No mês de novembro de 2014, o Conselho
Regional de Psicologia de São Paulo (CRP SP)
realizou o planejamento estratégico da entidade
para o ano de 2015. Tal plano tem 3 grandes
objetivos:
1) Orientar politicamente as ações do
CRP SP
2) Formalizar a construção de um
orçamento que siga as regras públicas
3) Prestar contas à sociedade das ações
políticas e financeiras do Conselho.

Sede
Rua Arruda Alvim, 89 - São Paulo/SP
Fone: (11) 3061-9494 - atendimento@crpsp.org.br
orientacao@crpsp.org.br
Subsede Assis
Rua Osvaldo Cruz, 47 - Assis/SP
Fones: (18) 3322-6224/3322-3932 - assis@crpsp.org.br

Apresentamos nesse encarte as grandes ações
a serem realizadas pelo CRP SP ao longo do ano,
dando conhecimento do projeto que orientará a
gestão da entidade. Convidamos todas/os as/os
psicólogas/os a acompanhar sua realização,
participar das atividades e observar atentamente
as prestações de contas que serão apresentadas
pelo CRP SP ao longo do ano, nas quais será
possível identificar os recursos financeiros
empregados nesses projetos políticos e o andamento de sua execução.

Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira
Rua Dr. Cesário Bastos, 26 - Santos/SP
Fones: (13) 3235-2324/ 3235-2441 - baixada@crpsp.org.br

Todas as ações políticas do CRP SP são sumariadas por eixos, que representam as grandes
prioridades e objetivos orientadores da gestão.
Para responder a cada um deles, foram planejadas macro-ações para 2015, as quais contribuem
para a construção de um planejamento
estratégico que visa a comunicar à sociedade e à
categoria sua atuação.

Subsede São José do Rio Preto
Rua Coronel Spinola de Castro, 3360 - Ed. Firenze - 2º andar Bloco B - Sala 22 - São José do Rio Preto/SP
Fones: (17) 3235-2883/3235-5047 - sjrpreto@crpsp.org.br

Subsede Bauru
Rua Albino Tâmbara, 5-28 - Bauru/SP
Fones: (14) 3223-3147/3223-6020 - bauru@crpsp.org.br
Subsede Campinas
Rua Frei Manuel da Ressurreição, 1251 - Campinas/SP
Fones: (19) 3243-7877/3241-8516 - campinas@crpsp.org.br
Subsede Grande ABC
Rua Almirante Tamandaré, 426 - Santo André/SP
Fones: (11) 4436-4000/4427-6847 - abc@crpsp.org.br
Subsede Ribeirão Preto
Rua Thomaz Nogueira Gaia, 168 - Ribeirão Preto/SP
Fones: (16) 3620-1377/3623-5658 - ribeirao@crpsp.org.br

Subsede Sorocaba
Av. Armando Sales de Oliveira, 189 - Sorocaba/SP
Fones: (15) 3211-6368/3211-6370 - sorocaba@crpsp.org.br
Subsede Vale do Paraíba e Litoral Norte
Rua Nancy Guisard, 25 - Taubaté/SP
Fone: (12) 3631-1315 - vale@crpsp.org.br

Confira!

www.crpsp.org.br

Planejamento
Estratégico

2015
2016

Eixo 1: Gestão Descentralizada e Regionalizada
(Avançar no processo de implantação de uma gestão
descentralizada e regionalizada para favorecer respostas em
diálogo com as necessidades locais e estaduais incentivando
o protagonismo da categoria e dos usuários da Psicologia)

1- Acompanhar Projetos de Lei de forma
regionalizada
2- Descentralizar etapas do trâmite de processos éticos, visando maior celeridade do
processo
3- Reestruturar os processos de Atendimento
4- Realizar análise acerca do reordenamento
das subsedes do CRP-SP
5- Realizar o Projeto Psicologia Todo Dia, Em
Todo Lugar
Eixo 2: Produção de Diretrizes e Referências
(Tornar-se referência no cotidiano profissional das/os
psicólogas/os, através de produção de referências técnicas
que respeitem a diversidade da psicologia, para contribuir na
sociedade tendo como foco as demandas postas pelas lutas
sociais, pela igualdade e democracia)

