades da 
comunidade surda, capacitismo e interseccionalidades. Os dados estão 
em fase de processamento e estarão disponíveis em breve no site do CFP 
e do CREPOP.

INSTITUCIONALIZAÇÃO DO CREPOP 

Em julho, o Conselho Federal de Psicologia publicou a Resolução No 
14/2022, que institucionaliza o Centro de Referência Técnica em Psicologia 
e Políticas Públicas (Crepop) como ferramenta permanente de gestão no 
Sistema Conselhos de Psicologia. Na prática, a normativa garante a con-
tinuidade de funcionamento do Crepop, responsável pela elaboração de 
referências técnicas para psicólogas(os) que atuam nas políticas públicas.

A Resolução também cria a Rede CREPOP como espaço de construção co-
letiva, composta pelo CREPOP do CFP e CRPs, além de propor orientações 
para o funcionamento do CREPOP nos Conselhos Regionais, que por sua 
vez também criaram resoluções próprias.



67

7    Missão Institucional - Resultados

XI SEMINÁRIO NACIONAL DE PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS:  
Amazônia como espaço de conexões territoriais e a produção de vida 
nas diversidades

Em 2022 o CREPOP promoveu a XI edição do Seminário Nacional de Psicologia 
e Políticas Públicas, realizado em setembro, em São Luiz/MA, em parceria com 
o Conselho Regional de Psicologia da 22ª Região/MA.  O seminário reuniu 
mais de 250 pessoas, além daquelas que acompanharam pela transmissão 
online, e teve como foco central duas importantes abordagens: enfatizar a 
importância do diálogo entre Psicologia e representantes de movimentos 
sociais para construção de políticas públicas, destacando o compromisso 
ético-político da profissão; e reafirmar a existência de diversas conexões que 
nos afetam, seja na produção de vida e de diversidade, que conectam pessoas 
de diferentes locais, crises ambientais em diferentes biomas. 

A mesa de abertura contou com participação de seis representantes de mo-
vimentos sociais das mais diferentes frentes, trazendo a rica experiência da 
população brasileira na luta cotidiana por direitos. No segundo dia, 12 mesas 
trouxeram os desdobramentos da mesa de abertura, com convidadas e con-
vidados das mais diversas áreas da Psicologia. O último dia de atividades 
contou com uma mesa sobre relações de trabalho nas políticas públicas.
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PUBLICAÇÕES

O XVIII Plenário do CFP encerrou um ciclo de seis anos de intenso trabalho 
de publicação de referências técnicas para atuação de psicólogas(os) nas 
políticas públicas brasileiras, totalizando 20 publicações. 

Em 2022, foi lançada em agosto – mês que marca o Dia Internacional dos 
Povos Indígenas – as Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas jun-
to aos Povos Indígenas. A atividade foi promovida no Centro de Convivência 
Multicultural dos Povos Indígenas, na Universidade de Brasília (UnB), com a 
participação das(os) especialistas que auxiliaram na redação das referên-
cias técnicas. A obra destaca a necessidade de um novo olhar para os povos 
origin;arios e o compromisso da Psicologia nesse desafio. 

Outra importante publicação do Crepop foi a coletânea do Seminário 
Nacional de Psicologias e Políticas Públicas: Defesa e Resistência da 
Psicologia nas Políticas Públicas, que reúne os principais debates do do 
seminário online em comemoração aos 15 anos do Centro de Referência. 

NOVO SITE CREPOP

Com o objetivo de centralizar a divulgação das publicações, informações 
sobre pesquisas e eventos desenvolvidos pelo CREPOP no âmbito do 
CFP e CRPs, em 2022 foi lançado o novo site CREPOP. A página traz 
design arrojado, leve, funcional e melhora a experiência do usuário.

A reformulação da página eletrônica faz parte das ações de fortaleci-
mento da Rede CREPOP e busca acompanhar as mudanças tecnológicas 
que impactam na internet, especialmente quanto a funcionalidades via 
smartphones. Esta é a primeira atualização do site, que foi lançado em 
2006 para ser um espaço na internet voltado a divulgar em formato di-
gital as Referências Técnicas para atuação de psicólogas e psicólogos, 
bem como pesquisas e estudos em curso junto à categoria. A página é 
voltada a profissionais da Psicologia que atuam nas políticas públicas, 
assim como estudantes, gestoras(es), docentes e profissionais que bus-
cam informações sobre concursos na área. 

SEMINÁRIO NACIONAL 
DE PSICOLOGIA E 
POLÍTICAS PÚBLICAS
DEFESA E RESISTÊNCIA 
DA PSICOLOGIA NAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS
CREPOP XV anos
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CREPOP no 6º CBP

A importância da Psicologia para as políticas públicas foi destacada na 
programação do 6o Congresso Brasileiro de Psicologia, maior evento da 
Psicologia brasileira, realizado em novembro de 2022, em São Paulo. No 
espaço intitulado Sala Políticas Públicas foi promovida uma programação 
extensa  que buscou dar visibilidade ao tema, abarcando discussões sobre 
as referências técnicas e questões contemporâneas da realidade sócio-po-
lítica brasileira. O CREPOP/CFP também organizou uma programação com 
todas as atividades propostas pelas unidades regionais do CREPOP alusivas 
às políticas públicas. Durante o evento, foram distribuídas no estande do CFP 
exemplares das Referências Técnicas, com massiva procura do público por 
esses conteúdos. 
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V O L U M E  2

N A  P S I C O L O G I A  A N T I R R A C I S T A
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N A  L U T A  A N T I R R A C I S T A

Prêmio Profissional Virgínia Bicudo

Como parte de sua missão institucional de orientar o exercício da profissão, 
o Conselho Federal de Psicologia elabora e publica livros, relatórios e carti-
lhas voltadas ao aprimoramento e qualificação da atuação de psicólogas e 
psicólogos. Ao longo de 2020, um total de 22 publicações foram lançadas 
pelo CFP, abordando temáticas relevantes para a Psicologia e a sociedade.

PSICOLOGIA 
AMBIENTAL 

CATÁLOGO DE PRÁTICAS EM 

GT Psicologia 
Ambiental da 

Anpepp

Cóodigo de eÉtica 

ProfifIssional

do Psicólogo

V O L U M E  1 V O L U M E  1

N A  P S I C O L O G I A  A N T I R R A C I S T A

P S I C O L O G I A
BB RR AA SS II LL EE II RR AA
N A  L U T A  A N T I R R A C I S T A

Catálogo de Práticas em Psicologia Ambiental
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/11/catalogo_praticas_psi_ambiental_web.pdf

Iniciativa do Grupo de Trabalho sobre Psicologia Ambiental do CFP, a publi-
cação foi lançada em novembro, e tem como objetivo mobilizar a categoria 
para pensar sobre a urgência da incorporação de temáticas da relação pes-
soa-ambiente na atuação profissional em Psicologia.   

PRODUTOS DE CONHECIMENTO

Código de Ética Profissional - Edição Especial
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/05/
WEB_29535_Codigo_de_etica_da_profissao_14.04.pdf

Edição celebrativa aos 60 anos da Psicologia no Brasil, comemorados em 
2022. A obra  resgara marcos históricos da Psicologia no país para com-
preender os desafios e os avanços alcançados ao longo dessa trajetória. 
A edição comemorativa foi enviada a todas(os) profissionais com registro 
ativo nos Conselhos Regionais. Além da versão impressa, o site do CFP traz 
a publicação em formato digital. 

Psicologia Antiracista – Volumes 1 e 2 
https://site.cfp.org.br/publicacao/psicologia-brasileira-na-luta-antirracista-volume-1/
https://site.cfp.org.br/publicacao/psicologia-na-luta-antirracista-volume-2/

Composta por dois volumes, as obras integram as ações da campanha  
“Racismo é coisa da minha cabeça ou da sua?”, promovida pelas Comissões 
de Direitos Humanos do Sistema Conselhos de Psicologia.  O volume 1 
reúne 16 textos com conceitos fundamentais para o entendimento e para 
a busca da superação do racismo no Brasil. Já o Volume 2 é dedicado ao 
Prêmio Profissional Virgínia Bicudo, reunindo nove trabalhos vencedores e 
outros três que receberam menção honrosa, abordando diferentes estudos, 
reflexões e fazeres ao redor do tema. 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/11/catalogo_praticas_psi_ambiental_web.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/05/WEB_29535_Codigo_de_etica_da_profissao_14.04.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/05/WEB_29535_Codigo_de_etica_da_profissao_14.04.pdf
https://site.cfp.org.br/publicacao/psicologia-brasileira-na-luta-antirracista-volume-1/https
https://site.cfp.org.br/publicacao/psicologia-brasileira-na-luta-antirracista-volume-1/https
http://site.cfp.org.br/publicacao/psicologia-na-luta-antirracista-volume-2/
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VOLUME 2
CONDIÇÕES DE TRABALHO, 
FAZERES PROFISSIONAIS E 
ENGAJAMENTO SOCIAL

Parceria:

Um olhar sobre o presente 
para construir o futuro

QUEM 
FAZ A 
PSICOLOGIA 
BRASILEIRA?

Censo da Psicologia Brasileria – Volumes 1 e 2 
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Censo_psicologia_Vol1-1.pdf 
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Censo_psicologia_Vol2-1.pdf

Intitulado “Quem faz a Psicologia Brasileira? Um olhar sobre o presente 
para construir o futuro”, o CensoPsi 2022 representa o maior levantamento 
de informações já realizado sobre o exercício profissional da Psicologia 
no país. O material traz dados compilados em dois volumes: o primeiro 
aborda temas relacionados à Formação e Inserção no Mundo do Trabalho, 
enquanto o segundo reúne reflexões sobre Condições de Trabalho, Fazeres 
Profissionais e Engajamento Social.

VOLUME 1

Um olhar sobre o presente 
para construir o futuro

QUEM 
FAZ A 
PSICOLOGIA 
BRASILEIRA?

FORMAÇÃO E INSERÇÃO 
NO MUNDO DO TRABALHO

Parceria:

ABECIPSI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDITORES CIENTÍFICOS DE PSICOLOGIA ABEP ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE ENSINO DE PSICOLOGIA ABRAOPC ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL ABP+ ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA POSITIVA ABPD ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
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PSICOTERAPIA ABRAPAV ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA DA AVIAÇÃO ABRAPEE ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE PSICOLOGIA ESCOLAR E EDUCACIONAL ABRAPESP ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
PSICOLOGIA DO ESPORTE ABRAPSIT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA DO TRÁFEGO ABRAPSO 
ASSOCIAÇÃO BR ESQUISA E PÓS-
GRADUAÇÃO EM DOS PROJETIVOS 
CFP CONSELHO   ESTUDANTES DE 
PSICOLOGIA FEN  FLAAB FEDERAÇÃO LATINO AMERICANA 
DE ANÁLISE BIOE LIAÇÃO PSICOLÓGICA IBNEC INSTITUTO 
BRASILEIRO DE OCIEDADE BRASILEIRA DE HISTÓRIA DA 
PSICOLOGIA SBP GIA HOSPITALAR SBPOT ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE PSICOLOGIA BRAPA SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOLOGIA 
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Lei nº 13.935/2019: essa luta tem história

1

PSICOLOGIA E

SERVIÇO SOCIAL NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA

Lei nº 13.935/2019 
Essa luta tem história!

Federação Nacional dos Psicólogos

Psicólogas(os) e 
Assistentes Sociais 
na rede pública de 
educação básica:

orientações para regulamentação 
da Lei 13.935/2019 - versão 2022

Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira: O FENPB e suas histórias
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/11/livro_fenpb.pdf

Obra integra as ações comemorativas aos 60 anos da regulamentação da 
Psicologia no Brasil,e tem como objetivo apresentar os princípios e valores 
do FENPB na função de coletivo institucional que representa a pluralidade 
da Psicologia, como também as respostas coletivas que este Fórum tem 
construído para as lutas e desafios contemporâneos no exercício profissio-
nal, na formação e na pesquisa em Psicologia no Brasil. 

Manual para Psicólogas (os) e Assistentes Sociais na rede pública de edu-
cação básica: orientações para regulamentação da Lei nº 13.935/2019 
- versão atualizada
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2020/08/manual_lei_13935-final-web.pdf

Obra traz atualização do documento lançado em 2021 pelo CFP e o Conselho 
Federal de Serviço Social, além de entidades parceiras. O conteúdo traz 
orientações para a efetiva implementação da lei que busca assegurar a 
presença de profissionais da Psicologia e do Serviço Social na educação 
básica, além do histórico da mobilização para a aprovação dessa legislação.

Cartilha Psicologia e Serviço Social nas Escolas - Esta Luta Tem História
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/11/32985_
Educacao_Basica_Cartilha_A5_WEB.pdf

Com a aprovação da Lei nº 13.935/2019, toda a rede pública de educação 
básica no país deve contar com a presença de psicólogas, psicólogos e 
assistentes sociais em suas equipes multiprofissionais – uma importante 
ferramenta para a consolidação de um ensino público inclusivo, de qualidade 
e garantidor de direitos. A cartilha busca apresentar essa história e fortalecer 
a mobilização junto a gestores públicos para a efetiva implementação da lei.

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Censo_psicologia_Vol1-1.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/12/Censo_psicologia_Vol2-1.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/11/livro_fenpb.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2020/08/manual_lei_13935-final-web.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/11/32985_Educacao_Basica_Cartilha_A5_WEB.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/11/32985_Educacao_Basica_Cartilha_A5_WEB.pdf
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Manual Avaliação Psicológica para Manuseio de Arma de Fogo
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/06/manual_arma_fogo-5-1.pdf

Fruto de colaboração entre o Conselho Federal de Psicologia e a Polícia Federal, 
apresenta um conjunto de orientações sobre o tema em conformidade com a 
Resolução CFP nº 01/2022 e a Instrução Normativa nº 78, de 10 de fevereiro 
de 2014, da Polícia Federal. Estruturado a partir de cinco eixos em formato 
de perguntas e respostas, o manual apresenta questões que dialogam sobre 
noções gerais da avaliação psicológica para manuseio desse tipo de arma-
mento, características psicológicas avaliadas, procedimentos, impedimentos 
e validade do conteúdo do documento psicológico que resulta da avaliação.

Avaliação 
Psicológica 
para manuseio 
de arma de fogo
Orientações sobre o exercício profissional, 
conforme Resolução CFP nº 01/2022 
e Instrução Normativa nº 78/ 2014, 
em vigência, da Polícia Federal.

AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA
2022

CARTILHA

RELATÓRIO DE 
TRANSIÇÃO
Gestão 2019-2022 para 
Gestão 2022-2025

1

www.eleicoespsicologia.org.br

VOTE ONLINE!

GUIA PRÁTICO DAS

Cartilha de Avaliação Psicológica
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha_avaliacao_psicologica-2309.pdf

Elaborada pela Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica (CCAP) do 
CFP, a cartilha traz atualizações sobre o tema com novas informações de 
natureza ética, teórica e metodológica, e busca aprimorar a qualidade dos 
serviços oferecidos à sociedade brasileira. O material aborda o avanço da 
tecnologia no fazer psicológico e a sua interação com a avaliação psicoló-
gica e o cuidado com os testes nesse contexto.

Relatório de transição entre gestões CFP 
O conteúdo reúne dados e informações para subsidiar o processo de tran-
sição das gestões do Conselho Federal de Psicologia (CFP). O material tem 
como objetivo nortear o processo de transição entre gestões do CFP seguin-
do o que estabelece a Lei Federal n° 5.766/1971 e o Decreto nº 79.822/1977, 
com recomendações mínimas para que a transição ocorra com eficiência 
e transparência, assegurando a continuidade da atividade administrativa e 
dos serviços públicos, a garantia da prestação de contas, a preservação do 
interesse público, a legalidade e o fortalecimento do sistema democrático. 

Guia Prático das Eleições Online
As eleições do Sistema Conselhos de Psicologia foram realizadas de 23 a 27 
de agosto de 2022, na modalidade on-line, sob coordenação da Comissão 
Eleitoral Regular e da Comissão Eleitoral Especial do Conselho Federal de 
Psicologia e das Comissões Regionais Eleitorais dos Conselhos Regionais 
de Psicologia. Para orientar a categoria quanto a esse processo, CFP lan-
çou um Guia Prático das Eleições On-line com informações sobre votações, 
prazos e anuidades.   

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/06/manual_arma_fogo-5-1.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha_avaliacao_psicologica-2309.pdf
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Relatório do X Seminário Nacional de Psicologia e Políticas Públicas
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/11/seminario_15anos_crepop.pdf

Publicação reúne os resultados do X Seminário Nacional de Psicologia e 
Políticas Públicas, que propôs como temática a defesa e resistência da 
Psicologia nas políticas públicas, além de marcar os 15 anos do Centro de 
Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas. Construir uma atua-
ção profissional ética e crítica nas políticas públicas passa necessariamente 
por refletir a conjuntura social e política do país, compreendendo como tais 
elementos impactam o trabalho de psicólogas e psicólogos.

