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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:
• 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;

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.
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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 paft#<Jõ Judiciário e outras
instituições;
• os instrumentos têm mau uso nas Universidades,
onde se pirateia e copia, contribuindo para sua
Ê qual o tema do V CNP?
desvalorização;
Tema: PROTAGONISMO SOCIAL DA PSICOLOGIA
• com isso, o trabalho do psicólogo também perde seu
- As Urgências Brasileiras e a Construção de
valor e sua credibilidade.
• Congresso Nacional: é a etapa final do processo
de discussão e decisão sobre as orientações para a
atuação dos Conselhos de Psicologia.

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 uiti programa que possa
significar a participação da Psicologia na
transformação da sociedade brasileira, ampliando
sua inserção social e sua possibilidade de construir
respostas efetívas 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.

Diretrizes

Qualificar o instrumentai 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.

PROGRAMAÇÃO
Subsede de Ribeirão Preto
Eventos Preparatórios
V CNP - "PROTAGONISMO SOCIAL DA PSICOLOGIA
As Urgências Brasileiras e a Construção de
Respostas da Psicologia às Necessidades Sociais"
Dia: 26/03/2004 (sexta-feira)
Horário: 19h30m
Políticas públicas de atenção à criança e ao
adolescente: qual a contribuição da Psicologia e
dos psicólogos?
Palestrantes:
Ana Paula Soares da Silva
Prof^ do Departannento de Psicologia e Educação
da FFCLRP-USP
Débora Cristina Fonseca
Psicóloga Conselheira do CRP-06, Coordenadora
da Subsede de Bauru, ProP da UNIMEP (Univ
Metodista de Piracicaba), Mestre em Psicologia
Social pela PUC/SP
Local: Subsede de Ribeirão Preto
Rua Thomaz Nogueira Gaia. 168 - Jd. América
Dia: 14/04/2004 (quarta-feira)
Horário: 19:00 h
VIovimentos Sociais e Processos Organizativos:
Os Desafios e a Contribuição da Psicologia no
Século XXI
Palestrante:
Rosimeire Aparecida Scopinho
Prof^. Dr^ - Mestre em Fundamentos da Educação
pela UFSCAR, Dr^ em Sociologia pela UNESP de
Araraquara e Prof^ Adjunto no Dept° de
Psicologia da UFSCAR.
Local: Auditório do Departamento de Psicologia
da Universidade Federal de São Carlos - UFSCAR
Rod. Washington Luís (SP 310) Km 235 - São Carlos
Dia: 26/03/04 (sexta-feira)
Horário: 20:00 h
Protagonismo Social da Psicologia
Palestrantes:
Maria José Medina da Rocha Berto
Conselheira do CRP/SP - Coordenadora da Subsede
deS.J. Rio Preto
Ana Paula Pereira Jardim
Conselheira do CRP/SP - Coordenadora da Subsede
de Ribeirão Preto
Local: ACIB - Assoe, do Comércio e Ind. de Barretos
Rua 20, n° 725 (Calçadão) Centro - Barretos
PRÉ-CONGRESSO
Dia: 17/04/2004 (sábado)
Horário: 9:00h às 17h30m
PROTAGONISMO SOCIAL DA PSICOLOGIA - As
Urgências Brasileiras e a Construção de Respostas
da Psicologia às Necessidades Sociais
Palestrante: Representante do CRP-06 ou CFP (à
confirmar)
Local: UNAERP Universidade de Ribeirão Preto
Av Costábile Romano, 2201 Sala 13 - Bloco G

Cronograma do-yXNP - Etapas
• Etn sua sub-sede
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EVENTOS PREPARATÓRIOS
E PRÉ-CONGRESSO
SUBSEDE DE RIBEIRÃO PRETO
DE 26/03 A 17/04/2004

VCOREP

14 a 16 de maio de 2004
São Paulo

VCNP

17 a 20 de junho de 2004
Brasília
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