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PROPOSTAS REGIONAIS EIXO I 

 

Organização Democrática e Participativa do Sistema Conselhos no 

Enfrentamento da Pandemia 

 

Proposta Palavras-chaves 

Que o CRP 14/MS desenvolva eventos que promovam 

ações de interiorização proporcionando a participação das 

(os) profissionais dos municípios de Mato Grosso do Sul no 

Sistema Conselhos.  

Gestão participativa | Interiorização | 

Participação 

Que o Conselho Regional de Psicologia 14ª Região - MS crie 

campanhas de orientação aos usuários com respeito ao 

atendimento clínico online e presencial, de modo que 

compreendam seus direitos e normas que regulamentam 

os atendimentos por profissionais de Psicologia.  

Acessibilidade | Atendimento | 

Atendimento on-line | Atuação 

profissional | Normas e orientações | 

Psicologia Clínica 

Que o Conselho Regional de Psicologia 14ª Região - MS faça 

uso das novas mídias (podcast, reels, etc.) e mídias 

tradicionais (televisão, rádio, jornal) para informar a 

sociedade sobre a Psicologia como ciência e profissão e 

também, orientar as (os) profissionais sobre os limites e 

possibilidades da atuação. Além disso, que o CRP 14/MS 

crie campanhas de informação a respeito de suas 

Comissões Temáticas, Núcleos e Grupos de Trabalho para 

ampliação da participação das (os) profissionais, 

especialmente as (os) recém-formadas (os). 

Comunicação | Mídias | Participação | 

Público 

Que o Sistema Conselhos de Psicologia promova 

estratégias para ampliar a participação da categoria por 

meio das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs), 

considerando a possibilidade de continuidade do 

funcionamento híbrido, visando a democracia participativa 

e garantindo maior participação das (os) profissionais do 

interior. 

Comunicação | Democracia | Gestão 

participativa | Interiorização | 

Participação 

Que o Sistema Conselhos de Psicologia desenvolva 

mecanismos de apoio a outras entidades locais da 

Psicologia em suas diversas áreas da produção de 

conhecimento, prática profissional e Direitos Humanos (ou 

nas quais a Psicologia esteja inserida de forma 

interdisciplinar) , de modo a expandir a participação da 

categoria  junto a estas entidades. 

Articulação | Democracia | Gestão 

participativa | Participação 



 

Que o Conselho Regional de Psicologia 14ª Região - MS 

solicite aos órgãos públicos, privados e Instituições de 

Ensino, a liberação de profissionais e alunos para 

participarem dos eventos que precedem o Congresso 

Nacional da Psicologia, no sentido de fortalecer a profissão 

e dar conhecimento sobre a importância da participação 

democrática da categoria . 

Articulação | Democracia | Eleição | 

Gestão participativa | Participação 

O Conselho Regional de Psicologia 14ª Região - MS deverá 

manter e fortalecer sua interlocução e parcerias com 

movimentos sociais, movimentos estudantis, movimento 

sindical e sociedade, que estejam alinhados com o Código 

de Ética Profissional e demais Resoluções da Psicologia em 

vigência . 

Parcerias | Participação e Representação 

| Relações Interinstitucionais 

O Conselho Regional de Psicologia 14ª Região - MS , no 

período da emissão da anuidade, deve disponibilizar um 

informativo referente a aplicação dos recursos da 

anuidade. 

Finanças | Prestação de contas 

Iniciar um estudo para a expansão do Conselho Regional de 

Psicologia 14º Região MS por meio da criação de subsedes, 

abrangendo as macrorregiões do Estado. 

Interiorização | Subsede 

Fomentar a participação de estudantes de Psicologia com 

ações de divulgação do funcionamento e objetivos do 

Conselho Regional e eventos voltados para a comunidade 

acadêmica. 

Formação | Gestão participativa | 

Participação 

 

 

PROPOSTAS REGIONAIS EIXO II 

 

Defesa do Estado Democrático e dos Direitos Humanos via Políticas Públicas 

 

 

Proposta Palavras-chaves 

Que o Conselho Regional de Psicologia 14ª Região MS junto 

à ABEP fomente a aproximação com os núcleos de pesquisa 

e estudo das Instituições de Ensino Superior (IES) em Mato 

Grosso do Sul com vistas ao reconhecimento das (os) 

pesquisadoras (es) e das demandas do campo das Políticas 

Públicas, por meio da produção de eventos para divulgação 

das pesquisas desenvolvidas no estado de Mato Grosso do 

Sul. 