SEMINÁRIO NACIONAL 
DE PSICOLOGIA E 
POLÍTICAS PÚBLICAS
DEFESA E RESISTÊNCIA 
DA PSICOLOGIA NAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS
CREPOP XV anos

Conheça as publicações do CREPOP

9 786589 369134

ISBN 978-65-89369-13-4
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SEIS DÉCADAS 
DA PSICOLOGIA 
COMO PROFISSÃO 
REGULAMENTADA 
NO BRASIL

Referências Técnicas para 
Atuação de Psicólogas(os) no
CENTRO DE ATENÇÃO 
PSICOSSOCIAL (CAPS)
Edição Revisada

Referências Técnicas Povos indígenas
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/07/crepop_indigenas_web.pdf

No mês que marca o Dia Internacional dos Povos Indígenas, o CFP lançou as 
Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas junto aos Povos Indígenas”. 
A publicação foi elaborada com a metodologia do Centro de Referência 
Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (Crepop) para organizar as orien-
tações para a atuação das(os) profissionais da Psicologia na área.

Revista Diálogos - 60 Anos da Psicologia no Brasil
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/11/revista-dialogos-60anos-1801.pdf

Edição celebra o sexagenário da Psicologia como ciência e profissão no 
Brasil. A publicação eúne reportagens, entrevistas, relatos e artigos que 
marcam as transformações e desafios da Psicologia como ciência e profis-
são. A edição foi elaborada com participação de psicólogas e psicólogos de 
diferentes regiões do país, além de entidades representativas da categoria.

Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) nos Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS)
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/07/crepop_CAPS_web.pdf

Edição revisada do documento originalmente publicado em 2013 pelo Centro 
de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (Crepop). A obra 
atualiza aspectos referentes ao momento político do país e seus impactos 
nas políticas públicas de saúde mental. Também são abordadas a luta contra 
o racismo e discussões sobre a interseccionalidade e decolonialidade, bem 
como atualizações das práticas da Psicologia e o seu papel no fortalecimen-
to da política de saúde mental no Brasil. 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/11/seminario_15anos_crepop.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/07/crepop_indigenas_web.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/11/revista-dialogos-60anos-1801.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/07/crepop_CAPS_web.pdf
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Cartilha Neuropsicologia: Ciência e Profissão
https://site.cfp.org.br/publicacao/cartilha-neuropsicologia/

Especialidade da Psicologia que se dedica ao estudo da relação entre as 
funções do sistema nervoso e o comportamento humano, a Neuropsicologia 
é tema desta cartilha que busca informar e fomentar o debate sobre a es-
pecialidade durante a formação acadêmica. O material destaca aspectos 
históricos, fundadores e atuais expoentes na área, além de apresentar um 
panorama da Neuropsicologia no Brasil e dicas para o(a) profissional que de-
seja ampliar conhecimentos e ter uma formação de qualidade neste campo.A

Ciência e Profissão

NEURO
PSICO
LOGIA

SESSÕES  
SOLENES

em Homenagem aos  
60 Anos da Regulamentação 

da Psicologia no Brasil

em Homenagem aos  
60 Anos da Regulamentação 

da Psicologia no Brasil

RELATÓRIO 
DE RESULTADOS 
ESTRATÉGICOS 
DA GESTÃO 
2019-2022
XVIII PLENÁRIO 
CONSELHO FEDERAL 
DE PSICOLOGIA

Brasília, dezembro de 2022

Relatório Sessões Solenes em Homenagem aos 60 Anos da Psicologia no 
Brasil
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2023/01/sessoes_solenes-4.pdf

Obras traz um registro das diversas solenidades realizadas pelas Casas 
Legislativas de todas as regiões brasileiras em celebração ao sexagená-
rio da Psicologia, comemorado em 2022. A publicação. O material traz um 
registro em texto e imagens das celebrações realizadas por assembleias 
legislativas e câmaras municipais no Acre, Alagoas, Amapá, Bahia, Ceará, 
Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, 
Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe, além do 
Congresso Nacional. 

Relatório da Gestão 2019-2022
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/12/neste-link.pdf

Documento sintetiza os resultados estratégicos alcançados ao longo dos 
últimos quatro anos pela gestão do XVIII Plenário do CFP. O documento 
posiciona a categoria e a sociedade quanto ao fazer ético-político do XVIII 
Plenário, pontuando os resultados diante das metas assumidas em seu pla-
nejamento estratégico. Os dados estão divididos em quatro grandes temas 
estratégicos: Direitos Humanos; Exercício da Profissão; Defesa e Valorização 
da Psicologia; e Gestão da Autarquia.

https://site.cfp.org.br/publicacao/cartilha-neuropsicologia/
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2023/01/sessoes_solenes-4.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2022/12/neste-link.pdf
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Caderno de deliberações do 11o Congresso Nacional da Psicologia 
https://cnp.cfp.org.br/11/wp-content/uploads/sites/3/2023/01/
caderno_deliberacoes_CNP_web-1.pdf

Documento reúne as 242 propostas aprovadas no 11º Congresso Nacional 
da Psicologia (CNP), realizado entre 2 e 5 de junho de 2022. As propos-
tas estão divididas por três eixos: Organização Democrática e Participativa 
do Sistema Conselhos no Enfrentamento da Pandemia; Defesa do Estado 
Democrático e dos Direitos Humanos via Políticas Públicas; e O Fazer Ético 
e Científico da Psicologia no Trabalho em Saúde Mental.

As Deliberações do 11º CNP vão orientar a atuação tanto do Conselho 
Federal quanto dos Conselhos Regionais. Realizado a cada três anos, o 
Congresso Nacional de Psicologia é espaço de construção da agenda po-
lítica da Psicologia brasileira e onde a categoria tem garantida a sua par-
ticipação democrática, como espaço de discussão e de transformação do 
funcionamento e das ações do CFP e dos CRPs.

MANUAL DA 

PARTICIPANTE 

BRASÍLIA, 2 A 5 DE JUNHO DE 2022

Caderno de 
Deliberações

O Impacto Psicossocial da Pandemia: 
Desafios e Compromissos para 
a Psicologia Brasileira Frente às 
Desigualdades Sociais

2 a 5 de junho de 2022

PSICOLOGIA
ciência e profissão

Psychology: science and profession
Psicología: ciencia y profesión

VERSÃO IMPRESSA ISSN 1414-9893 | VERSÃO ONLINE ISSN 1982-3703
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PSICOLOGIA 60 ANOS: 
TRAJETÓRIAS E 
PERSPECTIVAS

Revista Psicologia: Ciência e Profissão (PCP)

Periódico científico editado pelo CFP há mais de 40 anos, a revista Psicologia 
– Ciência e Profissão (PCP) seguiu com produção ativa ao longo de 2022..

A PCP publicou 80 artigos na modalidade fluxo contínuo e a Edição Especial 
em comemoração aos 60 anos da Regulamentação da Psicologia no Brasil 
com 15 artigos + editorial.

Durante o ano, a revista recebeu 630 artigos, dos quais 101 foram apro-
vados no crivo inicial e seguiram para designação de pareceristas, 16 fo-
ram submissões para a Edição Especial em comemoração aos 60 anos da 
Regulamentação da Psicologia no Brasil (15 artigos e o editorial), 435 foram 
rejeitados por não atenderem às normas da APA e aos critérios de submis-
são da Revista e 78 foram rejeitados na avaliação preliminar dos editores.

A conselheira Neuza Maria Guareschi continua como editora-chefe da Revista.

A Comissão Editorial foi composta com um repre-
sentante indicado de cada região do país, sendo:

 ‣ Região Sul: João Batista Martins

 ‣ Região Sudeste: Walter de Melo Júnior

 ‣ Região Nordeste: Ísis Gomes Vasconcelos

 ‣ Região Centro Oeste: Camilla Marques

 ‣ Região Norte: Daiane Gasparetto da Silva 

A Comissão de editores associados se manteve com 
os representantes:

 ‣ Região Sul: Adolfo Pizzinato

 ‣ Região Sudeste: Ana Paula Porto Noronha

 ‣ Região Centro-Oeste: Domenico Hur

 ‣ Região Norte: Marcelo Calegar.

 ‣ Região Nordeste: João Paulo Barros. 

https://cnp.cfp.org.br/11/wp-content/uploads/sites/3/2023/01/caderno_deliberacoes_CNP_web-1.pdf
https://cnp.cfp.org.br/11/wp-content/uploads/sites/3/2023/01/caderno_deliberacoes_CNP_web-1.pdf
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EVENTOS E ATIVIDADES FORMATIVAS
 
Outra importante iniciativa voltada à qualificação profissional são as ativida-
des formativas. Seminários, lives, congressos e conferências foram realiza-
dos pelo Conselho Federal de Psicologia ao longo de 2022 com o objetivo 
de divulgar normativas técnicas, promover espaços de diálogos e fortalecer 
o papel da Psicologia como ciência e profissão. Confira os destaques:

Debate sobre papel da Psicologia no 
contexto da pandemia e de emergências e 
desastres
28 de janeiro
Live teve como objetivo debater o impacto 
da Covid-19 e do pós-pandemia para a saúde 
mental da população brasileira

Audiências públicas ouve entidades 
especialistas em Psicoterapia
15 de março
De caráter consultivo, encontros abriram 
escuta acerca de Minuta de Resolução a 
ser lançada pelo CFP

II Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS
29 de abril a 28 de maio
Mais de 160 práticas de Psicologia no SUAS são apresentadas em mostra 
que percorreu as cinco regiões do país
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IX Seminário Nacional de Psicologia e Direitos Humanos
27 a 28 de maio
Atividade marcou luta contra o racismo como estratégia fundamental para 
radicalizar o direito à vida

Lançamento da Resolução CFP 13/2022
4 de julho
Normativa estabelece diretrizes e 
deveres para o exercício da Psicoterapia 
por psicólogas e psicólogos

Lançamento da Resolução CFP nº 15/2022
19 de julho
No mês que celebra os 32 anos do Estatuto da Criança 
e do Adolescente, CFP promoveu evento de lançamento 
da Resolução que reúne diretrizes para atuação de 
psicólogas e psicólogos no sistema socioeducativo

Conferência Nacional Popular de Educação – Conape
16 e 17 de julho
Profissionais da Psicologia compartilharam experiências da atuação na 
Educação Básica e reforçaram importância da Lei 13.935
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XI Seminário Nacional de Psicologia 
e Políticas Públicas:
15 a 17 de setembro
Compromisso com territórios e 
populações marcou o evento que 
debateu a Amazônia como espaço 
de conexões territoriais e a produção 
de vida nas diversidades

Série de lives Psicologia Trânsito
18 a 25 de setembro
Autarquia promoveu Semana Nacional do Trânsito com série 
de debates on-line, disponíveis nas redes sociais do CFP

6º Congresso Brasileiro de 
Psicologia
11 a 15 de novembro
Atividade reuniu quase 7 
mil participantes para troca 
de saberes e experiências 
na Psicologia. Parceiro do 
evento, o CFP apresentou 
uma ampla programação 
em espaços temáticos
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Germinário Mulheres, Psicologia e Enfrentamento às Violências
12 de novembro
Gênero, trabalho e política, saúde da mulher e questões raciais estão entre 
os temas abordados no encontro

Cerimônia do Prêmio 
Práticas Inovadoras
15 de novembro de 2022

Nove dos 121 
trabalhos submetidos 
foram selecionados. 
Conteúdos contribuem 
com o aperfeiçoamento 
da profissão e serão 
editados em uma 
publicação
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Psicologia 60 anos: uma história para construir o futuro

Os 60 anos de regulamentação da Psicologia brasileira 
mobilizou, ao longo de 2022, todo o Sistema Conselhos 
de Psicologia em atividades que promoveram um 
resgate histórico dessa ciência e profissão.

Em eventos diversos realizados em todas as regiões 
do país, o CFP e os Conselhos Regionais puderam 
relembrar os principais momentos de transformações 
e avanços da Psicologia enquanto a história do próprio 
Brasil também era reescrita. Desde o contexto da 
profissão recém-instalada na ditadura civil-militar, às 
lutas para fazer da Psicologia uma profissão orientada 
pelo cuidado integral e a promoção da dignidade 
humana, cada vez mais presente nas políticas públicas.

Em reconhecimento ao trabalho de psicólogas(os) 
e à atuação daPsicologia, dezenas de assembleias 
legislativas e câmaras municipais promoveram um 
conjunto de solenidades para celebrar o sexagenário 
da Psicologia brasileira. Além do próprio Congresso 
Nacional, casas Legislativas de 22 unidades da 
federação foram palco de reconhecimento a essa 
trajetória e seus legados. Atividades que se traduziram 
em condecorações, honrarias, relatos e celebrações.

Os 60 anos da Psicologia brasileira também foram 
destacados em uma instalação fotográfica no 
Congresso Nacional, no lançamento de um selo 
especial e um carimbo comemorativo dos Correios, 
além de uma série de lives e atividades temáticas.

Saiba mais sobre as ações que marcaram os 60 
anos da regulamentação da Psicologia como 
ciência e profissão no Brasil: https://site.cfp.org.
br/60-anos-da-regulamentacao-da-psicologia/
apresentacao/

https://site.cfp.org.br/60-anos-da-regulamentacao-da-psicologia/apresentacao/ 
https://site.cfp.org.br/60-anos-da-regulamentacao-da-psicologia/apresentacao/ 
https://site.cfp.org.br/60-anos-da-regulamentacao-da-psicologia/apresentacao/ 
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RECURSOS APLICADOS NAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS

Os Conselhos Federal e Regionais de Psicologia têm como principal função 
orientar, fiscalizar e disciplinar o exercício da profissão de psicóloga(o) em 
obediência ao que dispõe a Lei 5.766, de 20 de dezembro de 1971.

As atividades de fiscalização são coordenadas a nível nacional, e sua execu-
ção realizada de forma regionalizada por seus respectivos Conselhos. Não 
sendo implementada diretamente pelo Conselho Federal de Psicologia, a 
Autarquia não tem custos diretos na função fiscalizadora.

Os custos das atividades de fiscalização do Sistema Conselhos de Psicologia 
são apurados e demonstrados individualmente nos relatórios de gestões de 
cada conselho regional.

Para as funções de orientar e disciplinar, o CFP apura os custos diretos 
aplicados no decorrer do exercício.

No ano de 2022 o CFP direcionou um total de R$ 14.999.658,65 direta-
mente em atividades relacionadas à orientação e disciplina do exercício 
profissional. 

ATIVIDADES FINALÍSTICAS VALOR APLICADO

GTs da APAF R$ 640.875,66

Censo da Psicologia Brasileira R$ 92.965,36

Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS R$ 150.078,46

CONPAS R$ 5.514,81

Representações Institucionais - Defesa e Valorização da Psicologia R$ 472.760,20

Participações em Eventos Estratégicos - Defesa e Valorização da Psicologia R$ 55.168,31

Prêmio Virgínia Bicudo R$ 13.101,09

Representações Institucionais - Direitos Humanos R$ 82.990,80

Participações em Eventos Estratégicos - Direitos Humanos R$ 852.564,17

GT interno - Reavalição Psicológica no Contexto Trânsito R$ 45.885,32

Comissão Consultiva Avaliação Psicológica - CCAP R$ 100.189,57

Cartilha de Avaliação Psicológica R$ 20.040,00

GT interno - Neuropsicologia R$ 13.788,70

Criança e Adolescente R$ 13.585,52

Especialidades de Psicologia R$ 221.477,46

COEs COFs R$ 853.937,28

Representações Institucionais - Exercício da Profissão R$ 368.159,20

Participações em Eventos Estratégicos - Exercício da Profissão R$ 221.671,45

Revista Psicologia: Ciência e Profissão R$ 82.766,68
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ATIVIDADES FINALÍSTICAS VALOR APLICADO

Revista Diálogos R$ 71.091,20

Memória da Psicologia Brasileira R$ 26.263,31

Crepop R$ 1.402.773,12

Publicações dos CRPs R$ 282.799,66

Implantação da Ouvidoria nos CRs R$ 104.051,31

XI CNP R$ 3.322.652,71

60 Anos da Psicologia R$ 3.358.478,79

Congresso Brasileiro de Psicologia - CBP R$ 1.730.233,57

FENPB R$ 387.432,70

Outros Programas R$ 6.362,24

TOTAL R$ 14.999.658,65

GASTOS COM INDENIZAÇÃO À CONSELHEIRAS (OS)

O Plenário do Conselho Federal de Psicologia é composto por 22 conselhei-
ros, sendo 9 efetivos, 9 suplentes e 4 convidados. Por serem cargos honorífi-
cos, as conselheiras (os) do CFP não são remuneradas (os) no exercício de 
suas funções. Recebem apenas verbas de caráter indenizatório. As verbas 
indenizatórias pagas a conselheiras (o) são: diárias e ajudas de custos. 