1- Consolidar diretrizes e referências em
relação à epistemologia e práticas não
hegemônicas, suas relações com a religião e
a espiritualidade e os saberes tradicionais
2- Aprofundar o debate sobre as relações entre
Psicologia, religião, espiritualidade e os
saberes tradicionais, reafirmando a laicidade
da Psicologia e do Estado
3- Produzir diretrizes e referências sobre a
Psicologia e sua Interface com a Justiça
4- Identificar e produzir diretrizes para as áreas
emergentes e pouco acompanhadas
5- Criar diretrizes sobre a relação entre condições de trabalho e qualidade técnica e ética
do exercício profissional da Psicologia
6- Criar parâmetros acerca da presença da/o
psicóloga/o nos espaços de trabalho
7- Produzir política integrada de orientação e
fiscalização do exercício profissional,
evidenciando o papel do CRP na defesa do
estado democrático de direito
8- Consolidar o CREPOP SP

9- Contribuir no processo de formação, a partir
das diretrizes do CRP SP, e das políticas
públicas indutoras da qualificação da
formação profissional
10- Reconhecer o processo de construção
permanente da Psicologia como Ciência e
Profissão, a partir de sua História e Memória
11- Orientar a categoria quanto aos meios
formais de denúncias e notificações
disponibilizados a partir do Sistema
de Garantia de Direitos.
Eixo 3: Reconhecimento da Psicologia pela Sociedade
(Favorecer que a sociedade e os movimentos conheçam e
demandem a psicologia para promover o acesso à diversidade de serviços, modalidades e cuidados por ela ofertados)

1- Produzir e divulgar aos usuários do serviço
de Psicologia materiais em linguagem
popular, utilizando diferentes meios e
recursos
2- Organizar os apoios e parcerias a partir da
construção conjunta de pautas políticas com
os movimentos sociais
3- Oferecer subsídios para orientação e protagonismo dos usuários e coletivos em relação
à garantia de seus direitos
Eixo 4: Defesa das Políticas Públicas
(Marcar posicionamento intransigente por politicas públicas
de estado que garantam direitos sociais e direitos humanos,
a partir do diálogo permanente com a sociedade, movimentos populares e sociais, com a categoria e as entidades da
psicologia e afins)

1- Dar publicidade e denunciar as violações de
Direitos Humanos ocorridas em políticas
públicas, em especial em instituições asilares
e de privação de liberdade
2- Intensificar debate sobre criminalização,
proibicionismo e judicialização da vida
3- Investir nas instâncias de participação
popular/social visando à incidir nas políticas
públicas
4- Realizar ações de enfrentamento ao racismo
e de visibilidade à violação de Direitos
Humanos a partir do recorte étnico-racial,
com ênfase na violência de Estado

5- Realizar campanha pelos 25 anos do ECA e
de defesa da garantia dos direitos da criança
e do adolescente
6- Criar ferramenta de monitoramento e
avaliação de implantação de políticas
públicas
7- Defender políticas de inclusão social a partir
das contribuições da Psicologia
8- Contribuir para a construção de políticas
públicas orientadas pelos princípios da
laicidade, pela perspectiva antimanicomial e
pelo combate ao fundamentalismo
9- Enfrentar processos de patologização e
medicalização da vida e suas expressões
10- Contribuir com as políticas públicas de
direito à cidade nos contextos urbano e rural
11- Incidir sobre o plano plurianual (PPA) do
estado de SP (2016-2019) nos aspectos de
interface com a Psicologia
12- Contribuir com a luta pela democratização
da comunicação
Eixo 5: Qualificação da Comunicação
e da Transparência da Gestão
(O CRP SP colaborou no processo de democratização do
Sistema Conselhos de Psicologia, por meio da ampliação
de mecanismos de comunicação, de transparência, de
controle externo e participação da categoria e da sociedade junto ao CRP SP)

1- Construir e implementar um plano para o
CEDOC (Centro de Documentação), visando
à ampliação dos registros, sua acessibilidade
e publicidade.
2- Efetivar um plano padronizado e estratégico
de comunicação do CRP SP.
3- Atualizar o mapeamento dos Psicólogos em
SP através do Cadastro Nacional
4- Realizar ações junto ao Sistema Conselhos
com vistas à implantação do processo de
conciliação e revisão do CPD
5- Implantar processos de acesso à informação e
transparência na gestão do CRP SP, visando
sua reconfiguração a partir da democratização
da política de Estado para órgãos públicos.

