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Ao SinPsi – SC, 

 

Em atenção aos questionamentos
1
 realizados por meio eletrônico e presencial 

durante o debate eleitoral entre as Chapas que concorrem ao pleito do Conselho 

Regional de Psicologia de Santa Catarina (CRP-SC), organizado pelo Sindicato 

das(os) Psicólogas(os) de Santa Catarina (SinPsi-SC) no dia 10 de Agosto de 2019,  

tornamos público as respostas. A Chapa 11- Pra Defender a Psicologia se coloca a 

disposição para continuar o diálogo e dirimir eventuais dúvidas que possam surgir. 

 

 

1. Quais as prioridades da chapa para a gestão administrativa do CRP12? 

(SIC) 

 

Destacamos as nossas prioridades administrativas presentes em nossa plataforma de 

gestão: 

 Defender a manutenção do Sistema Conselhos de Psicologia 

como  instância máxima de orientação, fiscalização e normatização do exercício 

profissional, sempre garantindo os preceitos éticos, técnicos e científicos da Psicologia 

como Ciência e Profissão para a sociedade brasileira. 

 Zelar pelo patrimônio institucional, primando pela transparência das 

ações financeiras, administrativas e políticas. 

 Aprimorar a descentralização das ações administrativas e de orientação 

por meio da nomeação das Comissões Gestoras das Subsedes oeste, sul, norte e da sede. 

 Ampliar a interlocução do CRP-SC com as necessidades de diferentes 

realidades da atuação profissional, por meio da continuidade do projeto (ParticiPSI)  de 

participação e colaboração direta das psicólogas(os) nas diferentes regiões do estado e 

de encontros regionais com agenda anual. 

 Fomentar e apoiar grupos auto organizados de psicólogas/os nas regiões 

do estado. 

                                                           
1
 Para facilitar a compreensão, transcrevemos na literalidade os questionamentos. 
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 Fomentar uma política de educação permanente para as(os) 

trabalhadoras(es) do CRP-SC. 

 Ampliar e aprimorar a comunicação com a categoria e sociedade através 

de sites, boletins eletrônicos, redes sociais, vídeos e outras formas de interlocução. 

 Continuar o mapeamento por área de atuação das psicólogas, objetivando 

o planejamento de ações específicas e o aprimoramento da comunicação com as(os) 

profissionais. 

 Pautar junto à sociedade a função do CRP-SC na orientação e 

fiscalização do exercício profissional, objetivando que os serviços ofertados por 

psicólogas(os) às(aos) usuárias(os) possuam qualidade técnica e ética. 

 

Outras propostas podem ser acessadas no site: 

https://pradefenderapsicos.wixsite.com/psicologia/nossas-propostas  

 

 

2. Porque os outros profissionais se apoderam de algumas atividades de 

psicologia? (SIC) 

 

A Psicologia é uma ciência e profissão que se encontra em interface com 

profissões e áreas diversas, temos uma imensa inserção social e por esse motivo as 

fronteiras de algumas atividades tornam-se borradas. O Sistema Conselhos de 

Psicologia possui um conjunto de Resoluções (entre elas o próprio Código de Ética) que 

delimita qual é o escopo de atuação das psicólogas e psicólogos, estabelece os limites 

para seus profissionais, mas não pode, por força de lei, regulamentar as outras 

profissões, visto que cada conselho de classe é responsável por essa regulamentação na 

sua área. Nesse sentido, é necessário ampliar o debate e explicitar cada vez mais a 

função das profissionais da Psicologia para a sociedade nos mais diversos campos e 

áreas de inserção profissional.  

Nós da Chapa 11 - Pra Cuidar da Psicologia, apostamos na ampliação das 

Orientações Itinerantes da Comissão de Orientação e Fiscalização (COF) e nas 

discussões regionalizadas do ParticiPsi, que são espaços de debate e interlocução do 

https://pradefenderapsicos.wixsite.com/psicologia/nossas-propostas
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CRP com a categoria, que abarcam situações na interface com outras áreas e profissões 

e onde tais demandas podem ser melhor compreendidas e enfrentadas regionalmente. 

Defendemos uma Psicologia pautada na qualidade técnica e científica, que amplie a 

valorização profissional considerando as demandas regionais, que reconheça a 

diversidade de práticas, áreas, abordagens e campos da Psicologia e o seu compromisso 

diante da sociedade. 