No ano de 2022 os valores de diárias e ajudas de custos praticados pelo CFP, 
para colaboradores, funcionários e conselheiros, foram: Diária - R$ 900,00 
para eventos de um dia; e R$ 770,00 para atividades com duração de mais 
de um dia. Ajuda de Custo – R$ 460,00 para atividades fora da localidade 
do participante; e R$ 230,00 para eventos realizados na mesma localidade 
do participante.

Nos pagamentos de diárias para eventos que o Conselho custeia a hospe-
dagem, os valores das diárias são pagos pela metade. 

No ano de 2022, o CFP pagou a conselheiras(os) R$ 492.373,70 a título de 
diárias, e R$ 14.020,00 a título de ajudas de custo.

VERBAS INDENIZATÓRIAS PAGAS A CONSELHEIRAS (OS) EM 2022

Diárias a Conselheiras (os) R$ 492.373,70

Ajudas de Custos a Conselheiras (os) R$ 14.020,00

TOTAL R$ 506.393,70
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O retorno das atividades presenciais em 2022 elevou as despesas com inde-
nizações a conselheiras (os) aos níveis pré-pandemia, conforme destacado 
no gráfico:

Indenizações a Conselheiras (os) - Últimos 4 anos

2019 2020 2021 2022

422.039,34

506.393,00

64.715,00 43.740,00

DESPESAS DE PESSOAL

Os gastos do Conselho Federal de Psicologia com pessoal (efetivos e 
comissionados) no ano de 2022 foi de R$ 22.800.943,64, dividido nos se-
guintes grupos:

 ‣ Remunerações: R$ 15.122.633,04

 ‣ Encargos: R$ 4.591.256,34

 ‣ Benefícios: R$ 3.087.054,26

As despesas de pessoal tiveram acréscimo de 27,80%, em relação ao ano 
anterior.

Evolução Despesa de Pessoal - Últimos quatro anos

Despesa de Pessoal

Ano Valor Var. %

2019 R$ 16.433.612,43 -

2020 R$ 15.981.853,79 -2,75%

2021 R$ 17.840.875,20 11,63%

2022 R$ 22.800.943,64 27,80%
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Mão de Obra Terceirizada

Além da despesa de pessoal, em 2022 o CFP realizou contratação de mão 
de obra terceirizada no montante de R$ 437.003,91.

Mão de Obra Terceirizada

Serviços de Apoio Administrativo e Operacional R$ 119.845,91

Serviços de Limpeza, Conservação e Jardinagem R$ 317.158,00

Total R$ 437.003,91

Despesa de Pessoal x Receita Corrente Líquida

Fazendo uma relação das despesas de pessoal com a receita corrente do 
exercício (excluídas as receitas de Fundo de Seções/Sustentabilidade, pelo 
fato do CFP ser apenas o arrecadador), ao final de 2022 observa-se que as 
despesas de pessoal consumiram 41,98% da receita corrente líquida.

Relação Despesa de Pessoal X Receita Corrente Líquida - Últimos quatro anos

Ano Despesa de Pessoal Receita Corrente Líquida % Pessoal/Receita

2019 R$ 16.433.612,43 R$ 36.508.911,13 45,01%

2020 R$ 15.981.853,79 R$ 37.984.646,54 42,07%

2021 R$ 17.840.875,20 R$ 44.428.012,81 40,16%

2022 R$ 22.800.944,00 R$ 54.309.219,00 41,98%

A Lei complementar 101, de 4 de maio de 2000, conhecida como Lei de 
Responsabilidade Fiscal, estabelece na esfera Federal, o limite máximo para 
gastos com pessoal em 50% da receita corrente líquida. Nesse caso, nota-
-se que o Conselho Federal de Psicologia, encontra-se com percentual bem 
abaixo do limite prudencial.

2019 2020 2021 2022

Despesa de Pessoal           Receita Corrente Líquida          % Pessoal/Receita
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PROPOR ao poder competente alterações da 
LEGISLAÇÃO EFETIVA ao exercício da profissão

A Lei 5766/1971, que cria o Conselho Federal de Psicologia, inclui entre 
a missão institucional da Autarquia a de atuar como órgão consultivo em 
matérias afetas à Psicologia e de propor ao Poder competente alterações 
da legislação relativa ao exercício da profissão. 

Nesse sentido, as ações do CFP junto ao Congresso Nacional têm como foco 
a incidência em projetos de lei referentes a temas de interesse da categoria 
e do conjunto da sociedade.

Para cumprir essa finalidade, o CFP conta com uma Assessoria Parlamentar 
que se dedica diretamente ao acompanhamento de proposições legislati-
vas que tramitam na Câmara e no Senado Federal e que se relacionam à 
Psicologia como ciência e profissão.

Ao longo de 2022, mais de 400 proposições legislativas tiveram sua trami-
tação monitorada pelo Conselho Federal de Psicologia. Além do acompa-
nhamento das proposições em andamento, a Aspar/CFP também faz um 
monitoramento amplo das atividades parlamentares a fim de identificar 
tendências e também a criação de novos projetos. A iniciativa conta com 
o uso do sistema de monitoramento Inteligov, que alerta em tempo real a 
movimentação dos projetos em tramitação nas duas Casas.

Incidência legislativa

Audiências com parlamentares, petições públicas e outras ações de mobi-
lização fazem parte das ações de incidência estratégica promovidas pelo 
CFP no Congresso Nacional, sempre em defesa da categoria e da sociedade.

Entre os temas em destaque está o PL 1214/2019, que trata da jornada 
semanal de até 30 horas para psicólogas e psicólogos e os PLs 1015/2015 
e 2079/2019, relacionados ao estabelecimento de piso salarial. Há ainda 
ações estratégicas junto a projetos que tramitam na Câmara e no Senado 
Federal em temas como porte de armas, avaliação psicológica e regulamen-
tação profissional, entre outros. 

https://site.cfp.org.br/legislacao/projetos-de-lei-e-outras-proposicoes/
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Destaques de 2022 

PL das 30h avança no Congresso Nacional 

Em julho, após intensa mobilização e pressão da categoria, o projeto de lei que 
estabelece a jornada semanal de até 30 horas para profissionais da Psicologia 
(PL 1214/2019) foi aprovado pela Comissão de Trabalho, Administração e 
Serviço Público (CTASP) e agora aguarda designação do relator na Comissão 
de Finanças e Tributação (CFT), a penúltima em que irá tramitar. Um passo a 
passo explicando a tramitação do PL no Congresso Nacional foi criado pelo 
CFP para ilustrar à categoria cada uma das etapas do projeto.

Ao longo de 2022, o CFP e representantes dos Conselhos Regionais e de enti-
dades profissionais estiveram em diversas reuniões e sessões plenárias que 
trataram do PL das 30h na Câmara. Também foi entregue moção com assi-
naturas coletadas durante o 11º Congresso Nacional da Psicologia (CNP), 
a instância máxima de deliberação do Sistema Conselhos de Psicologia. 
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Para fortalecer a estratégia, o CFP criou um site especial para estimular a 
participação da categoria na mobilização junto aos parlamentares de sua 
base: https://site.cfp.org.br/psicologia30horas/. 

O CFP também lançou uma petição pública on-line para obter apoio da so-
ciedade brasileira quanto à aprovação do PL nº 1214/2019. O objetivo da 
petição é entregar às(aos) deputadas(os) e senadoras(es) no Congresso 
Nacional um documento contendo manifestações públicas de adesão à 
proposta. Atualmente, a petição reúne mais de 57 mil assinaturas

PL 1214/2019
Entenda a tramitação do 
Projeto de Lei da Jornada de 
30 Horas para a Psicologia

SENADO  
FEDERAL

 No Senado, 
será analisado 

somente  
pelo Plenário  

da Casa.

PRESIDÊNCIA 
DA REPÚBLICA

Se aprovada 
pelo Senado, a 
proposta segue 
para a sanção 

pela Presidência 
da República.

Comissão de 
Constituição, 
Justiça e de 
Cidadania

Última Comissão 
de análise do PL 

na Câmara.

Início

Autora:  
Erika Kokay  

(PT/DF)

Proposta 
apresentada em  

27/02/2019

Comissão de 
Seguridade  

Social e Família

Chegou à 
comissão em 
20/03/2019

Aprovada em 
14/12/2021

Comissão de 
Trabalho, de 

Administração e 
Serviço Público

Chegou à  
comissão em 
19/04/2022

Aprovada em 
5/07/2022

Comissão  
de Finanças  
e Tributação

Chegou à 
comissão em

6/7/2022

Designado 
como relator  
o deputado  
Enio Verri  

(PT-PR) em
13/7/2022

Se algum parlamentar 
apresentar recurso contra a 
tramitação conclusiva pelas 
Comissões, o projeto terá que 
passar pelo Plenário da Casa.

Se não for apresentado recurso, 
o projeto seguirá para o Senado.

Está 
aqui

CÂMARA DOS 
DEPUTADOS

A B

C

CSSF

CTASP

CFT

CCJC

!

MOÇÃO
Defesa da Jornada de 
até 30 Horas Semanais 
Para as Psicólogas/os

PL 1214/2019

ÀS/AOS PARLAMENTARES DO CONGRESSO NACIONAL

Somos mais de 424.000 profissionais no Brasil e o CFP, os Conselhos Regionais de Psicologia (CRPs) 
e a FENAPSI estão em constante diálogo com as psicólogas e psicólogos de todas as regiões do 
País e a demanda pela definição da jornada de trabalho em até 30 horas semanais é permanente.

Segue as razões pelas quais solicitamos o apoio de Vossa Excelência ao Projeto: 

• Os profissionais da Psicologia, em seus vá-
rios campos de atuação, sejam eles da área 
pública ou privada, estão sujeitos a doenças 
sérias devido ao contexto de sofrimento no 
trabalho. Lidar com diferentes ordens de 
estresse, ansiedades, luto, morte, depressão, 
agressividade, compulsões, transtornos, difi-
culdades de aprendizagem e muitos conteú-
dos substancialmente difíceis, que demandam 
enormes cuidados, são apenas exemplos. O 
saldo dessa exaustiva e inapropriada jorna-
da de trabalho é, evidentemente, negativo: 
o esgotamento emocional, a perda do inte-
resse em trabalhar, oscilações de humor e 
uma sorte de problemas psicossomáticos.

• A promoção da qualidade de vida por meio da 
redução da jornada de trabalho, está intrin-
secamente ligada à alta expectativa de vida, 
ao acesso à cultura e ao desenvolvimento 
dos povos. Para mais, a jornada de trabalho 
reduzida permite ao profissional dispensar 
mais tempo para constantes qualificações 
que, consequentemente, refletem na melhoria 
da qualidade do serviço oferecido. A redução 
beneficiará, portanto, a população brasileira. 

• Mensurações da Organização Internacional 
do Trabalho (OIT) indicam que a diminuição 
de horas de trabalho aumenta a eficiência 
e, portanto, a produtividade dos trabalhado-
res. Na mesma pesquisa a OIT afirma que, a 
despeito dos contra-argumentos que afirmam 
erroneamente que a redução da jornada de 
trabalho aumenta os custos para os empre-

gadores, há ganho real na receita por hora 
trabalhada, além de fazer com que a entra-
da de bens de capital seja mais atraente.

• Seria impreciso afirmar que a aprovação 
do projeto produziria prejuízos aos usuá-
rios de serviços de saúde, sejam eles da 
rede pública ou privada, visto que essa já é 
a prática da maioria das profissões da área 
de saúde, como a Medicina, Odontologia, 
Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Serviço 
Social. A redução também contribuirá para 
pacificação entre legislações municipais e 
estaduais, que exigem jornadas de trabalho 
distintas para os profissionais da Psicologia.

• A luta por até 30 horas semanais está intei-
ramente situada no empenho pela valoriza-
ção do SUS, pela defesa da saúde do povo 
brasileiro, pela proteção da integralidade e 
qualidade do atendimento aos usuários as-
segurados pela Carta Magna, no respeito às 
decisões de instância democráticas, como as 
Conferências Nacionais de Saúde que legiti-
mam a reivindicação em nível municipal e es-
tadual. Assim, não se trata apenas de um plei-
to da categoria, mas da própria saúde e, em 
nome dela, é que erigimos essa campanha.

Assina: 11º Congresso Nacional da Psicologia 
(total de assinaturas coletadas:228)

https://site.cfp.org.br/psicologia30horas/
https://www.change.org/p/em-defesa-do-pl-1-214-2019-que-fixa-jornada-de-at%C3%A9-30-horas-semanais-para-psic%C3%B3logas-os
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Sessões solenes em todo o país

A Assessoria Parlamentar do CFP também esteve mobilizada na série de 
Sessões Solenes realizadas em todo o país para celebrar os 60 anos de 
regulamentação da Psicologia como ciência e profissão. Além do próprio 
Congresso Nacional, casas Legislativas de 22 unidades da federação foram 
palco de reconhecimento a essa trajetória e seus legados.

Em dezembro, o Conselho Federal de Psicologia lançou a publicação 
“Sessões Solenes em Homenagem aos 60 Anos da Psicologia no Brasil”. 
O material traz um registro em texto e imagens das celebrações realiza-
das por assembleias legislativas e câmaras municipais no Acre, Alagoas, 
Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato 
Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio 
de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, 
São Paulo e Sergipe, além do Congresso Nacional. 

SESSÕES  
SOLENES

em Homenagem aos  
60 Anos da Regulamentação 

da Psicologia no Brasil

em Homenagem aos  
60 Anos da Regulamentação 

da Psicologia no Brasil
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Ações para o BOM FUNCIONAMENTO 
do Sistema Conselhos

Outra importante atribuição institucional do Conselho Federal de Psicologia 
é expedir resoluções e instruções necessárias ao bom funcionamento do 
Sistema Conselhos. Confira algumas das iniciativas realizadas pelo CFP ao 
longo de 2022:

Atos Oficiais

Em novembro de 2022, o Conselho Federal de Psicologia e a empresa Liz 
Serviços Online Ltda assinaram o Contrato 64/22, cujo objeto é a contrata-
ção de serviço de implantação, indexação, consolidação, compilação, ver-
sionamento e publicação on-line das normativas do Conselho Federal de 
Psicologia e de todos os Conselhos Regionais de Psicologia, em arquivos 
no formato de texto editável (html) e imagem (pdf), por meio de sistema 
informatizado, disponibilizado pela empresa, acessível através do endereço 
www.atosoficiais.com.br.

Conforme cronograma previsto no Termo de Referência 0775275, o sistema 
será disponibilizado a partir de janeiro de 2023.

Programa de Sustentabilidade do 
Sistema Conselhos de Psicologia

Em outubro de 2022, o Conselho Federal de Psicologia publicou a reso-
lução CFP n° 24/2022, que regulamenta o Programa de Sustentabilidade 
do Sistema Conselhos de Psicologia. O objetivo é arrecadar e gerenciar 
recursos para implementar políticas de sustentabilidade tanto no Conselho 
Federal quanto nos Conselhos Regionais.

O Programa busca atender projetos como aquisição de primeira sede admi-
nistrativa; compra de softwares e equipamentos de informática; obtenção 
e implantação de soluções de tecnologia da informação. Também poderão 
ser implantadas propostas de capacitação para implantação de Ouvidoria, 
Auditoria Interna e outras unidades organizacionais de controle e transpa-
rência de gestão.

http://www.atosoficiais.com.br
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 ‣ Projetos voltados à melhoria da eficiência e da efi-
cácia das ações de fiscalização do exercício e das 
atividades da profissão do (a) Psicólogo (a) abran-
gidas pelo Sistema Conselhos de Psicologia, tais 
como: capacitação e desenvolvimento de pessoal; 
aquisição de equipamentos; aquisição e implan-
tação de soluções de tecnologia da informação;

 ‣ Implementação de projetos ou planos de melho-
ria administrativa, contemplando prazos e metas, 
voltados à estruturação mínima desejável, moder-
nização e aperfeiçoamento do funcionamento das 
atividades finalísticas do Sistema Conselhos de 
Psicologia, priorizando a redução de riscos ine-
rentes à insolvência;

 ‣ Implementação de projetos para formação e apri-
moramento funcional dos (as) conselheiros (as) 
regionais e dos(as) trabalhadores (as) do Sistema 
Conselhos de Psicologia;

 ‣ Aquisição de softwares e equipamentos de in-
formática destinados à capacitação, formação 
e desenvolvimento do Sistema Conselhos de 
Psicologia;

 ‣ Projetos de capacitação para implantação de 
Ouvidoria, Auditoria Interna e outras unidades 
organizacionais de controle e transparência de 
gestão;

 ‣ Outras despesas necessárias à execução de 
projetos ou plano de melhoria, apresentados pe-
los Regionais e CFP, para o desenvolvimento do 
Sistema, compreendendo estruturação mínima de 
funcionamento; e

 ‣ Aquisição da primeira sede administrativa.

