
ENCONTROS PREPARATÓRIOS 

• EMTAUBATÉ 19h30 Subsede 

1) Evento de Abertura: 
17/02/04 (Terça-feira) - Dr» Ana Bock 
TEMA: Protagogismo Social da Psicologia | 

2) Ciclo de Debates: 
05/03/04 (Sextà-feira) - Elvira Aparecida Simões de Araújo; 
Débora Cristina Fonseca e Marcos Lindenberg Neto 
MESA REDONDA: Políticas Públicas e Controle Social 

10/03/04 (Quarta-feira) - Patrícia Regina da Matta Silva; 
Mónica Blasques e Lilia Maise de Jorge 
MESA REDONDA: Inclusão Social e Direitos Humanos 

17/03/04 (Quarta-feira) - Maria Inês Nunes Romeiro dos Santos; 
Dayse Cesar Franco Bernardi e Ana Maria Serra 
MESA REDONDA: Exercício Profissional 

ENCONTROS REGIONAIS: 

• EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - 22/03 (2" feira) - 19h30 
TEMA: Protagonismo Social da Psicologia Comissão Gestora do 
CRP/SP Subsede Vale do Paraíba 
Câmara Municipal R. Desembargador Francisco Murilo Pinto, 33 
VI. Santa Luzia 

• EM GUARATINGUETÁ - 25/03 (5" feira) - 19h30 
TEMA: Protagonismo Social da Psicologia Comissão Gestora do 
CRP/SP Subsede Vale do Paraíba 
Colégio Fénix Av. Gustavo Mollica, 85 Portal das Colinas 

PRÉ-CONGRESSO - Eleição de Teses e Delegados 
para o V COREP 

• EM TAUBATÉ - 27/03 (Sábado) - das 09hOO às 17h00 
Subsede 

TEMA: Protagonismo Social da Psicologia: As urgências brasileiras 
e a construção de respostas às necessidades sociais 
CONVIDADO: Dr. Marcus Vinícius de Oliveira Silva 

V COREP 
14 a 16 de maio de 2004 
São Paulo 

VCNP 
17 a 20 de junho de 2004 
Brasília 

Vagas Limitadas: Inscreva-se 
Tel. (12) 3631-1315 

ATENÇÃO: 
Recorte a programação 
no local indicado e 
use o imã para afixá-la. 

<S> CRP SP 
Conselho Regional 
de Psicologia SP 
Subsede Vale do Paraíba Litoral Norte 
Rua Nancy Guisard, 25 - cep 12030-130, 
Taubaté, SP - tel (12) 3631-1315 
e-nnail taubate@crpsp.org.br 
v/ebsite wwv/.crpsp.org.br 

IMPRESSO 



o Congresso Nacional é um processo 
amplo de debates, que se inicia bem 
perto de cada psicólogo, isto é, na sua 
cidade, no seu regional, sub-sede ou 
seção. As discussões vão, então, se 
acumulando e alguns representantes 
(delegados) vão sendo escolhidos para 
levar as posições adiante, reunindo-se 
com os outros representantes. 

Assim, o Congresso Nacional possui as 
seguintes etapas: 

i| 
• Eventos preparatórios: são realizados em diversas 

localidades e têm a tarefa de suscitar os debates e 
levantar questões para a formulação de teses; | 

• Pré-Congressos: são instância que apreciam e 
aprovam as teses do Regional e ocorre apenas um 
por área geográfica. Elege-se nesta instância os 
delegados ao Congresso Regional; 

• Congresso Regional: composto por delegados 
eleitos nos pré-congressos é realizado em cada 
Conselho Regional e aprecia as teses nacionais e 
elege delegados ao Congresso Nacional; 

• Congresso Nacional: é a etapa final do processo 
de discussão e decisão sobre as orientações para a 
atuação dos Conselhos de Psicologia. 

E qual o tema do V CNP? 

Tema: PROTAGONISMO SOCIAL DA PSICOLOGIA 
- As Urgências Brasileiras e a Construção de 
Respostas da Psicologia às Necessidades Sociais 

• Políticas Públicas 
• Inclusão Social e Direitos Humanos 
• Exercício Profissional: 

- formação e exigências de qualificação 
- campos e espaços de atuação 
- áreas emergentes 

E o que se pretende com este tema? 

Pretende-se construir um programa que possa 
significar a participação da Psicologia na 
transformação da sociedade brasileira, ampliando 
sua inserção social e sua possibilidade de construir 
respostas efetivas para as necessidades sociais 
urgentes, no Brasil. 

A Psicologia precisa entrar em cena de forma 
compromissada, exercendo um trabalho 
qualificado e ético. 

A Psicologia precisa estar na cena em que se luta 
pela transformação da sociedade brasileira, 
construindo melhores condições de vida e 
buscando um mundo melhor para todos. 

São muitas as urgências e as necessidades sociais. 
São muitas as possibilidades da Psicologia. 

O V CNP pretende construir o programa desta 
empreitada. 

O convite é para pensar o futuro da profissão e da 
ciência, a partir do trabalho cotidiano de cada um. 

E as teses? Como devem ser feitas? 
A tese é uma proposta que inclui: 
• análise da realidade da Psicologia e o 

apontamento das urgências e necessidades; 
aponta a problemática a ser enfrentada ou a 
situação a ser modificada. 

• as diretrizes que estão sendo propostas; é a tese 
propriamente dita que explicita a situação 
desejada a qual os Conselhos devem buscar. 

• os encaminhamentos que devem ser dados pelos 
Conselhos Regionais e Federal; são sugestões de 
ações para garantir a situação desejada. 

Por exemplo: 

Análise 
O problema dos instrumentos de avaliação psicológica: 

• não são adequados à realidade brasileira. A maioria 
não está validada e padronizada; 

• há descrédito por parte do Judiciário e outras 
instituições; 

• os instrumentos têm mau uso nas Universidades, 
onde se pirateia e copia, contribuindo para sua 
desvalorização; 

• com isso, o trabalho do psicólogo também perde seu 
valor e sua credibilidade. 

Diretrizes 
Qualificar o instrumental técnico de avaliação 
psicológica, garantindo: 

• sua adequação à realidade; 
• o controle sobre seu uso e comercialização; 
• sua produção, comercialização e utilização, que 

devem ser feitas com responsabilidade. 

Encaminhamentos 
Convocar os editores e exigir responsabilidade pela 
qualidade dos instrumentos que são comercializados: 

• produzir resoluções sobre a qualidade de produtos e 
serviços psicológicos; 

• chamar as Comissões de orientação e fiscalização 
(COFs) para atuar na fiscalização e orientação; 

• realizar campanha de valorização dos instrumentos 
junto ao Judiciário e outras instituições. 

Como ser delegado? 
Todo psicólogo inscrito em um Conselho Regional 
e adimplente pode ser delegado. Para isso, é 
necessário participar dos pré-congressos e ser 
eleito delegado para o Congresso Regional; nesta 
instância poderá ser eleito como delegado ao 
Congresso Nacional. 