Faz parte de nossas propostas à gestão: 

 Aprimorar e intensificar a campanha de valorização profissional, 

destacando a visibilidade social do fazer da(o) psicóloga(o) perante a sociedade, 

pautando as contribuições da psicologia em suas diferentes áreas e campos de atuação 

em diferentes canais de comunicação e a ampliação da oferta dos serviços psicológicos 

em espaços públicos e privados. 

 Aprimorar e intensificar as ações de orientação itinerante e de forma 

regionalizada em diferentes cidades do Estado sobre os parâmetros éticos e técnicos da 

profissão nos mais diversos campos de atuação, abordando temas como: Avaliação 

Psicológica, Elaboração e Registro de Documentos, Publicidade profissional, 

Prontuários, Atendimentos On-line, Psicologia, Ciência e Profissão, Transborde da 

Justiça, Políticas Públicas, Psicologia  Hospitalar, Gestão de Riscos e Desastres, Saúde 

Suplementar (planos de saúde), Práticas Integrativas e Complementares, Suicídio, 

Saúde Mental, Política de Álcool e outras Drogas, Esporte, Psicologia e Justiça, 

Mobilidade urbana, Psicologia do Trânsito, Terceiro setor, entre outros. 

 Realizar ações de fiscalização nos equipamentos das Políticas Públicas, 

primando pelo trabalho técnico, ético e científico da(o) psicóloga(o), bem como o 

diálogo e a exigência do cumprimento dos preceitos éticos da profissão por parte dos 

gestores destas Políticas. 

 Continuar o desenvolvimento das ações regionalizadas no campo da 

Psicologia Organizacional e do Trabalho, objetivando potencializar a atuação da(o) 

psicóloga(o) nas organizações públicas e privadas para problematizar e acompanhar as 

situações envolvendo o assédio moral e a saúde da(o) trabalhadora(or), numa proposta 

conjunta com o Conselho Regional de Administração e/ou outras entidades, de acordo 

com a pertinência.   
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 Reafirmar a importância do FEPSIC - Fórum de Entidades da Psicologia 

Catarinense para a produção de conhecimento e práticas psicológicas que considerem as 

demandas sociais da população catarinense. 

 Apoiar a ABEP/SC - Associação Brasileira de Ensino de Psicologia 

enquanto interlocutora do diálogo entre a formação em Psicologia e a Profissão. 

 Apoiar a ULAPSI - União Latino-Americana de Entidades de Psicologia 

enquanto interlocutora das discussões sobre Psicologia no Brasil e América Latina. 

 Defender o CREPOP - Centro de Referência em Psicologia e Políticas 

Públicas como ferramenta de gestão e de produção de referências técnicas para atuação 

das psicólogas(os). 

 

 

3. Como se dará a luta por trinta horas e pelo piso salarial? (SIC) 

 

A Chapa 11 – Pra Defender a Psicologia, reafirma o compromisso de nossa 

plataforma de gestão em:  

Defender as entidades organizativas da Psicologia tal como o SINPSI - Sindicato 

dos Psicólogos, bem como desenvolver ações e projetos conjuntos objetivando apoiar as 

lutas relacionadas às condições dignas de trabalho das(os) psicólogas(o)  tais como: 

ações contrárias a precarização do trabalho, piso salarial e jornada de 30h, concursos 

públicos, tabela de honorários e serviços, empreendimento de novas frentes de trabalho, 

cooperativas, entre outras. 

Reafirmamos ainda que uma das formas de cumprir este compromisso será o 

aprimoramento de ações conjuntas entre CRP-SC e Sindicato, bem como pautar junto à 

sociedade e categoria profissional a diferença entre estas instituições, sempre 

embasados pelos preceitos éticos e técnicos do exercício profissional da psicóloga(o).  