O Programa Sustentabilidade pode ser acessado para 
as seguintes finalidades:

Nova Carteira de Identificação Profissional

Em 2017, a Assembleia das Políticas, Administração e das Finanças (APAF) 
criou o Grupo de Trabalho da Nova Carteira de Identidade Profissional (GT da 
Nova CIP), com o objetivo de elaborar estudo sobre readequação das cartei-
ras profissionais a ser aplicado a todo o Sistema Conselhos de Psicologia. 
Após quase cinco anos de análises, foi publicada a Resolução CFP Nº 
2/2021, que dispõe sobre a confecção, a expedição e o recolhimento das 
carteiras de identidade profissional das psicólogas. 
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A licitação para a prestação do serviço ocorreu em 2022. O projeto foi divi-
dido em quatro etapas: instalação dos kits de captura de dados, disponibili-
zação da CIP impressa, disponibilização da CIP digital e o credenciamento 
do Sistema Conselhos como Agente de Registo (AR). A instalação dos equi-
pamentos e treinamento para os regionais foi iniciada em setembro.

A nova CIP conta com tecnologias que conferem maior praticidade no co-
tidiano da atuação profissional, com integração a serviços prestados pelos 
Conselhos Regionais de Psicologia, entre outras facilidades. O documento 
começa a ser disponibilizado a psicólogas e psicólogos de todo o país a 
partir de setembro deste ano, via Conselhos Regionais de Psicologia. Haverá 
ainda a versão digital da nova carteira, com funcionalidades via aplicativo.
Todas as carteiras serão constituídas com material mais resistente e apre-
sentarão, entre outros elementos, o brasão da República Federativa do Brasil 
e, também, um conjunto de 16 elementos de segurança, incluindo QR Code 
– conferindo dispositivos que dificultam eventuais fraudes e facilitando o 
uso do documento em rotinas da(o) psicóloga(o).

ELEIÇÕES NO SISTEMA CONSELHOS DE PSICOLOGIA

Há cada três anos, acontece no Sistema Conselhos de Psicologia o pleito 
eleitoral, que elege as gestões para os Conselhos Regionais, e também é 
realizada a Consulta Nacional para o Conselho Federal de Psicologia, em 
atendimento a Lei nº 5.766 de 20 de dezembro de 1971, que cria o Conselho 
Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia e dá outras providências.

Instalação 
dos kits

78% Concluído

Disponibilização 
da CIP impressa

Concluído

Disponibilização 
da CIP digital

Primeiro 
semestre de 2023

Credenciamento 
da AR

Segundo 
semestre de 2023
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O ano de 2022 foi um marco no processo eleitoral do Sistema Conselhos, 
com importantes inovações implementadas:

 ‣ Votação 100% online, que tem como benefício um custo menor por voto 
do que do voto, além de evitar extravios e o volume de adesão experi-
mentado nos dois pleitos anteriores;

 ‣ O CFP desenvolveu um site específico para eleições, nos pleitos passa-
dos foram utilizados sites das empresas contratadas para o fornecimen-
to do sistema eleitoral. Após o pleito de cada ano o site ficava disponível 
por um curto período de tempo e as informações sobre o processo 
eleitoral eram pulverizadas nos sites institucionais dos Conselhos e tam-
bém nos portais de transparência. O site implementado pelo Conselho 
Federal é composto por 25 sites, um para o CFP e os demais para os 
Regionais. Desta forma, todas as informações sobre as eleições do 
Sistema Conselhos de Psicologia foram centralizadas em um único re-
positório disponível em https://eleicoespsicologia.org.br. Procedimento 
de Inscrição de Chapas e seu Sistema específico, que permitiu unificar 
e uniformizar o processo de inscrição das chapas para todos os regio-
nais e para o federal, uma vez que o processo passou a ser todo online, 
garantindo ainda isonomia e transparência do processo;

 ‣ Processo facilitado nos Pontos de Apoio a Votação, que consistiu em 
espaços, disponibilizados pelos Regionais, nos quais havia computado-
res conectados à internet, onde a categoria poderia efetuar seu voto de 
forma segura e com o devido apoio, respeitado o sigilo do voto, e sem a 
necessidade de se montar a estrutura necessária de mesa-urna do voto 
presencial, o que diminui consideravelmente o custo da estrutura, bem 
como a contratação de mão de obra especializa;

 ‣ Período estendido para o ajuste cadastral ou financeiro, de 23 a 27 de 
agosto de 2022, a fim de aumentar a participação da categoria;

 ‣ Garantia, por meio de Resolução, de reserva de vagas para pessoas 
negras, indígenas, pessoas trans, pessoas com deficiência, povos tra-
dicionais e mulheres, o que tornou o processo eleitoral ainda mais 
democrático.  

Além de todas estas inovações, o processo foi todo construído de forma a 
garantir uma participação democrático, transparente e também acessível. 
As psicólogas(os) com deficiência contaram com recurso de acessibili-
dade no site  das eleições e no sistema eleitoral, podendo usar qualquer 
software de acessibilidade para leitura de tela. Todo o processo foi audi-
tado por duas empresas de auditoria, a fim de garantir a transparência e 
legalidade. A apuração foi transmitida on-line, em tempo real, para que a 
categoria pudesse acompanhar o resultado das votações. Neste pleito, 
houve a participação de 96.702 psicólogas(os), que representa 30,87% 
das profissionais aptas. 

https://eleicoespsicologia.org.br
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Inovações no Sistema e-CNP

Em 2022, o Conselho Federal de Psicologia desenvolveu novas funcionali-
dades para o Sistema e-CNP, utilizado durante as etapas preparatórias e o 
Congresso Nacional  pda Psicologia (CNP). A primeira versão da ferramenta 
foi disponibilizada em 2019 e contemplava apenas as fases de COREPs e 
CNP. Para 2022 a ferramenta recebeu três novos módulos: eventos prepa-
ratórios, envio de propostas avulsas e os pré-COREPS.

Foram realizados 208 eventos preparatórios e 194 pré-COREPS, 24 COREPs 
e a etapa final do Congresso Nacional de Psicologia. Ao longo de todo o 
processo, o e-CNP recebeu mais de 4 mil propostas e, após o final do ciclo 
de trabalhos, resultou em 242 propostas aprovadas no caderno final do CNP .

Em razão de sua qualidade técnica, o sistema desenvolvido pelo CFP ganhou 
notoriedade nacional e foi requisitado pelo Conselho Nacional de Saúde 
(CNS) para a utilização durante a 5ª Conferência de Saúde Mental. O CFP e 
o CNS acordaram um termo de cooperação técnica, no qual o e-CNP passará 
a se denominar e-Propostas. A qualidadade do sistema segue rendendo 
bons resultados: em 2023 a ferramenta será utilizada na 17ª Conferência 
Nacional de Saúde.

Sistema de gestão cadastral, financeiro, 
processos e fiscalização

Os Conselhos de Psicologia estão em processo de migração de seus dados 
para uma nova plataforma tecnológica que vai integrar a gestão de infor-
mações cadastrais, financeiras, de processos e de fiscalização no Sistema 
Conselhos – padronizando fluxos e otimizando o acesso aos serviços pres-
tados pelos regionais. 

A migração para o novo Sistema de Gestão Cadastral, Financeiro, Processos 
e Fiscalização (BRC) teve início em 2020, por deliberação aprovada conjun-
tamente pelo Sistema Conselhos de Psicologia durante a Assembleia de 
Políticas, da Administração e das Finanças (APAF).

As novas soluções buscam atender as necessidades do Sistema Conselhos 
para gerir diferentes informações, como as de ordem cadastral e financei-
ra – uma demanda há tempos solicitada pelos CRPs. Isso porque o antigo 
sistema oferecia uma tecnologia obsoleta, que exigia dos Regionais uma 
infraestrutura tecnológica complexa e que não disponibilizava à categoria 
os serviços on-line de forma satisfatória. 

Com a nova ferramenta, o Sistema Conselhos de Psicologia passará a contar 
com uma plataforma unificada e totalmente digital, ofertando soluções mais 
ágeis e práticas e que não requerem a compra pelos CRs de programas ou 
de grande infraestrutura tecnológica.

http://conselho.saude.gov.br/5cnsm
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Ao longo de 2022, um total de 17 Conselhos passaram a utilizar a plataforma – 
Distrito Federal (CRP-01), Pernambuco (CRP-02), Bahia (CRP-03), Goiás (CRP-
09), Pará-Amapá (CRP-10), Ceará (CRP-11), Paraíba (CRP-13), Mato Grosso 
do Sul (CRP-14), Alagoas (CRP-15), Espírito Santo (CRP-16), Rio Grande do 
Norte (CRP-17), Mato Grosso (CRP-18), Sergipe (CRP-19), Amazonas-Roraima 
(CRP-20), Piauí (CRP-21), Maranhão (CRP-22), e Tocantins (CRP-23).

2020
• PR, RS

2021
• SP, SC e RO/AC

2022
• DF, PE, BA, GO, 
PA/AP, CE, PB, MS, 
AL, ES, RN, MT, SE, 
AM/RR, PI, MA e TO

Gráfico – Linha do tempo de migração para o BRC

Cadastro Nacional

O Conselho Federal de Psicologia também é responsável por atualizar o 
Cadastro Nacional de Psicólogas e Psicólogos, ferramenta que traz dados 
essenciais e quantifica o número de profissionais em todo o país. Em 2022, 
o Cadastro ultrapassou a marca de 450 mil profissionais ativos, distribuídos 
pelos 24 Conselhos Regionais de Psicologia.

Gráfico – Série histórica de novas inscrições

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
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Sistema de Inscrições em Eventos

O Sistema de inscrição em Eventos do CFP foi desenvolvido em 2006, sendo 
uma ferramenta versátil e customizável. A plataforma já foi utilizada em 136 
atividades organizadas ou apoiadas pelo Conselho Federal de Psicologia. A 
cada evento é necessário desenvolver uma nova versão do sistema de inscri-
ção para atender as necessidades de seus organizadores e participantes. A 
base de dados deste sistema reúne mais de 200 mil participantes inscritos, 
e recebeu a inscrição de mais 55 mil trabalhos.

Em 2022, a plataforma do Sistema de Inscrição em Eventos foi utilizada 
em nove eventos, com destaque para o 6º Congresso Brasileiro Psicologia: 
Ciência e Profissão (CBP) realizado em novembro, em São Paulo.

Participantes

Trabalhos 
apresentados

5.502
3.162

Gráfico – Estatísticas do 6º CBP

Cadastro e-Psi

O Conselho Federal de Psicologia também disponibiliza plataforma para 
habilitar as psicólogas que desejam prestar atendimento on-line de acordo 
com a Resolução CFP nº 11/2018. Em 2022, o Cadastro e-Psi recebeu a 
inscrição de 39.870 cadastros – sedo que 32.940 foram aprovados e 7.554 
reprovados. O número de novos cadastros é menor que o dos anos anterio-
res, quando essa atividade teve forte impulsionamento em razão do cresci-
mento pela busca de atendimentos on-line diante da pandemia de Covid-19.

Vale destacar que o número de novos cadastros por ano difere do somatório 
das avaliações realizadas anualmente, isso ocorre pois os alguns processos 
são avaliados no ano seguinte.

http://www.cbpsi.org.br
http://www.cbpsi.org.br
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Avaliação anual dos cadastros

32.940

7.554

41.328

2022 2021 2020 2018

11.344

66.958

10.909

1.056 240

Aprovado Reprovado

Gráfico – Avaliações do e-Psi por ano

Implantação do SEI nos  
Conselhos Regionais

Em 2022, o Comitê Gestor do SEI (CGSEI) deu conti-
nuidade aos trabalhos de implantação nos Conselhos 
Regionais de Psicologia do Sistema Eletrônico de 
Informações (SEI), ferramenta de gestão de documentos 
e processos eletrônicos que tem como objetivo promover 
a eficiência administrativa. 

Até o ano de 2020 havia dois regionais na plataforma SEI, 
e em 2021 este número aumentou para sete. Em 2022 
houve avanços, porém, o ritmo das implantações ainda 
é lento pois há concorrência com a migração do novo 
sistema de gestão cadastral, financeiro, processos e fis-
calização, o BRC.  Ambos os sistemas são complexos 
e requerem esforços tanto do Conselho Federal quanto 
dos Regionais.

Próximas implantações (6 regionais)

Utilizando o SEI (7 regionais)

 Gráfico – Implantação SEI nos CRs
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Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

A TI do CFP e o GT de TI tem intensificado os esforços para oferecer os 
serviços on-line seguindo as melhores práticas de segurança. Além disso, 
estão realizando estudos de impactos sobre a aplicação da, 

A aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) – Lei nº 
13.709 de 14 de agosto de 2018 – pelo Sistema Conselhos de Psicologia foi 
pautada na APAF de dezembro/2018, que designou o Grupo de Trabalhos 
em Tecnologia da Informação (para analisar os impactos e propor soluções 
para que o Sistema se adeque aos preceitos da legislação.

A compreensão é de que a proteção de dados não é um tema exclusivo da 
área de segurança da informação, tampouco da área jurídica do órgão. A 
responsabilidade é de todo o órgão público, desde a autoridade máxima, 
passando pelas áreas meio e fim. Neste sentido, o CFP recomendou aos 
Regionais que convidassem as(os) funcionárias(os) a realizarem os cursos 
gratuitos disponibilizados pela ENAP: Introdução à Lei Brasileira de Proteção 
de Dados Pessoais e Proteção de Dados Pessoais no Setor Público.

O GT de TI continua trabalhando no desenvolvimento do Estudo Técnico 
Preliminar para a contratação de consultoria e ferramentas necessárias para 
a adequação do Sistema Conselhos de Psicologia quanto à lei de proteção 
de dados pessoais.

Sites

Ainda como parte das atividades voltadas a garantir o bom funcionamento 
do Sistema Conselhos de Psicologia, o CFP mantém mais de 100 sites ati-
vos, que dialogam com a categoria e também com a sociedade. Em 2022 
foram publicadas 30 novas páginas – dentre as quais se destacam: 

Eleições Psicologia 2022, 
site principal mais por 24 

sub-sites para os regionais, 

Psicologia e Serviço Social 
na Educação Básica

Nova Carteira de 
Identidade Profissional

Novo site do CREPOP

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/290
https://eleicoespsicologia.org.br/
https://psicologianaeducacao.cfp.org.br/
https://psicologianaeducacao.cfp.org.br/
https://cip.cfp.org.br/
https://cip.cfp.org.br/
https://crepop.cfp.org.br/
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Segurança da informação

A Assembleia de Políticas, das Finanças e da Administração em dezembro 
de 2017 criou o Grupo de Trabalho de Tecnologia da Informação, que dentre 
outras tarefas, tem como objetivo desenvolver o Modelo de Governança da 
Segurança da Informação, Plano Nacional de Tecnologia da Informação para 
todo o Sistema Conselhos de Psicologia. 

O Conselho Federal de Psicologia tem realizado investimentos significativos 
no âmbito da segurança da informação. Foram adquiridos hardwares e soft-
wares que auxiliaram no aumento da segurança dos dados armazenados 
na instituição, no controle de acessos à rede de computadores e também 
na política de backup. 

Programa de Qualidade de Vida no Trabalho

Com o objetivo de contribuir com a promoção da saúde e da qualidade de 
vida de servidores e servidoras da autarquia, em 2022 o Conselho Federal 
de Psicologia implementou um Programa de Qualidade de Vida no Trabalho 
(QVT).

A iniciativa é o primeiro passo para institucionalizar o compromisso do 
Conselho como um ambiente de trabalho saudável em todas as dimensões, 
com ações que possam inclusive inspirar outras autarquias.

O Programa Qualidade de Vida no Trabalho do CFP vai contemplar funda-
mentalmente três etapas: diagnóstico de qualidade de vida no trabalho; 
resultados do diagnóstico; e formulação de um programa com ações e pro-
jetos a serem implementados a curto, médio e longo prazos. A construção 
desse trabalho é desenvolvida por uma comissão composta por trabalha-
dores, diretoria, secretaria executiva e gestão de pessoas.

Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio 
e à Violência no Trabalho (CCAT)
Em 2022 foi criada a Comissão de Prevenção e Combate ao Assédio e à 
Violência no Trabalho (CCAT), que tem por finalidade zelar pela obediência, 
observância e atualidade dos preceitos estabelecidos no Código de Conduta 
do Conselho Federal de Psicologia, particularmente em relação aos itens 
que tratam da violência no trabalho. Também foram publicados o Regimento 
que determina o funcionamento da CCAT e o Código de Conduta que dispõe 
sobre a conduta profissional esperada nas interações socioprofissionais no 
âmbito do Conselho Federal de Psicologia
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Comunicar com a categoria e a sociedade:

Como autarquia pública, o Conselho Federal de Psicologia tem a transparên-
cia de suas ações como um de seus princípios essenciais. A comunicação 
com a categoria e o conjunto da sociedade é também uma importante fer-
ramenta de qualificação de suas(seus) profissionais e de posicionamento 
da Psicologia como ator relevante na esfera pública de debates, realçando 
a importância dessa ciência e profissão. Confira os principais números e 
destaques dos canais e ações de comunicação e diálogo promovidos pelo 
CFP em 2022:

SITE
site.cfp.org.br/

O Conselho Federal de Psicologia conta com página eletrônica institucional 
que reúne informações sobre o CFP e o Sistema Conselhos de Psicologia. 
Entre os conteúdos disponíveis estão dados sobre as gestões, o regimento 
interno, o organograma, as representações nos Conselhos de Direitos e as 
comissões das quais o CFP faz parte. Há, ainda, normativas e referências 
correlatas, tais como Código de Ética, Código de Processamento Disciplinar, 
documentos eleitorais, leis e normas, notas técnicas, projetos de lei em 
monitoramento e Resoluções do CFP. 

Por meio da página também é possível serviços como o Cadastro Nacional 
de Psicólogos, Cadastro e-Psi, tabela de honorários, informações sobre 
orientação e ética e sobre título de especialista. A página reúne ainda no-
tícias, publicações e produções multimídia que auxiliam o exercício profis-
sional da categoria, função institucional do Conselho Federal de Psicologia. 

REDES SOCIAIS I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

38 mil 
comentários

52% 

40 mil  
horas 

assistidas

 110%

865 
conteúdos 
postados 

55%

2,2 
milhões  

de interações

57%

2.544  
views 

Média de 
interações 
por story  

Instagram: 
377 mil seguidores

Posts em 2022: 455
Total de Interações: 1.116.572

Facebook: 
292 mil  
curtidas 

na página 
institucional

Posts  
em 2022:  

509

Total de 
Interações: 

344.877

Twitter: 
46 mil 

seguidores

Posts  
em 2022:  

593

Total de 
Interações: 

12.149

YouTube: 
79,6 mil  

inscritos no canal

4,1 
milhões

1,3 
milhões

257
matérias

de views 
(crescimento 
de 11,82%)

de novos usuários  
(15% maior 
que 2021)

publicadas  
(média de uma nova 
notícia por dia útil)

http://site.cfp.org.br/ 
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PODCAST DO CFP

Em sintonia com as novas estratégias digitais de comunicação, o CFP tam-
bém dispõe de canal de podcast, o CFPCAST. O podcast é um conteúdo em 
áudio, disponibilizado por de um arquivo ou streaming, com a vantagem 
de ser escutado quando o usuário desejar, e tem se popularizado ao longo 
dos últimos anos. Em 2022, o CFP publicou nas principais plataformas 64 
episódios de podcasts com temas direcionados ao exercício profissional da 
categoria. A plataforma mais utilizada é o Spotify, mas os episódios estão 
disponíveis também no Apple Podcast, CastBox, Anchor e Deezer.

PODCAST

Diálogos e transmissões ao vivo

Uma ferramenta que tem se consolidado no relacionamento do CFP com a 
categoria e a sociedade são os debates on-line. Ao longo de 2022, o Conselho 
Federal de Psicologia realizou um total de 85 transmissões em tempo real, 
número que representa um crescimento de 21% quando comparado ao ano 
anterior. De acordo com os dados coletados, foram 53 horas assistidas pelo 
público, em mais de 3,7 milhões de visualizações somente no canal oficial 
do CFP no YouTube. 

64  
episódios

45%

3  
temporadas 

40,6  
mil 

reproduções 

52%
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ATENDIMENTO AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO

Como parte do objetivo estratégico do CFP de dialogar com a sociedade 
para promover o reconhecimento da Psicologia como referência na agenda 
pública de debates, o Conselho Federal de Psicologia mantém relaciona-
mento com veículos de imprensa de todo o país. 

Portais de internet, rádio, televisão e jornais impressos demandaram o 
Conselho Federal de Psicologia em questões amplas no campo do cuidado 
em saúde e sua interface com a Psicologia – como dismorfia corporal, saúde 
mental e luto –, bem como em temas contemporâneos da sociedade: tais 
como bullying, inteligência artificial e etarismo. 

O CFP também é acionado pela imprensa para abordagem de questões no 
campo das políticas públicas, abordando temas relacionados a Psicologia 
no trânsito, avaliação psicológica para acesso a armas de fogo, atendimento 
psicossocial em escolas, pessoas em situação de rua e problemas relacio-
nados a comunidades terapêuticas. 

Em 2022, a imprensa também abriu espaço a temas mais relacionados à 
Psicologia como ciência e profissão no país, com pautas sobre os 60 anos de 
regulamentação da Psicologia no país e a jornada de até 30 horas semanais 
para psicólogas e psicólogos.

27 para veículos impressos
21 para televisão
14 para internet
6 para veículos de rádios/podcasts 
4 para outros segmentos. 

72 atendimentos 
a veículos 
de imprensa 
entre janeiro e 
dezembro de 2022

“Um cuidado que só aniquila 
as pessoas, que só exclui, que 
trancafia as pessoas em lugares 
que não têm a menor condição 
de respeito à dignidade humana 
– isso não é cuidado”. 

Conselho Federal de 
Psicologia, em matéria sobre 
Comunidades Terapêuticas 
apresentada pelo programa 
Fantástico, em junho de 2022
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Entre as participações do Conselho Federal de Psicologia em veículos de 
imprensa em 2022 destaca-se entrevista ao programa Fantástico, da Rede 
Globo de Televisão. A matéria foi ao ar em junho trazendo graves denúncias 
de violações de diretos nesses espaços. O Conselho Federal de Psicologia 
foi ouvido destacando as ações de proteção integral e respeito à dignidade 
que devem orientar o cuidado em saúde mental e que o fortalecimento da 
Rede de Atenção Psicossocial, no âmbito do SUS, é a resposta a ser dada 
pelo Estado para lidar com a questão.

Boletim de e-mail

Para além dos conteúdos publicados em suas redes sociais, o Conselho 
Federal de Psicologia também utiliza como canal de comunicação e-mail 
marketing enviado semanalmente aos(às) psicólogos(as) cadastrados(as) 
na ferramenta. O boletim reúne destaques de notícias, eventos e demais 
assuntos de interesse da Psicologia. Até 31 de dezembro de 2022, o CFP 
havia enviado 42 boletins de e-mails para um público de 180 mil contatos 
cadastrados – 4 mil a mais, se comparado ao ano anterior. Ao todo, foram 
7,5 milhões de e-mails enviados.

CANAIS DE CONTATO 
COM A OUVIDORIA

Formulário on-line  
(SEI Usar! – Sistema Eletrônico de 
Informações), disponível em: 

site.cfp.org.br/fale-conosco/ouvidoria

transparencia.cfp.org.br/

E-mail: ouvidoria@cfp.org.br

Telefone: 0800 642 0110

e-SIC:   http://esic.cfp.org.br/

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

Boletim de WhatsApp

Na rede social de troca de mensagens, o CFP está presente 
com um boletim de notícias. As psicólogas e psicólogos 
se cadastram por meio do site e recebem semanalmente 
notícias relacionadas a eventos e demais informações de 
interesse da categoria. Em 2022, foram 909 mil mensagens 
enviadas, em 112 listas de transmissão, para 29.672 con-
tatos cadastrados. 

OUVIDORIA

Um dos principais canais de escuta do Conselho Federal de Psicologia 
com a categoria é a Ouvidoria – que acolhe sugestões, elogios, solici-
tações, reclamações e denúncias. O horário de atendimento ao público 
é de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h. Os atendimentos geram um 
processo no Sistema Eletrônico SEI, na unidade da Ouvidoria.

Em 2022, a Ouvidoria do Conselho Federal de Psicologia trabalhou 
com 2.422 demandas registradas no SEI Usar! – Sistema Eletrônico de 
Informações. Dessas, 2.391 (98,72%) foram respondidas e 31 (1,27%) 
ainda tinham algum andamento aberto ao final do ano. As demandas 
levaram, em média, cerca de 10 dias para serem respondidas.

Das 2.422 demandas registradas no Sistema SEI, 54,72% tiveram origem 
no próprio formulário de Ouvidoria do SEI, 36,08% chegaram pelo e-mail 

http://site.cfp.org.br/fale-conosco/ouvidoria 
http://transparencia.cfp.org.br/
mailto:ouvidoria@cfp.org.br
http://esic.cfp.org.br/
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da Ouvidoria, 7,6% foram telefonemas reduzidos a termo e apenas 1,57% 
tiveram origem no sistema e-SIC.

A grande maioria dos demandantes identifica-se como profissional da 
Psicologia, mas há também demandas de estudantes e da sociedade em 
geral. A maior parte dessas demandas (65%) são solicitações (pedidos de 
atendimento, orientações), um quarto (25%) são reclamações, e o restante se 
divide entre pedidos de informação (6%), sugestões (3,5%) e elogios (0,5%).

Os assuntos são os mais diversos e variam conforme os acontecimentos no 
Sistema Conselhos e no Brasil. Entre os mais frequentes estão: anuidades e 
boletos, inscrição e transferência, orientação profissional, denúncias contra 
psicólogos. Além desses, a Ouvidoria também recebe várias demandas a 
respeito de: andamento de processos éticos, título de especialista, pedido de 
publicações, eleições do Sistema Conselhos, acompanhamento de projetos 
de lei e pedidos de posicionamento do CFP.

Ouvidorias em todo o Sistema Conselhos

Em junho, o Conselho Federal de Psicologia a Resolução CFP 12/2022 
que institui as ouvidorias no âmbito do Conselho Federal e dos Conselhos 
Regionais de Psicologia. Os Conselhos Regionais de Psicologia terão o 
prazo de 180 dias, a partir da publicação da resolução, para instituírem e 
implementarem o setor ou o canal de ouvidoria. 

A Ouvidoria terá como finalidade estimular a participação e a conscienti-
zação da categoria e da sociedade sobre o direito de receber serviços de 
Psicologia de qualidade. Será o canal responsável por acolher, examinar e 
encaminhar as demandas referentes a procedimentos e ações de conse-
lheiros, funcionários e colaboradores do Sistema Conselhos de Psicologia.
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Atuar como ÓRGÃO CONSULTIVO 
em matéria de Psicologia 

Diálogos institucionais com entidades da Psicologia, outras categorias pro-
fissionais e sociedade civil organizada para o aprimoramento institucional, a 
incidência política e o controle social de políticas públicas

Em cumprimento a sua atribuição legal de “servir de órgão consultivo em ma-
téria de Psicologia” (Lei 5766/1971, Art 6º, g), em 2022 o Conselho Federal 
de Psicologia produziu incidência política e social a partir da produção ética, 
científica e profissional da Psicologia brasileira, dando sequência ao já his-
tórico compromisso social assumido, há décadas, pela Autarquia.

Destaque importante para os diálogos institucionais realizados com outras 
categorias profissionais, visando ao intercâmbio de experiências exitosas 
e ao aperfeiçoamento das práticas em orientação, fiscalização e disciplina 
da categoria, além do fortalecimento da imagem dos Conselhos perante a 
sociedade. 

Em 2022, o Conselho Federal de Psicologia deu sequência à sua atuação per-
manente e periódica em órgãos colegiados compostos por representantes 
governamentais e da sociedade civil organizada, entidades representativas 
de trabalhadores, usuários e prestadores de serviços em diversas áreas. No 
âmbito dos Conselhos de Direitos e de suas comissões, o CFP apresentou 
e entregou à sociedade as contribuições da Psicologia para as políticas 
públicas que impactam diretamente a população brasileira.

A Autarquia se fez presente, ainda, de forma qualificada, em reuniões reali-
zadas para o debate de pautas específicas e em eventos de grande impac-
to para a categoria, a sociedade e os movimentos sociais, nas chamadas 
representações pontuais. 

Ao longo do ano de 2022, o CFP esteve envolvido num total de 508 atividades, 
somando-se as realizadas em espaços de representação permanente e as ativi-
dades de representação pontuais ou extraordinárias. 

Essas 508 atividades incluem reuniões promovidas pelos espaços de representa-
ção, nos quais a Autarquia conta com assento em caráter permanente ou durante 
o mandato conquistado, além de atividades extraordinárias, nas quais a participa-
ção do CFP se deu de forma pontual, como o atendimento a convites para pales-
trar em congressos ou seminários e participar de solenidades de outros conselhos 
profissionais e reuniões únicas com objetivos e pautas específicas, entre outras.

Tais ações são meios para a efetivação da incidência política e social do CFP, a 
partir das contribuições da Psicologia, como ciência e como profissão, em aten-
dimento ao art. 6º da Lei nº 5.766, de 1971. 
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No primeiro semestre do ano de 2022, o CFP chegou a integrar cerca de 80 
espaços de representação, em um contexto que refletia o auge da resistência 
social ao processo de desmonte da política de participação social empreen-
dida por meio do Decreto Nº 9.759, de 11 de Abril de 2019, que “Extingue e 
estabelece diretrizes, regras e limitações para colegiados da administração 
pública federal”. 

Naquele momento, por um lado, acumulavam-se os fóruns, campanhas e 
movimentos da sociedade civil contra o desmonte e, por outro lado, já se 
assistia à recomposição de alguns espaços formais de participação social 
via decisão judicial ou por meio de pressão com apoio do poder legislativo. 

No final do ano de 2022, no contexto de um processo de transição gover-
namental pós-eleitoral e de maior abertura ao diálogo social, empreendido 
pelo governo eleito, assistimos à dissolução de alguns desses espaços de 
resistência, de iniciativa popular, mas também ao processo de reorgani-
zação de alguns espaços formais, vinculados ao Executivo, passando por 
sua dissolução provisória. Assim, ao final do ano de 2022, o CFP se fazia 
representar em 53 espaços colegiados. 

Incidência em políticas públicas

A Autarquia se fez presente nas reuniões do Fórum dos Conselhos Federais 
de Profissões Regulamentadas (Conselhão) e do Fórum dos Conselhos 
Federais da Área da Saúde (FCFAS ou Conselhinho), assumindo prota-
gonismo estratégico entre as categorias da saúde no enfrentamento aos 
avanços da Educação à Distância nos cursos de graduação. 

O CFP atua nos chamados “espaços de representação permanente” após 
ingresso por meio de convite ou por processos eleitorais ou seletivos que 
dão direito ao exercício de um mandato por um período pré-definido em 
edital, respaldado por outros normativos.

Por meio de sua presença em tais espaços institucionais e de organização de 
iniciativa popular, concretizando a sua atribuição legal de servir de órgão con-
sultivo em matéria de Psicologia, o CFP atua para que as políticas públicas 
em diversas áreas – tais como Saúde, Assistência Social e Direitos Humanos 
– reconheçam os saberes e os fazeres da Psicologia, colaborando para a 
normatização das práticas psicológicas efetuadas em seus âmbitos e com 
o processo de orientação das(os) profissionais que atuam nessas políticas.
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Em 2022, destaca-se a eleição do CFP para mais um mandato junto ao 
Conselho Nacional dos Direitos Humanos, para compor o mandato 2022-
2024. O anúncio do resultado eleitoral se deu em 18 de novembro e a posse 
ocorreu em 7 de dezembro, durante ato em alusão ao Dia Internacional dos 
Direitos Humanos. O CFP obteve 19 votos, assegurando uma das 18 vagas 
disponibilizadas a entidades da sociedade civil. 

Outro destaque importante é o retorno do CFP aos espaços institucionais 
de debate sobre as políticas de tráfego e mobilidade humana junto ao 
governo federal. A Autarquia foi selecionada para compor duas câmaras 
temáticas do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A indicação foi 
feita em portaria publicada no Diário Oficial da União no dia 8 de junho. 
As nomeações são para um mandato de dois anos e referem-se ao biênio 
2022/2024, para a Câmara Temática de Saúde para o Trânsito (CTST) e para 
a Câmara Temática de Gestão e Coordenação do PNATRANS (CTPNAT). O 
PNATRANS é o Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito. 
As câmaras temáticas são órgãos técnicos, estabelecidos pelo Código 
Brasileiro de Trânsito (CBT) e vinculados ao Conselho Nacional de Trânsito 
(Contran). Elas são formadas por especialistas em trânsito e têm como 
objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre as-
suntos específicos para as decisões do Conselho. 