Articulação | Parcerias | Pesquisa | 

Políticas Públicas | Relações 

Interinstitucionais 



 

Que o Conselho Regional de Psicologia 14ª Região - MS, por 

meio da Comissão de Educação, dê continuidade às 

orientações e amplie o engajamento na regulamentação e 

implementação da Lei 13.935/2019 em todos os municípios 

de Mato Grosso do Sul e solicite participação nas Comissões 

de Educação das Câmaras Municipais. 

Atuação profissional | Educação | 

Psicologia Escolar/Educacional 

Que o Conselho Regional de Psicologia 14ª Região - MS 

possa articular junto às Secretarias de Saúde acerca da 

necessidade de profissionais de Psicologia nas Unidades 

Básicas de Saúde. 

Atuação profissional| Saúde 

Que a Comissão de Educação do Conselho Regional de 

Psicologia 14ª Região MS articule junto às Secretarias de 

Educação e Legislativo ações no Ensino Fundamental com a 

inclusão de temas como: ética, política, educação em 

sexualidade, educação financeira, autoconhecimento e 

competências socioemocionais. 

Articulação | Educação | Psicologia 

Escolar/Educacional 

Promover ações de cunho educativo sobre a história social 

de Mato Grosso do Sul com ênfase nas questões étnico-

raciais para a promoção de uma Psicologia contextualizada 

com o território. Bem como regionalize suas campanhas 

com temas étnico-raciais, proporcionando o conhecimento 

da categoria de sua região e suas especificidades. 

Comunicação | Decolonialidade | 

Direitos humanos | Diversidade | Povos 

Tradicionais | Racismo | Temas 

emergentes da Psicologia 

Promover ações que popularizem temas e resultados 

obtidos por meio de pesquisas relacionadas à comunidade 

LGBTQIA+, especialmente aquelas que tratem de 

legislações e estudos científicos que embasam a não 

recomendação de terapias popularmente conhecidas como 

“cura gay”. 

Comunicação |Direitos Humanos | 

Diversidade | Pesquisa | Saúde 

Propor, discutir e elaborar material de comunicação sobre 

violências, denúncia e assistência psicológica junto às 

Políticas Públicas de Proteção às mulheres, crianças, 

adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e populações 

LGBTQIA+, considerando os aspectos étnico-raciais dessas 

populações.  

Comunicação | Direitos humanos | 

Diversidade | Garantia de direitos | 

Mulher 

O Sistema Conselhos de Psicologia deve manter-se defensor 

incondicional das liberdades da cidadania e do Estado 

Democrático de Direito e das Políticas Públicas, além de 

acompanhar a manutenção das já existentes e se posicionar 

publicamente diante de qualquer desmonte. 

Democracia | Direitos humanos | 

Garantia de direitos | Políticas Públicas 



 

Realizar um levantamento quantitativo e qualitativo (local 

de atuação, área de atuação, universidade pública/privada 

de formação, informações socioeconômicas, dentre outros) 

estadual de psicólogas/os indígenas, negros, população 

ribeirinha, população quilombola, LGBTQIA+ e outras 

minorias políticas. 

Diversidade | Exercício Profissional | 

Pesquisa | Povos Tradicionais | Racismo 

Que o Sistema Conselhos de Psicologia fomente/amplie o 

diálogo e parcerias com esferas públicas como SESAI, 

SASI/SUS, além de movimentos indígenas, conselhos de 

povos e psicólogas (os) que atuem nessa área visando o 

fortalecimento de redes que aproximem e promovam o 

diálogo da Psicologia com as representações indígenas, 

saberes e práticas tradicionais dos povos originários e sua 

pluralidade. 

Articulação | Direitos humanos | 

Participação e Representação | Políticas 

Públicas | Povos Tradicionais 

Promover e ampliar as discussões éticas e técnicas quanto 

ao fazer das (os) psicólogas (os) inseridos nos Centros de 

Assistência Psicossocial (CAPS), considerando as 

características regionais como, indígenas, migrantes e 

fronteira. 

Migrante | Povos Tradicionais | Saúde 

Mental 

Efetivar, divulgar e discutir a Resolução CFP 018/2002 que 

estabelece normas de atuação para os psicólogas (os) em 

relação ao preconceito e à discriminação racial. 

Racismo | Resoluções do CFP 

Provocar via Poder Legislativo, Políticas Públicas que 

forneçam condições de existência digna, de modo a garantir 

o acesso a alimentação, moradia, emprego, saúde, 

educação e mobilidade social. Reafirmando os princípios 

contidos no Código de Ética de Psicologia, Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e Constituição Federal. 