Reafirmamos também o compromisso em defender o SinPSI como instituição 

referência na defesa dos interesses e direitos trabalhistas das psicólogas(os) do estado de 

Santa Catarina. 
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4. Atualmente os planos de saúde que pagam 30 reais a consulta de 

psicoterapia ao profissional da psicologia. Além disso, muitos serviços não 

são cobertos pelo plano (exemplo, avaliação psicológica). Como as chapas 

entendem que podem atuar nessas questões? (SIC) 

 

Continuaremos aprimorando e fomentando articulações interinstitucionais 

(incluindo o sindicato de psicólogas(os)) sobre a atuação da Psicologia junto a Saúde 

Suplementar (planos de Saúde) de maneira regionalizada, considerando a perspectiva do 

direito à saúde e os preceitos éticos e técnicos para o exercício profissional da 

psicóloga(o). Pautaremos o Sistema Conselhos de Psicologia acerca da necessidade de 

continuar as ações junto a Agência Nacional de Saúde (ANS) de modo a ampliar o rol 

de procedimentos das Psicólogas(os) na Saúde Suplementar, objetivando  que as(os) 

profissionais possam ter maior autonomia e qualidade no exercício profissional e que os 

preceitos éticos e técnicos possam ser preservados e garantidos. 

 

5. Compreendendo a questão política que vivemos e que uma das 

chapas propôs e tornou viável uma frente em prol da psicologia, pergunto o 

porquê não estamos juntos em uma defesa da psicologia, que está sendo atacada 

com ameaça de extinção do conselho. Qual a posição das chapas? (SIC) 

 

A Chapa 11 - Pra Defender a Psicologia, é a representante estadual dessa Frente 

em Defesa da Psicologia (Chapa 21 nas eleições para o CFP) e ambas se mantêm 

abertas para a formação de coletivo que defenda a psicologia brasileira, no intuito de 

garantir que a nossa construção sócio histórica e científica não seja devorada pelas 

forças conservadoras que tentam desconsiderar projetos em que todas as pessoas sejam 

pertencentes. Em nossas propostas consideramos: 

 - A construção de um projeto que aposta principalmente na participação e 

aproximação das(os) profissionais da Psicologia, em todas as regiões do estado, pois 

consideramos de extrema importância a multiplicidade de olhares e demandas das 

regiões. Construindo nesse processo junto ao Sistema Conselhos, as ações e práticas que 
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regulam a profissão. Tendo em destaque o reconhecimento e garantia do trabalho nas 

mais diversas áreas, abordagens e campos da Psicologia. 

- Contamos com a contribuição de todas as psicólogas e psicólogos para a 

construção de uma sociedade democrática, justa e que promova os direitos de todas(os) 

as(os) cidadãs(ãos) pra defender a psicologia em seu exercício profissional de forma 

ética e científica. Além de reconhecer e respeitar todas as diferenças humanas e 

combater o preconceito e a discriminação em suas múltiplas formas de expressão. 

Vamos garantir com o voto na Chapa 11 - Pra Defender a Psicologia SC e na Chapa 21 

- Frente em Defesa da Psicologia Brasileira, que a Psicologia mantenha o Sistema 

Conselhos e continue fomentando políticas junto a todas as(os) psicólogas e psicólogos. 

 

 

6. Qual posicionamento quanto a reunião ocorrida com a ministra 

Damaris e grupos denominados ex gays e noticiado na mídia apesar de nenhuma 

das chapas fazerem parte da que se reuniu, gostaria de saber a opinião das 

chapas? (SIC) 

 

Infelizmente, vivemos num contexto que a população de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) vivenciam processos de exclusão, 

violência, ódio, discriminação e opressão simplesmente por suas orientações sexuais e 

identidades de gênero serem consideradas não pertencentes a modelos 

cisheteronormativos, o que acentua em muitas pessoas LGBTs processos de sofrimentos 

intensos.    

Este cenário aponta para a necessidade de, constantemente, defendermos uma 

Psicologia que continue se posicionando ética, científica e politicamente em favor da 

liberdade e autonomia das pessoas, na contramão de práticas não reconhecidas pela 

ciência psicológica, demarcando assim, o compromisso com a despatologização das 

orientações sexuais e identidades de gênero. Para tanto, reafirmamos e defendemos as 

Resoluções CFP 01/1999 e 01/2018.  