Os dados quantitativos atestam o devido investimento da Autarquia na inci-
dência nas políticas voltadas à garantia e à proteção dos direitos humanos 
e na promoção da saúde para as mais diversas populações, atentando para 
as suas especificidades. O que se dá não apenas nos espaços formais de 
controle e participação social, como os Conselhos Nacionais de Direitos 
citados, mas também nos espaços de livre articulação das entidades da 
sociedade civil.

Em nível internacional, a participação do CFP nas reuniões e atividades pro-
postas pela União Latino-Americana de Entidades da Psicologia (Ulapsi), de-
marcam os esforços do CFP também na compreensão da atuação e da produ-
ção da Psicologia contextualizada e socialmente engajada na América Latina. 

Lei 13.935/2019

As ações, diálogos e articulações pela implementação da Lei 13.935/2019, 
no ano de 2022, merecem grande destaque na incidência em prol das po-
líticas públicas de educação, ao mesmo tempo em que se apresentam 
como incidência em favor de campos e melhores condições de trabalho 
para a categoria de psicólogas. Nesse sentido, o CFP, ao lado de entida-
des parceiras da Psicologia e do Serviço Social, integra o Fórum Nacional 
Popular de Educação (FNPE). Com mais de 40 entidades, o fórum promoveu 
intensa e diversa agenda de atividades que culminaram na realização da 
Conferência Nacional Popular de Educação (Conape), cuja etapa nacional 
ocorreu em julho de 2022, em Natal (RN). A presença do Sistema Conselhos 
de Psicologia na CONAPE se deu de forma contundente, com o envio de dele-
gação composta por delegados indicados por todos os Conselhos Regionais 
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Lei nº 13.935/2019: essa luta tem história

1

PSICOLOGIA E

SERVIÇO SOCIAL NA 

EDUCAÇÃO BÁSICA

Lei nº 13.935/2019 
Essa luta tem história!

Federação Nacional dos Psicólogos

de Psicologia e pela instalação de estande, em ponto estratégico do centro 
de convenções que sediou a conferência, para a distribuição de materiais e 
para maior visibilidade da presença da categoria nos debates da educação. 
Demarcar que psicólogas são profissionais da educação e incidir nos rumos 
das políticas da área foram os principais objetivos. 

Para fortalecer e mobilizar pela efetiva implementação da Lei nº 13.935, a 
Coordenação Nacional de Implementação da Lei – composta por entida-
des representativas da Psicologia e do Serviço Social, incluindo o Conselho 
Federal de Psicologia (CFP) – implementou ao longo de 2022 um conjunto 
de iniciativas a fim de fortalecer sua estratégia de ação. A principal delas 
está no lançamento de uma página eletrônica que reúne notícias, vídeos, 
podcasts e legislação sobre o tema, além de  materiais diversos que refor-
çam a importância de psicólogas(os) e assistentes sociais na busca por 
uma educação de qualidade, plural e emancipadora.

Também como parte dessa mo-
bilização, foi elaborada a Cartilha 
sobre a Lei nº 13.935/2019 e vídeo 
sobre o tema. O conteúdo é desti-
nado à incidência prática junto a 
gestores públicos e parlamentares 
e destaca a importância da efetiva 
implementação da legislação.
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Comissão de Direitos Humanos do 
Conselho Federal de Psicologia
A Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia (CDH/
CFP), seguiu promovendo reuniões e encontros com as Comissões de 
Direitos Humanos dos Conselhos Regionais ao longo do ano de 2022. Os 
diálogos resultaram em notas públicas, manifestos e ações conjuntas da 
Campanha Nacional de Direitos Humanos, cujo tema é “Racismo é coisa 
da minha cabeça ou da sua?”. Um dos principais objetivos da CDH/CFP é 
incentivar a reflexão sobre os Direitos Humanos inerentes à formação, à 
prática profissional e à pesquisa em Psicologia.

O ano de 2022 ficou marcado pela realização do IX Seminário Nacional 
Psicologia e Direitos Humanos, entre os dias 27 e 28 de maio de 2022, no 
Memorial Darci Ribeiro, no Campus da UnB, em Brasília. O Seminário, que 
celebrou os 25 anos da Comissão de Direitos Humanos do CFP, ocorreu no 
marco dos 60 anos da regulamentação da Psicologia no Brasil e apresentou 
como tema central Radicalizar o Direito à Vida é Semear Futuros Possíveis. 
Conferências, diálogos, atividades culturais, premiações e homenagens inte-
gram a programação do seminário. O evento debateu temas atuais relacio-
nados aos direitos humanos, como o uso de desinformação para manipular 
as subjetividades e o compromisso ético-político das Comissões de Direitos 
Humanos do Sistema Conselhos de Psicologia, revisitando a trajetória do 
passado ao presente das comissões e pensando o futuro. A conferência de 
encerramento abordou o tema direitos humanos e outras epistemologias.

Prêmio Virgínia Bicudo

No IX Seminário Nacional de Psicologia e Direitos Humanos também fo-
ram divulgados as vencedoras(es) do Prêmio Profissional Virgínia Bicudo.
Lançado pelo CFP em 2021 para fomentar a divulgação de estudos e ações 
exitosas no campo da Psicologia e sua interface com as questões raciais, 
a premiação buscou identificar, valorizar e divulgar estudos e ações de psi-
cólogas(os) e coletivos que envolvam a Psicologia e as Relações Étnico-
Raciais fundamentadas nos direitos humanos e que tenham impacto na 
saúde mental, na redução das desigualdades sociais e no posicionamento 
antirracista. Os trabalhos premiados foram também lançados em livro, du-
rante o Congresso Brasileiro Psicologia Ciência e Profissão, realizado em 
novembro, em São Paulo.

Campanha Nacional de Direitos Humanos 
do Sistema Conselhos de Psicologia
Historicamente, o CFP, por meio da sua Comissão de DH, lança uma campa-
nha nacional para abordar algum grande tema de Direitos Humanos com in-
tersecção com o exercício profissional da Psicologia. O XVIII Plenário do CFP 
elegeu o tema do racismo como mote para a campanha dessa gestão, em 

IXSeminário Nacional 
de Psicologia e
 Direitos Humanos

Radicalizar o Direito à Vida 
é Semear Futuros Possíveis

Brasília - DF
27 e 28 de maio de 2022
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referência aos 20 anos da Resolução CFP nº 18/2002, que estabeleceu as 
normas de atuação para psicólogas e psicólogos em relação ao preconceito 
e à discriminação racial, colocando em evidência a necessidade urgente de 
se enfrentarem todas as formas de racismo e reafirmando o compromisso 
da Autarquia com a defesa dos direitos da população afetada.

A campanha contou com a participação de todos os Conselhos (Federal e 
Regionais) de Psicologia e prevê uma série de ações que devem ser reali-
zadas até dezembro de 2022. Entre elas, vídeos, podcasts, série de cards, 
lives temáticas, publicações e ações de reconhecimento e valorização de 
boas práticas profissionais.

A ideia foi contribuir para o aprimoramento do exercício profissional da ca-
tegoria em seus mais diversos campos, considerando os temas do racis-
mo, da branquitude e da interseccionalidade de raça, etnia, classe, gênero e 
deficiência. Pretende também incitar o debate sobre práticas psicológicas 
antirracistas, assim como promover reflexões sobre as relações étnico-ra-
ciais entre a sociedade, visando contribuir para a superação do racismo em 
diversos contextos sociais.

Em 2022, foi concluído o lançamento das edições do Boletim Universais 
e Interdependentes. A publicação organizada pela CDH/CFP pautou-se no 
calendário de datas comemorativas mobilizadoras. Cada edição contou com 
a participação de integrantes da comissão e de convidados para abordar 
diferentes temas na interface entre a Psicologia e a promoção dos Direitos 
Humanos, por meio de editoriais, artigos, depoimentos, entrevistas, pod-
casts, vídeos e cards. De caráter dinâmico, incorporando formatos modernos 
de comunicação e propondo reflexões sintonizadas com os grandes temas 
nacionais, o boletim contribui para os processos formativos e para a reflexão 
sobre o exercício profissional pautados nos Direitos Humanos.

Foi também concluída a série de episódios de PodCasts, com debates va-
riados e em linguagem acessível a toda a população interessada no tema. 
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As entregas finais, e de grande impacto, da Campanha Nacional de Direitos 
Humanos, foram apresentadas pela CDH/CFP, durante o Congresso 
Brasileiro de Psicologia: Ciência e Profissão (CBP), realizado no mês de 
novembro de 2022, em São Paulo:
 
Lançamento das publicações: 
Psicologia brasileira na luta antirracista (volume 1)
Psicologia brasileira na luta antirracista – Prêmio Profissional Virgínia 
Bicudo (volume 2)

Instalação interativa:
“Um Tempo para o Nosso Tempo: O sistema conselhos na luta antirracista” 
(Linha do tempo de 20 anos de atuação do Sistema Conselhos de Psicologia 
no enfrentamento ao racismo, com marcos históricos e imagens de fatos e 
pessoas que constróem essa atuação)

Ambas as iniciativas marcaram os 20 anos de publicação da Resolução 
CFP nº 18/2002, que estabeleceu as normas de atuação para psicólogas e 
psicólogos em relação ao preconceito e à discriminação racial.

Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia

O Conselho Federal de Psicologia também mantém diálogos institucionais 
com outras entidades da Psicologia e, por isso, integra o Fórum das Entidades 
Nacionais da Psicologia Brasileira, o FENPB, que conta com 27 entidades.

Entre as iniciativas de destaque em 2022 esteve o lançamento do livro 
Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira: O Fenpb e suas histórias. A 
publicação foi lançada durante o 6º Congresso Brasileiro: Psicologia Ciência 
e Profissão (CBP), fruto do esforço da reunião de entidades científicas, aca-
dêmicas, profissionais e estudantis que compõem o Fórum das Entidades 
Nacionais da Psicologia Brasileira.

Os textos que compõem os 25 capítulos do exemplar traçam um resgate 
histórico do Fórum das Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira desde 
a sua criação, abordando os desafios enfrentados para consolidar e man-
ter seu funcionamento. Esse registro inédito foi publicado com o apoio do 
Conselho Federal de Psicologia. 

V O L U M E  2
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Prêmio Profissional Virgínia Bicudo
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Gestão Orçamentária

O orçamento do Conselho Federal de Psicologia para o ano de 2022 foi apro-
vado pela Assembleia de Delegados Regionais, em dezembro de 2021, e tor-
nado público por meio da Resolução CFP nº 35, de 14 de dezembro de 2021. 

Receitas 

As receitas da Autarquia são disciplinadas pela Lei Federal nº 5.766/1971 
e pela Resolução CFP nº 03/2007, que estabelecem regras de arrecadação 
e compartilhamento das receitas entre Conselhos Regionais de Psicologia 
e Conselho Federal. A proposta orçamentária para o ano de 2022 estimou a 
arrecadação em R$ 50.253.591,05, e a utilização de superávit financeiro de 
exercícios anteriores no valor de R$ 21.691.344,66. A arrecadação do ano 
foi de R$ 54.440.643,71 – o que representa 108,33% da receita estimada.

RECEITA PREVISTA 50.253.591,05

RECEITA REALIZADA 54.440.643,71

% REALIZADO 108,33%

Da receita total do exercício, 84,15% foram oriundas da cota-parte, os outros 
15,85% tiveram outras origens.

ORIGEM VALOR %

Cota-Parte 45.813.101,05 84,15%

Rendimento de Aplicações Financeiras 8.264.163,89 15,18%

Amortização de Empréstimos a CRs 131.424,31 0,24%

Outras Receitas  231.984,46 0,43%

TOTAL  54.440.673,71 100%

Em relação ao ano anterior, as receitas apresentaram crescimento de 14,60%.

ANO RECEITAS VAR. %

2019 R$ 38.665.827,77 -

2020 R$ 39.992.935,77 3,43%

2021 R$ 47.505.918,58 18,79%

2022 R$ 54.440.673,71 14,60%

https://atosoficiais.com.br/cfp/resolucao-administrativa-financeira-n-35-2021-estabelece-a-previsao-orcamentaria-do-conselho-federal-de-psicologia-para-o-exercicio-de-2022?origin=instituicao
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Despesas

O orçamento do CFP para 2022 fixou a despesa em R$ 71.944.935,71. Desse 
montante, foi executado (empenhado) R$ 47.613.507,70, o que representa 
65,88% do fixado, resultando em uma economia orçamentária de 34,12%.

Do montante empenhado no exercício, R$ 42.980.284,22 foram pagos no 
próprio ano de 2022, e R$ 4.633.223,48 foram inscritos em restos a pagar.

DESPESA ORÇAMENTÁRIA – EMPENHADA 47.613.507,70

DESPESA ORÇAMENTÁRIA – LIQUIDADA 46.226.748,20

DESPESA ORÇAMENTÁRIA – PAGA 42.980.284,22

Organizando as despesas por natureza, cada grupo apresentou os seguintes 
gastos no ano de 2022:

GRUPO VALOR

Pessoal e Encargos 22.800.943,64

Outras Despesas Correntes 24.596.208,83

Investimentos 216.355,23

TOTAL 47.613.507,70 

Pessoal e Encargos: no montante dos dispêndios com pessoal e encargos 
estão contemplados os gastos com benefícios (vale-transporte, vale-alimen-
tação, plano de saúde e plano odontológico) e auxílios (educação e creche).

Outras Despesas Correntes: este grupo contempla as despesas com manu-
tenção da máquina, realização de atividades voltadas à atuação finalística 
do Conselho e transferências correntes a Conselhos Regionais de Psicologia 
para realização de atividades comuns do Sistema Conselhos de Psicologia.

Investimentos: aquisições de bens de capital para integração ao patrimônio 
permanente do Conselho.

O detalhamento dos gastos por elemento de despesa pode ser consultado no portal da transparência 
do CFP, no item  “Comparativo da despesa” – transparencia.cfp.org.br/financas/despesas/

https://transparencia.cfp.org.br/financas/despesas/
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O montante da despesa do ano de 2022 aumentou 95,48% em relação ao 
ano de 2021.

ANO DESPESA VAR. %

2019 R$ 36.717.951,64 -

2020 R$ 24.573.201,95 (33,08%)

2021 R$ 24.356.623,02 (0,88%)

2022 R$ 47.613.507,70 95,48%

Com base no gráfico abaixo, observamos o comportamento, nos últimos 
quatro exercícios, da despesa fixada comparativamente à despesa execu-
tada. É possível notar, com base nos dados, o aumento da realização das 
despesas, em 2022, reflexo da retomada das atividades presenciais após o 
período pandêmico.   

DESPESA FIXADA X EXECUTADA

2019 2020 2021 2022

R$ 45 mi

R$ 37 mi

R$ 47 mi

R$ 25 mi

R$ 50 mi

R$ 24 mi

R$ 72 mi

R$ 48 mi

• Despesa Fixada • Despesa Executada
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RECEITAS X DESPESAS 

Confrontando as receitas com as despesas do exercício, o Conselho Federal 
de Psicologia apresentou superávit orçamentário de R$ 6.827.136,01.

POR NATUREZA 
ECONÔMICA CORRENTE  CAPITAL 

(INVESTIMENTOS) TOTAIS

Receita 54.309.219,40 131.424,31 54.440.643,71

Despesa 47.397.152,47 216.355,23 47.613.507,70

Resultado 6.912.066,93 (84.930,92) 6.827.136,01

Conforme o gráfico abaixo, nota-se o crescente avanço na realização das 
receitas nos últimos quatro exercícios. A diminuição da execução da des-
pesa retratada nos exercícios de 2020 e 2021 é reflexo direto dos efeitos 
da pandemia de Covid-19, e após isso, observamos seu aumento, em 2022, 
com a retomada das atividades presenciais.  

2019 2020 2021 2022

R$ 39 mi R$ 40 mi

R$ 24 mi

R$ 47 mi

R$ 24 mi

R$ 54 mi

R$ 46 mi

R$ 38 mi

• Receita Realizada Despesa Realizada
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GESTÃO DE CUSTOS 

A apuração dos custos das atividades e dos programas do Conselho Federal 
de Psicologia é realizada por meio de mapas gerenciais, divididos em proje-
tos do próprio CFP, projetos do Sistema Conselhos de Psicologia e fundos 
com destinações específicas. Os mapas gerenciais demonstram a execução 
financeira e orçamentária de cada projeto e ação.