Desigualdade social | Direitos humanos 

| Garantia de direitos | Políticas Públicas 

Articular junto à ABEP, ABRASME, ABRASCO, uma formação 

em Psicologia como crítica ético-política e coletiva para 

proteção dos Direitos Humanos com enfoque nas Políticas 

Públicas (Saúde Pública, Saúde Coletiva, Saúde Mental 

Coletiva, Assistência Social, Atenção Psicossocial e Educação 

Crítica), contemplando povos originários e suas questões 

territoriais, por meio de ações e articulações focadas em 

melhores condições de vida dos grupos expostos à condição 

de vulnerabilidade, combatendo as lógicas coloniais, 

biomédicas, mercadológicas e empreendedoras dentro da 

Psicologia. 

Formação | Políticas Públicas | Saúde 

Incentivar o ensino em História da Psicologia nacional e 

latino-americana por meio de parcerias com a Sociedade 

Brasileira de História da Psicologia e ABEP direcionada à 

Articulação| Formação| História da 

Psicologia| Orientação| Participação 



 

popularização desse ensino na formação em Psicologia e 

Saúde Mental. 

Que o Sistema Conselhos de Psicologia promova discussões 

e ações em prol dos Direitos Humanos, para o 

reconhecimento e a erradicação das violências 

institucionais do Estado que envolvam práticas higienistas e 

o extermínio da população vulnerável. 

Direitos humanos | Psicologia Social | 

SUAS 

 

 

PROPOSTAS REGIONAIS EIXO III 

 

O Fazer Ético e Científico da Psicologia no Trabalho em Saúde Mental 

 

 

Proposta Palavras-chaves 

Que o Sistema Conselhos de Psicologia por meio da 

Comissão de Direitos Humanos organize ações concretas 

de mobilização, diálogos e articulações sobre práticas dos 

profissionais direcionadas as populações indígenas, 

imigrantes, quilombolas entre outros, das distintas regiões 

do país.  

Articulação | Direitos humanos | 

Participação | Povos Tradicionais 

Fomentar a divulgação de estudos e diretrizes sobre 

Avaliação Psicológica no âmbito das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC´s).  

Articulação | Avaliação Psicológica | 

Educação  Formação 

Considerando o crescente corte de recursos para as 

ciências humanas, que a Assembleia de Políticas, da 

Administração e das Finanças (APAF) delibere e constitua 

linhas de financiamento, via edital, em nível nacional e 

regional, de pesquisas em parceria com instituições de 

ensino e outras instituições, com impacto significativo na 

organização, ampliação e consolidação da Psicologia. 

APAF | Pesquisa | Relações 

Interinstitucionais 

Que o Conselho Regional de Psicologia 14ª Região - MS 

fomente a criação de grupos de discussão que 

potencializem a intersetorialidade entre políticas públicas 

de saúde, educação e assistência social, a fim de promover 

uma corresponsabilização dos setores no acolhimento e 

encaminhamento dos usuários de serviços de saúde 

mental. 

Assistência social | Educação | Políticas 

Públicas | Saúde | Saúde Mental 

Ampliar a compreensão da Laicidade e promover o debate 

com a categoria acerca deste posicionamento ético-

político. 

Código de Ética | Exercício Profissional | 

Laicidade 



 

Que o Conselho Regional de Psicologia 14ª Região - MS, 

promova eventos nas macrorregiões, em parceria com 

outras instituições, que abordem temas de interesse da 

prática profissional, com ênfase para a Saúde Mental.  

Interiorização | Participação | Saúde 

Mental 

Promover orientações e discussões em material 

audiovisual e por meio das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) junto às (aos) psicólogas (os) e à 

sociedade referente à temática da saúde mental das (os) 

trabalhadoras (es) com ênfase no assédio moral e sexual, 

considerando os marcadores sociais de gênero, classe, 

étnico-racial, idade e diversidade sexual.  

Condições de Trabalho | Saúde do 

Trabalhador | Saúde Mental 

Intensificar a parceria com as Instituições de Ensino 

Superior a fim de fomentar ações junto ao corpo docente 

de Psicologia e aos futuros profissionais sobre a 

importância das pautas desenvolvidas no Âmbito do 

Sistema Conselhos. 

Formação | Participação | Participação e 

Representação 

Promover articulação para criação e efetivação de Políticas 

Públicas que prevejam a presença de psicólogas (os) no 

âmbito das Emergências e Desastres e nas equipes de 

Urgência e Emergência na área da Saúde. 

Articulação | Emergências e Desastres | 

Formação | Pandemia 

Propor ações e parcerias com Instituições de Ensino e/ou 

profissionais com o objetivo de orientar a formação e a 

prática profissional sobre as temáticas das relações étnico-

raciais, população LGBTQIA+, etarismo,  desigualdades e 

outras diversidades, reafirmando a ética no exercício 

profissional. 

Articulação | Diversidade | Exercício 

Profissional | Formação | Orientação 

 

 

 