Faz parte das ações propostas pela Chapa 11 – Pra Defender a Psicologia: 
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 Defender  uma psicologia engajada com princípios democráticos comprometidos 

com a promoção da igualdade, a defesa dos Direitos Humanos, a inclusão social 

e a laicidade de Estado. Considerando os princípios fundamentais do código de 

ética profissional e as demandas da população brasileira na construção de 

práticas de enfrentamento à exclusão, à crueldade, à opressão, ao ódio, à 

judicialização, à medicalização e à patologização da vida nos mais diversos 

contextos.  

 Reafirmar o compromisso ético e político da psicologia em defesa da vida digna 

para todas as pessoas; Promover ações e discussões considerando os marcadores 

sociais da diferença, tais como: raça, etnia, classe, geração, deficiência, gênero, 

orientação sexual, identidade/expressão de gênero, entre outros. 

 Promover debates e ações junto à categoria e sociedade que envolvam temáticas 

da Psicologia relacionadas a gênero e sexualidades como: direitos sexuais e 

reprodutivos, enfrentamento às violências contra mulheres e feminicídio, 

enfrentamento à LGBTfobia, despatologização das travestilidades e 

transexualidades, entre outras. 

 

 

7. Ouvimos, durante a assembleia orçamentária de 28.06.2019 a 

seguinte frase: “eu duvido que um psicólogo não ter problema para aumentar 20 

reais na sua anuidade”. A Assembleia Orçamentária na qual foram 16 votos a 

favor do aumento da anuidade e 12 para congelar. Como cada chapa se posiciona 

frente a esse fato? (SIC) 

 

O valor da anuidade dos profissionais é utilizado para garantir o funcionamento 

dos serviços essenciais do Conselho na sede e nas três subsedes, que foram criadas para 

facilitar o acesso aos serviços do CRP àqueles que moram no interior do estado. Esses 

serviços incluem despesas básicas, como por exemplo, pagamentos das trabalhadoras, 

pagamentos de água, luz, telefone, correio, internet, confecção e entrega das Carteiras 

profissionais, além de garantir o envolvimento das/os conselheiras/os nas atividades em 

todas as regiões (projeto de interiorização). Vale destacar também que as(os) 
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conselheiras(os) não recebem nenhum salário ou pagamento pelas horas trabalhadas 

para o Conselho, mas é necessário fazer o ressarcimento de gasto e despesas com 

alimentação, deslocamento e, em alguns casos, hospedagem, para viabilizar as  

atividades, com o objetivo de garantir as ações que se configuram na função precípua do 

CRP: orientar, fiscalizar e disciplinar a profissão em Santa Catarina.  

Em relação ao aumento da anuidade é importante explicar que as últimas 

reajustaram de acordo com índices da inflação, além do fato de que toda gestão 

financeira é auditada por uma empresa licitada pelo Conselho Federal de Psicologia – 

CFP, pelo Tribunal de Contas da União – TCU e pela Comissão de Auditoria e Controle 

Interno – CACI. Vae ressaltar que todos os dados estão disponíveis para a categoria no 

portal transparência no site do CRP-SC. 

 Desse modo, nos comprometemos em continuar zelando por uma gestão 

transparente dos recursos financeiros, defendendo e aprimorando a participação da 

categoria profissional nas assembleias específicas orçamentárias; Analisando, 

planejando de forma estratégica junto a assessorias contábeis, financeiras, 

administrativas, jurídicas e políticas a aplicação dos recursos do Conselho, de modo a 

viabilizar as ações reivindicadas pela categoria profissional no COREP – Congresso 

Regional de Psicologia e no CNP – Congresso Nacional de Psicologia. Sempre de 

maneira responsável e ética para a garantia da existência e funcionamento da autarquia 

em orientar, fiscalizar e normatizar o exercício profissional da Psicóloga(o). E, de 

manter os dados atualizados no portal transparência. 

Faz parte das nossas propostas à gestão: 

 Defender a manutenção do Sistema Conselhos de Psicologia 

como  instância máxima de orientação, fiscalização e normatização do exercício 

profissional, sempre garantindo os preceitos éticos, técnicos e científicos da Psicologia 

como Ciência e Profissão para a sociedade brasileira. 

 Zelar pelo patrimônio institucional, primando pela transparência das 

ações financeiras, administrativas e políticas. 

 Aprimorar a descentralização das ações administrativas e de orientação 

por meio da nomeação das Comissões Gestoras das Subsedes oeste, sul, norte e da sede. 

 