TABELA - MAPA GERENCIAL DA COTA-PARTE EXERCÍCIO 2022

AÇÕES/PROGRAMAS
DESPESAS SALDO

R$ % Rubrica

ORGANIZAÇÃO ADM. 
E FUNCIONAL

Pessoal 22.805.985,60 66,63%

Ações Trabalhistas 3.669,49 0,01%

Material de Consumo em Geral 179.643,10 0,52%

Serviços de Manutenção e Apoio Administrativo 3.970.938,88 11,60%

Cobrança 0,00 0,00%

Investimentos/Inversões 216.355,23 0,63%

TOTAL (Organização Adm. e Funcional) 27.176.592,30 79,40%

GESTÃO

Reuniões Plenárias 986.526,80 2,88%

Reuniões e Ações da Diretoria 339.725,87 0,99%

Assistência Técnica aos Regionais 16.390,39 0,05%

TOTAL (Gestão) 1.342.643,06 3,92%

AÇÕES POLÍTICAS

Censo da Psicologia Brasileira 92.965,36 0,27%

Seminário Sobre Linguagem Inclusiva de Gênero 750,00 0,00%

Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS 150.078,46 0,44%

CONPAS 5.514,81 0,02%

Representações Institucionais - Defesa 
e Valorização da Psicologia 472.760,20 1,38%

Participações em Eventos Estratégicos - 
Defesa e Valorização da Psicologia 55.168,31 0,16%

Prêmio Virgínia Bicudo 13.101,09 0,04%

Pesquisa Sobre Suicídio nas Forças Policiais 0,00 0,00%

Representações Institucionais - Direitos Humanos 82.990,80 0,24%

Participações em Eventos Estratégicos - Direitos Humanos 852.564,17 2,49%

GT - Reavaliação Psicológica no Contexto Trânsito 45.885,32 0,13%

GT - Emergências e Desastres 600,00 0,00%

Seminário Avaliação Psicológica Para 
Manuseio de Porte de Armas 0,00 0,00%

Comissão Consultiva Avaliação Psicológica - CCAP 100.189,57 0,29%
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AÇÕES/PROGRAMAS
DESPESAS SALDO

R$ % Rubrica

Cartilha de Avaliação Psicológica 20.040,00 0,06%

AÇÕES POLÍTICAS

Lives Sobre Avaliação Psicológica 600,00 0,00%

GT - Uso de Instrumentos Psicológicos 0,00 0,00%

GT - Neuropsicologia 13.788,70 0,04%

Serviços Psicológicos Mediados por TICS 1.155,00 0,00%

Luto em Tempos de Pandemia 0,00 0,00%

Rodas de conversa relação do SUAS 
com o Sistema de Justiça 0,00 0,00%

GT Interno de Teletrabalho no Judiciário 0,00 0,00%

Criança e Adolescente 13.585,52 0,04%

Especialidades de Psicologia 221.477,46 0,65%

GT - Especialidades de Psicologia 3.115,31 0,01%

Alienação Parental 0,00 0,00%

COEs COFs 853.937,28 2,49%

Representações Institucionais - Exercício da Profissão 368.159,20 1,08%

Participações em Eventos Estratégicos 
- Exercício da Profissão 221.671,45 0,65%

Congresso Brasileiro de Psicologia - CBP 1.730.233,57 5,06%

Edital de Apoio a Eventos 0,00 0,00%

FENPB 387.432,70 1,13%

TOTAL (Ações Políticas) 5.707.764,28 16,68%

COMUNICAÇÃO
Comunicação - Jornal 0,00 0,00%

TOTAL (Comunicação) 0,00 0,00%

FUNDO DE RESERVA
Reserva de Contingências 0,00 0,00%

TOTAL (Reserva de Contingência) 0,00 0,00%

TOTAL GERAL 34.226.999,64 100,00%

Cota-Parte: orçamento financiado com 20% das receitas arrecadadas da 
categoria e outras receitas do Conselho, destinado a ações da Autarquia 
não financiadas pelos orçamentos “cota-revista” e “fundos”.
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TABELA - MAPA GERENCIAL DA COTA-DIVULGAÇÃO EXERCÍCIO 2022

AÇÕES/PROGRAMAS
DESPESAS SALDO

R$ % Rubrica

REVISTA PSICOLOGIA: 
CIÊNCIA E PROFISSÃO

Revista Ciência e Profissão 82.766,68 0,67%

TOTAL (Revista Ciência e Profissão) 82.766,68 0,67%

REVISTA DIÁLOGOS
Revista Diálogos 71.091,20 0,58%

TOTAL (Revista Diálogos) 71.091,20 0,58%

PROJETOS DO SISTEMA

Memória da Psicologia Brasileira 26.263,31 0,21%

Biblioteca Virtual - BVS-Psi 0,00 0,00%

CREPOP 1.701.323,09 13,86%

Sistema Cadastral Financeiro 246.854,18 2,01%

Publicações dos CRPs 282.799,66 2,30%

Reuniões APAF 1.889.862,78 15,40%

GTs da APAF 640.875,66 5,22%

Nova CPI/Certificação Digital 141,93 0,00%

Implantação da Ouvidoria nos CRs 104.051,31 0,85%

Implantação SEI nos CRs 2.733,64 0,02%

60 Anos da Psicologia 3.358.478,79 27,37%

Integração de Portais (CFP/
CRPs), Redes Sociais e e-CIP 0,00 0,00%

Adequação à LGPD 0,00 0,00%

Plataforma dos Atos Oficiais para os CRs 0,00 0,00%

TOTAL (Projetos do Sistema) 8.253.384,35 67,25%

CNP/ELEIÇÕES
XI CNP 3.322.652,71 27,07%

Eleições 2022 do Sistema 
Conselhos de Psicologia 542.931,52 4,42%

TOTAL (Total CNP/Eleições) 3.865.584,23 31,50%

TOTAL GERAL 12.272.826,46 100,00%

Cota-Revista: orçamento destinado ao financiamento da comunicação e a 
projetos comuns do Sistema Conselhos de Psicologia.
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TABELA - MAPA GERENCIAL DOS FUNDOS DE SEÇÕES/DEVOLUÇÕES DE 
ANUIDADE E SUSTENTABILIDADE – EXERCÍCIO 2022

AÇÕES/PROJETOS
DESPESAS SALDO

R$ % Rubrica

Fundos (Seções/Dev. 
Anuidades/Sustentabilidade

Fundo de Seções 1.011.881,60 90,9%

Programa de Sustentabilidade 
do Sistema CFP/CRPs 101.800,00 9,1%

Fundo de Devolução de Anuidade 0,00 0,0%

Total Geral 1.113.681,60 100,0%

Fundo de Seções: orçamento destinado ao desenvolvimento de seções de 
base estadual e de ajuda a essas.
Fundo de Devolução de Anuidades: orçamento destinado a cobrir despesas 
do Sistema com devolução de anuidades ajuizadas em exercícios anteriores. 
Programa de Sustentabilidade do Sistema CFP/CRPs: orçamento destinado 
a promover a sustentabilidade econômica, financeira e técnico-administra-
tiva do Sistema CFP/CRPs. 

Os mapas gerenciais foram elaborados a partir de informações extraídas 
de relatórios orçamentários nos quais as despesas estão reconhecidas na 
fase do empenho.

CONSOLIDAÇÃO DOS MAPAS GERENCIAIS – COTA-PARTE, COTA-DIVULGAÇÃO 
E FUNDOS

Consolidando a apuração das despesas dos três orçamentos – cota-parte, 
cota-divulgação e fundos –, apuraram-se os seguintes custos:

PROGRAMAS
DESPESAS SALDO

R$ % Rubrica

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 27.527.980,12 57,82%

I - PESSOAL (ADM/APOIO) 22.911.455,09 48,12%

Pessoal 22.805.985,60 47,90%

Ações Trabalhistas 3.669,49 0,01%

Capacitação - CFP/CRPs 101.800,00 0,21%

II - MATERIAL DE CONSUMO 179.643,10 0,38%

Material de Consumo em Geral 179.643,10 0,38%

III - SERV. DE MANUT. E APOIO ADM. 4.220.526,70 8,86%

Serviços de Manutenção e Apoio Administrativo 3.970.938,88 8,34%
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PROGRAMAS
DESPESAS SALDO

R$ % Rubrica

Cobrança 0,00 0,00%

Sistema Cadastral Financeiro 246.854,18 0,52%

Adequação à LGPD 0,00 0,00%

Plataforma dos Atos Oficiais para os CRs 0,00 0,00%

Implantação do SEI nos CRPs 2.733,64 0,01%

IV - INVESTIMENTOS 216.355,23 0,45%

Investimentos/Inversões 216.355,23 0,45%

TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONSELHOS 1.310.431,57 2,75%

V - TRANSFERÊNCIAS PARA REGIONAIS 1.310.431,57 2,75%

Repasses - Fundo de Seções 1.011.881,60 2,13%

Repasses - Fundo Devolução de Anuidades 0,00 0,00%

Repasses - Programa de Sustentabilidade do Sistema CFP/CRPs 0,00 0,00%

Crepop - Convênios 298.549,97 0,63%

GESTÃO 4.416.313,02 9,28%

VI - PLENÁRIO 986.526,80 2,07%

Reuniões Plenárias 986.526,80 2,07%

VII - AÇÕES DA DIRETORIA 356.116,26 0,75%

Reuniões e Ações da Diretoria 339.725,87 0,71%

Assistência Técnica aos Regionais 16.390,39 0,03%

VIII - ELEIÇÕES 542.931,52 1,14%

Eleições 2022 do Sistema Conselhos de Psicologia 542.931,52 1,14%

IX - APAF 2.530.738,44 5,32%

Reuniões APAF 1.889.862,78 3,97%

GTs da APAF 640.875,66 1,35%

ATENDIMENTO (REGISTRO PROFISSIONAL) 0,00 0,00%

X - PESSOAL (ATENDIMENTO) 0,00 0,00%

XI - OUTROS CUSTOS COM ATENDIMENTO 0,00 0,00%

ORIENTAÇÃO E ÉTICA 14.358.782,99 30,16%

XII - PESSOAL DA COE (ORIENTAÇÃO) 0,00 0,00%

XIII - OUTROS CUSTOS COM ORIENTAÇÃO E ÉTICA 14.358.782,99 30,16%

Censo da Psicologia Brasileira 92.965,36 0,20%

Seminário Sobre Linguagem Inclusiva de Gênero 750,00 0,00%

Mostra Nacional de Práticas em Psicologia no SUAS 150.078,46 0,32%

CONPAS 5.514,81 0,01%
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PROGRAMAS
DESPESAS SALDO

R$ % Rubrica

Representações Institucionais - Defesa 
e Valorização da Psicologia

472.760,20 0,99%

Participações em Eventos Estratégicos - 
Defesa e Valorização da Psicologia

55.168,31 0,12%

Prêmio Virgínia Bicudo 13.101,09 0,03%

Pesquisa Sobre Suicídio nas Forças Policiais 0,00 0,00%

Representações Institucionais - Direitos Humanos 82.990,80 0,17%

Participações em Eventos Estratégicos - Direitos Humanos 852.564,17 1,79%

GT - Reavaliação Psicológica no Contexto do Trânsito 45.885,32 0,10%

GT - Emergência e Desastre 600,00 0,00%

Seminário Avaliação Psicológica Para 
Manuseio de Porte de Armas

0,00 0,00%

Comissão Consultiva Avaliação Psicológica - CCAP 100.189,57 0,21%

Cartilha de Avaliação Psicológica 20.040,00 0,04%

Lives Sobre Avaliação Psicológica 600,00 0,00%

GT - Uso de Instrumentos Psicológicos 0,00 0,00%

GT - Neuropsicologia 13.788,70 0,03%

Serviços Psicológicos Mediados por TICS 1.155,00 0,00%

Luto em Tempos de Pandemia 0,00 0,00%

Rodas de conversa relação do SUAS com o Sistema de Justiça 0,00 0,00%

GT Interno de Teletrabalho no Judiciário 0,00 0,00%

Criança e Adolescente 13.585,52 0,03%

Especialidades de Psicologia 221.477,46 0,47%

GT - Especialidades de Psicologia 3.115,31 0,01%

Alienação Parental 0,00 0,00%

COEs COFs 853.937,28 1,79%

Representações Institucionais - Exercício da Profissão 368.159,20 0,77%

Participações em Eventos Estratégicos - Exercício da Profissão 221.671,45 0,47%

Revista Psicologia: Ciência e Profissão 82.766,68 0,17%

Revista Diálogos 71.091,20 0,15%

Memória da Psicologia Brasileira 26.263,31 0,06%

Biblioteca Virtual - BV-Psi 0,00 0,00%

Crepop 1.402.773,12 2,95%

Publicações dos CRPs 282.799,66 0,59%

Nova CPI/Certificação Digital 141,93 0,00%

Integração de Portais (CFP/CRPs), Redes Sociais e e-CIP 0,00 0,00%
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PROGRAMAS
DESPESAS SALDO

R$ % Rubrica

Implantação da Ouvidoria nos CRs 104.051,31 0,22%

XI CNP 3.322.652,71 6,98%

60 Anos da Psicologia 3.358.478,79 7,05%

Congresso Brasileiro de Psicologia - CBP 1.730.233,57 3,63%

Edital de Apoio a Eventos 0,00 0,00%

FENPB 387.432,70 0,81%

ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00%

XIV - PESSOAL DA COF (FISCALIZAÇÃO) 0,00 0,00%

XX - OUTROS CUSTOS COM ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 0,00 0,00%

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 0,00%

Reserva de Contingência 0,00 0,00%

TOTAL 47.613.507,70 100,00%

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em conformidade com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC-TSP), 
alinhadas ao que regulamenta a Lei nº 4.320/1964 e aos procedimentos 
contábeis constantes do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 
(MCASP, 9ª edição). 

As demonstrações contábeis exigidas por lei e elaboradas pelo Conselho 
Federal de Psicologia são as seguintes:

Balanço Patrimonial: evidencia os ativos, os passivos e o patrimônio líquido 
do Conselho; 

Balanço Orçamentário: demonstra as informações do orçamento aprovado 
em comparação com sua execução, evidenciando as receitas previstas x 
receitas realizadas e despesas fixadas x despesas realizadas; 

Balanço Financeiro: evidencia as receitas e as despesas orçamentárias, os 
ingressos e os dispêndios extra orçamentários, bem como os saldos das 
disponibilidades de caixa do início do exercício e os que serão repassados 
para o ano seguinte; 

Demonstração de Fluxo de Caixa: visa demonstrar as entradas e as saídas 
de caixa, separando os fluxos em atividades operacionais, atividades de 
investimento e atividades de financiamento; 
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Demonstração das Variações Patrimoniais: demonstra as variações au-
mentativas (receitas) e diminutivas (despesas) que modificam o patrimônio 
líquido da entidade;

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido: demonstra a evolução 
(aumento ou redução) do patrimônio líquido. 

A seguir, apresentamos um resumo das demonstrações financeiras do exer-
cício 2022. Para consultá-las no formato completo, conforme exigido pela 
legislação vigente, basta acessar o link de cada demonstrativo, conforme 
o destaque a seguir:

BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO PASSIVO

Especificação 2022 2021 Especificação 2022 2021

ATIVO CIRCULANTE 68.703.369,07 58.561.734,62 PASSIVO CIRCULANTE 11.611.565,75 8.649.474,23

CAIXA E EQUIVALENTES 
DE CAIXA  67.292.237,35 57.225.063,57

OBRIGAÇÕES 
TRABALHISTAS, 
PREV. E ASSIST.  

3.559.629,20 2.895.356,88

DEMAIS CRÉDITOS 
E VALORES A 
CURTO PRAZO

941.389,63 1.035.089,67 FORNECEDORES 
A PAGAR 1.165.192,60 206.900,14

ESTOQUES 197.465,78 159.507,59 OBRIGAÇÕES FISCAIS 
A CURTO PRAZO 1.111.395,62 251.861,51

VARIAÇÕES PAT. 
DIMINUTIVAS PAGAS 
ANTECIPADAMENTE

272.276,31 142.073,79
OBRIGAÇÕES DE 
REPARTIÇÕES A 
OUTROS ENTES

7.311,39  0,00

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 15.624.800,67 16.437.685,72 PROVISÕES  A 
CURTO PRAZO 5.305.477,52 5.145.048,63

ATIVO REALIZÁVEL 
A LONGO PRAZO 454.900,31 586.324,62 DEMAIS OBRIGAÇÕES 

A CURTO PRAZO 462.559,42 150.307,07

IMOBILIZADO 15.169.900,36 15.851.361,10 PASSIVO NÃO 
CIRCULANTE 3.211.029,60 2.969.232,91

INTANGÍVEL 0,00 0,00 PROVISÕES A 
LONGO PRAZO  3.211.029,60 2.969.232,91

PATRIMÔNIO LÍQUIDO   69.505.574,39 63.380.713,20

RESULTADOS 
ACUMULADOS 69.505.574,39 63.380.713,20

TOTAL DO ATIVO 84.328.169,74 74.999.420,34 TOTAL DO 
PASSIVO + PL 84.328.169,74 74.999.420,34

Link Balanço Patrimonial Completo: 
https://transparencia.cfp.org.br/financa/balanco-patrimonial-2022/

https://transparencia.cfp.org.br/financa/balanco-patrimonial-2022/
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Ao final de 2022, o Balanço Patrimonial do CFP apresenta:

• Patrimônio líquido (ativos – passivos) no valor de R$ 69.505.574,39; 

• Capital circulante líquido (ativo circulante – passivo circulante) no valor 
de R$ 57.091.803,32; 

• Índice de liquidez corrente de 5,92. Ou seja, para cada R$ 1,00 de dívida 
de curto prazo, o CFP tem em caixa, ou em ativos realizáveis no curto 
prazo, R$ 5,92 para fazer frente à obrigação.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO 
INICIAL

PREVISÃO 
ATUALIZADA

RECEITAS 
REALIZADAS

SALDO

RECEITA CORRENTE 50.092.391,05 50.092.391,05 54.309.219,40 4.216.828,35

COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES 46.310.891,05 46.310.891,05 45.813.101,05 -497.790,00

PATRIMONIAL 2.891.500,00 2.891.500,00 8.264.985,99 5.373.485,99

SERVIÇOS 140.000,00 140.000,00 68.153,62 -71.846,38

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 750.000,00 750.000,00 162.978,74 -587.021,26

RECEITA DE CAPITAL 161.200,00 161.200,00 131.424,31 -29.775,69

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 161.200,00 161.200,00 131.424,31 -29.775,69

SUB-TOTAL DAS RECEITAS 50.253.591,05 50.253.591,05 54.440.643,71 4.187.052,66

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE 
EXERCÍCIOS ANTERIORES 21.691.344,66   

TOTAL GERAL 71.944.935,71  

DESPESAS 
ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO 
INICIAL

DOTAÇÃO   
ATUALIZADA

DESPESAS   
EMPENHADAS

DESPESAS  
LIQUIDADAS

DESPESAS 
PAGAS

SALDO 
DOTAÇÃO

CRÉDITO 
DISPONÍVEL 
DESPESA 
CORRENTE

49.011.591,05 71.185.274,71 47.397.152,47 46.226.748,20 42.980.284,22 23.788.122,24

PESSOAL E 
ENCARGOS 
SOCIAIS

20.389.192,79 24.616.122,88 19.713.889,38 19.713.889,38 18.111.011,02 4.902.233,50

JUROS E 
ENCARGOS 
DA DÍVIDA

8.000,00 18.000,00 5.041,96 5.035,79 4.913,70 12.958,04

OUTRAS 
DESPESAS 
CORRENTES

28.614.398,26 46.551.151,83 27.678.221,13 26.507.823,03 24.864.359,50 18.872.930,70
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DESPESAS 
ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO 
INICIAL

DOTAÇÃO   
ATUALIZADA

DESPESAS   
EMPENHADAS

DESPESAS  
LIQUIDADAS

DESPESAS 
PAGAS

SALDO 
DOTAÇÃO

CRÉDITO 
DISPONÍVEL 
DESPESA DE 
CAPITAL

1.242.000,00 759.661,00 216.355,23 0,00 0,00 543.305,77

INVESTIMENTOS 742.000,00 759.661,00 216.355,23 0,00 0,00 543.305,77

OUTRAS 
DESPESAS 
CAPITAL

500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUB-TOTAL DAS 
DESPESAS 50.253.591,05 71.944.935,71 47.613.507,70 46.226.748,20 42.980.284,22 24.331.428,01

SUPERÁVIT 6.827.136,01 -6.827.136,01

TOTAL 50.253.591,05 71.944.935,71 54.440.643,71 46.226.748,20 42.980.284,22 17.504.292,00

Link Balanço Orçamentário Completo:  
https://transparencia.cfp.org.br/financa/balanco-orcamentario-2022/

Principais resultados orçamentários do exercício: 

• A receita total do exercício foi de R$ 54.440.673,71, o que representa 
108,33 do valor estimado para 2022; 

• A despesa total do exercício foi de R$ 47.613.507,70, o que representa 
66,18% do valor autorizado para 2022; 

• O resultado orçamentário do exercício (receitas – despesas) foi supe-
ravitário em R$ 6.827.136,01.

BALANÇO FINANCEIRO

INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO 2022 2021

Receita Orçamentária 54.440.643,71 47.505.918,58

RECEITA CORRENTE 54.309.219,40 46.578.075,42

COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES 45.813.101,05 44.120.914,90

RECEITA DE SERVICOS 68.153,62 62.166,35

PATRIMONIAL 8.264.985,99 2.122.425,24

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 162.978,74 272.568,93

RECEITA DE CAPITAL 131.424,31 927.843,16

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO 131.424,31 927.843,16

Recebimentos Extraorçamentários 10.068.875,50 5.237.299,35

Inscrição de Restos a Pagar Não Processados 1.386.759,50 475.857,29

https://transparencia.cfp.org.br/financa/balanco-orcamentario-2022/
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INGRESSOS

ESPECIFICAÇÃO 2022 2021

Inscrição de Restos a Pagar Processados 3.246.463,98 1.494.044,84

Outros Recebimentos Extraorçamentários 5.435.652,02 3.267.397,22

Saldo em espécie do Exercício Anterior 57.225.063,57 33.450.559,90

Caixa e Equivalente de Caixa 57.225.063,57 33.450.559,90

TOTAL: 121.734.582,78 86.193.777,83

DISPÊNDIOS

ESPECIFICAÇÃO 2022 2021

Despesa Orçamentária 47.613.507,70 24.356.623,02

CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR 1.386.759,50 475.857,29

CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO 3.246.463,98 1.494.044,84

CREDITO EMPENHADO – PAGO 42.980.284,22 22.386.720,89

    DESPESA CORRENTE 42.980.284,22 22.378.963,09

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.954.470,62 11.000.652,29

ENCARGOS PATRONAIS 4.156.540,40 3.390.182,54

JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.913,70 7.291,45

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.864.359,50 7.980.836,81

DESPESA DE CAPITAL 0,00 7.757,80

INVESTIMENTOS 0,00 7.757,80

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00

Pagamentos Extraorçamentários 6.828.837,73 4.612.091,24

Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados 467.072,78 391.472,71

Pagamentos de Restos a Pagar Processados 1.465.565,00 701.057,56

Outros Pagamentos Extraorçamentários 4.896.199,95 3.519.560,97

Saldo em espécie para o Exercício Seguinte 67.292.237,35 57.225.063,57

Caixa e Equivalente de Caixa 67.292.237,35 57.225.063,57

121.734.582,78 86.193.777,83

Link Balanço Financeiro Completo:  
https://transparencia.cfp.org.br/financa/balanco-financeiro-2022/

No início de 2022, o Balanço Financeiro apresentava o valor de  
R$ 57.225.063,57, enquanto, no final do ano, o valor era de R$ 67.292.237,35. 
Os ingressos (orçamentários e extraorçamentários) superaram os dispên-
dios em R$ 10.067.173,78.

https://transparencia.cfp.org.br/financa/balanco-financeiro-2022/
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DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

ESPECIFICAÇÃO 2022 2021 ESPECIFICAÇÃO 2022 2021

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA

CONTRIBUIÇÕES  
(Cota-Parte, Cota-
Revista e Fundo 
de Seções)

45.813.101,05 44.120.914,90 PESSOAL E 
ENCARGOS 22.992.977,18 18.163.239,86

EXPLORAÇÃO E 
VENDA DE BENS, 
SERVIÇOS E DIREITOS

 55.153,07 73.903,55
BENEFÍCIOS 
PREVIDENCIÁRIOS 
E ASSISTENCIAIS

234.982,62 100.022,02

JUROS E ENCARGOS 
DE EMPRESTIMOS 
CONCEDIDOS

0,00 0,00 USO DE MATERIAL 
DE CONSUMO 1.579.047,16 134.554,34

RENDIMENTOS 
SOBRE APLICAÇÕES 
FINANCEIRAS

 8.264.985,99 2.122.425,24 SERVIÇOS 20.039.613,86 4.301.397,05

VALORIZAÇÃO E 
GANHOS COM ATIVOS 0,00 1.882.730,40

DEPRECIACAO, 
AMORTIZACAO 
E EXAUSTAO

683.343,74 988.373,96

OUTRAS VARIAÇÕES 
PATRIMONIAIS 
AUMENTATIVAS

 48.686,20 246.134,60

VARIAÇÕES 
PATRIMONIAIS 
DIMINUTIVAS 
FINANCEIRAS

23.976,28 17.100,26

TOTAL DAS 
VARIAÇÕES ATIVAS 54.181.926,31 48.446.108,69 TRANSFERÊNCIAS 

CEDIDAS 2.061.617,47 1.521.143,51

DESVALORIZAÇÃO E 
PERDA DE ATIVOS 0,00 6.990,27

RESULTADO 
PATRIMONIAL 2022  2021 TRIBUTÁRIAS 5.955,52 4.257,20

Superávit/Déficit  6.124.861,19 22.113.575,20
DIVERSAS VARIAÇÕES 
PATRIMONIAIS 
DIMINUTIVAS

33.325,71 1.214,90

TOTAL DAS 
VARIAÇÕES 
PASSIVAS

48.057.065,12 26.332.533,49

Link Demonstração das Variações Patrimoniais Completa:  
https://transparencia.cfp.org.br/financa/variacoes-patrimoniais-2022/

O resultado patrimonial do exercício, apurado pela diferença entre as 
Variações Patrimoniais Aumentativas (VPAs) e as Variações Patrimoniais 
Diminutivas (VPDs), foi de R$ 6.124.861,19.

https://transparencia.cfp.org.br/financa/variacoes-patrimoniais-2022/
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Exercício 2022 Exercício 2021

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

INGRESSOS 59.744.871,42 49.845.472,64

RECEITA CORRENTE 54.309.219,40 46.578.075,42

COTA PARTE, REVISTA E FUNDO DE SEÇÕES 45.813.101,05 44.120.914,90

RECEITA DE SERVICOS 68.153,62 62.166,35

PATRIMONIAIS 8.264.985,99 2.122.425,24

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 162.978,74 272.568,93

OUTROS INGRESSOS 5.435.652,02 3.267.397,22

DESEMBOLSOS 49.809.121,95 26.991.054,33

DESPESA CORRENTE 42.980.284,22 22.378.963,09

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.954.470,62 11.000.652,29

ENCARGOS PATRONAIS 4.156.540,40 3.390.182,54

JUROSE E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.913,70 7.291,45

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.864.359,50 7.980.836,81

OUTROS DESEMBOLSOS 6.828.837,73 4.612.091,24

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES 9.935.749,47 22.854.418,31

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

INGRESSOS 131.424,31 927.843,16

AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO 131.424,31 927.843,16

DESEMBOLSOS 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 131.424,31 927.843,16

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS 0,00 0,00

DESEMBOLSOS 0,00 0,00

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 0,00 0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO

GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 10.067.173,78 23.782.261,47

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL 57.225.063,57 33.450.559,90

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL 67.292.237,35 57.225.063,57

Link Demonstração dos Fluxos de Caixa Completa:  
https://transparencia.cfp.org.br/financa/fluxo-de-caixa-2022/

https://transparencia.cfp.org.br/financa/fluxo-de-caixa-2022/
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2022

  RESULTADOS ACUMULADOS TOTAL

Saldos iniciais  63.380.713,20  63.380.713,20 

Ajustes de exercícios anteriores 0,00 0,00

Aumento de capital 0,00 0,00

Resultado do exercício 6.124.861,19  6.124.861,19 

Ajustes de avaliação patrimonial 0,00 0,00

Constituição / Reversão de reservas 0,00 0,00

Demais variações 0,00 0,00

Saldos finais  69.505.574,39  69.505.574,39 

Link Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Completa:  
https://transparencia.cfp.org.br/financa/
demonstracao-das-mutacoes-do-patrimonio-liquido/

Principais critérios e políticas contábeis

A seguir, estão relacionados os principais critérios e políticas contábeis 
adotados pelo Conselho Federal de Psicologia, tendo como base as normas 
de contabilidade aplicada ao setor público.

CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA

Os recursos disponíveis em caixa e os equivalentes de caixa são adminis-
trados em consonância ao que dispõe o art. 164 da Constituição Federal em 
seu § 3o. Esses valores são depositados no Banco do Brasil S/A em contas-
-correntes e vinculados às Aplicações Financeiras Diferenciadas do Setor 
Público, em observância aos limites e às condições de proteção e prudência 
financeira, alinhados ao que preceitua o § 1o do art. 43 da Lei Complementar 
nº 101, de 2000. As receitas patrimoniais resultantes dessas aplicações são 
reconhecidas nas respectivas contas de resultado.

DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Constituem créditos de antecipação de despesas a Conselhos Regionais 
e a terceiros, convênios e créditos tributários a recuperar em instituições 
públicas.

ESTOQUES

Compreende o somatório dos bens adquiridos pelo Conselho Federal de 
Psicologia, com o objetivo de  aplicação no desenvolvimento de suas ativi-
dades e seus projetos operacionais e administrativos.

https://transparencia.cfp.org.br/financa/demonstracao-das-mutacoes-do-patrimonio-liquido/
https://transparencia.cfp.org.br/financa/demonstracao-das-mutacoes-do-patrimonio-liquido/
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ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 

Compreendem operações de crédito entre Conselhos, em que o Conselho 
Federal de Psicologia efetuou empréstimos aos Conselhos Regionais de 
Psicologia para compra, construção, ampliação e/ ou modernização de se-
des, bem como despesas de custeio e depósitos judiciais recuperáveis.

IMOBILIZADO

Compreendem os bens móveis e imóveis que compõem o ativo permanen-
te da entidade. Na depreciação do único bem imóvel do Conselho Federal 
de Psicologia, se utiliza o método das quotas constantes, com os critérios 
estabelecidos pela legislação vigente. 

O valor residual foi estabelecido pela administração em 10%, com prazo 
de vida útil de 25 anos e taxa de depreciação de 4% ao ano, estabelecida 
conforme tabela da Secretaria do Tesouro Nacional. 

A depreciação dos bens móveis utiliza o método das quotas constantes, 
com os critérios definidos de acordo com o MCASP. O valor residual foi 
estabelecido pela administração em 10%, com prazo de vida útil e taxa de 
depreciação estabelecidos pela Secretaria do Tesouro Nacional, constantes 
da Resolução Siafi.

PASSIVO CIRCULANTE 

Constituído por valores a pagar decorrentes de despesa de pessoal, forne-
cedores, encargos sociais, consignações tributárias, provisões trabalhistas 
e demais obrigações com vencimento até o final do exercício de 2023. 

PASSIVO NÃO CIRCULANTE 

Constituído de provisões baseadas na expectativa de desfecho de proces-
sos cíveis e trabalhistas impetrados contra o CFP com expectativa de fe-
chamento superior a 12 meses. As notas explicativas às demonstrações 
contábeis, assim como as demonstrações financeiras do Conselho Federal 
de Psicologia referente ao ano de 2022, estão disponíveis para consulta no 
portal da transparência do Conselho.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 2022 As notas explicativas às demonstrações 
contábeis do exercício financeiro de 2022 podem ser consultadas no link:  
https://transparencia.cfp.org.br/financa/notas-explicativas-as-demonstracoes-contabeis-2022/

https://transparencia.cfp.org.br/financa/notas-explicativas-as-demonstracoes-contabeis-2022/
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Declaração do Contador José Arnaldo de Gois Júnior

Declaro que as informações constantes nas Demonstrações Contábeis: Balanço 
Patrimonial, Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Demonstração das 
Variações Patrimoniais, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração 
das Mutações do Patrimônio Líquido e suas Notas Explicativas, regidos pela Lei 
nº 4.320, de 1964, pelas Normas Brasileiras Técnicas de Contabilidade do Setor 
Público e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, relativos 
ao exercício de 2022, refletem, em seus aspectos mais relevantes, a situação 
orçamentária, financeira e patrimonial do Conselho Federal de Psicologia. 

Brasília,  31 de dezembro de 2022.

José Arnaldo de Gois Júnior
CRC-DF 024061/O-0 
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