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REGIMENTO INTERNO DO V CONGRESSO REGIONAL DE PSICOL OGIA – 

V COREP-ES 2019 

CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA DA 16ª REGIÃO-ES 

 

DO TEMA E EIXOS 

Art. 1º Nos termos do seu Regulamento, o V COREP-ES abordará o tema “O 
(im)pertinente compromisso social da Psicologia na resistência ao Estado de 
exceção e nas redes de relações políticas, econômicas, sociais e culturais”. 

Art. 2º São Eixos temáticos: 

Eixo 1) Organização democrática e representativa do Sistema Conselhos. 

Eixo 2) O diálogo da Psicologia com a sociedade brasileira e suas relações 
com a democracia e direitos humanos. 

Eixo 3) Do Exercício Profissional. 

DO CRONOGRAMA 

Art. 3º O cronograma dos trabalhos do V COREP-ES seguirá o formato 
apresentado no Anexo I do presente Regimento Interno. 

DOS TRABALHOS 

Art. 4º O V COREP-ES será composto pelas seguintes instâncias: 

I. Comissão Organizadora Regional (COMORG); 

II. Mesa Diretora; 

III. Secretaria do Congresso; 

IV. Grupos de Trabalho; 

VI. Plenária. 

Art. 5º A Comissão Organizadora Regional é responsável pela organização do 
V COREP-ES e questões não previstas no Regulamento até o momento da 
instalação da Mesa Diretora. 

Art. 6º A Mesa Diretora será composta por uma(um) presidente1, uma(um) 
secretária(o), uma(um) relatora(or) e três respectivas(os) suplentes. 

Parágrafo Único: A Mesa diretora é única e eleita pela Plenária na sessão de 
instalação, após a aprovação do Regimento Interno. 

Art. 7º A Secretaria do Congresso é formada por funcionárias(os) do CRP, sob 
responsabilidade da Mesa Diretora. 

                                                 
1 No intuito de garantir uma linguagem inclusiva de gênero, optou-se por referenciar a categoria no feminino. Desta 
forma, sempre que aparecerem palavras no feminino como ‘psicólogas’, ‘inscritas’, ‘delegadas’, entre outras, estão 
incluídos todos os gêneros. Tal providência foi necessária para evitar entendimentos diferenciados e contraditórios no 
que se refere a indicação das delegações, ao usar os dois gêneros. 
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Art. 8º As(Os) Delegadas(os) deverão ser credenciadas(os), durante o prazo 
estabelecido para isso na programação (dia 06/04/2019 das 8h30min às 10 
horas). 

Parágrafo único: As(Os) Delegadas(os) que não se credenciarem e/ou não 
comparecerem dentro do prazo estipulado para tanto, não poderão ser 
substituídas(os) por suplentes. 

Art. 9º Serão constituídos três grupos de trabalho, sendo um para cada eixo. 

§ 1º As(Os) Delegadas(os) do V COREP-ES serão distribuídas(os) 
proporcionalmente, entre os Grupos de Trabalho, conforme organização prévia 
feita pela COMORG do CRP16, a partir de indicação das(os) Delegadas(os). 

§ 2º Participam dos grupos de trabalho do V COREP-ES: Delegada(o)s 
devidamente eleita(o)s nos Pré-Congressos Regionais, com direito a voz e 
voto; Estudantes de Psicologia, eleitas(os) através de Assembleia Estudantil da 
Instituição de Ensino de referência, com direito a voz, porém sem direito a voto; 
convidado(a)s, segundo critérios sugeridos pela COMORG-ES e aprovação do 
V Plenário do CRP16/ES, com direito a voz, mas sem direito a voto; 
observadora(e)s, composto de psicóloga(o)s interessada(o)s ou de 
representantes de entidades da sociedade civil, com participação aprovada 
previamente pela COMORG-ES e homologada pelo V Plenário do CRP16/ES e 
sem direito a voz ou voto. 

§ 3º Caberá aos Grupos de Trabalho apreciar as propostas advindas dos Pré- 
Congressos Regionais e indicar destaques de supressão total, supressão 
parcial, substituição de texto (parcial), adição de texto e aprovação sem 
destaque. 

§ 4º Os Grupos de Trabalho devem ter uma(um) coordenadora(or) e uma(um) 
relatora(or) eleitas(os) pelo grupo. 

§ 5º A(O) coordenadora(or) tem o papel de dirigir e mediar a reunião, enquanto 
a(o) relatora(or) registrará as sugestões de destaque para a(o) digitadora(or), a 
qual fará o registro no sistema do CFP. 

§ 6º As(Os) coordenadoras(res) e as(os) relatoras(os) dos grupos deverão 
assinar o relatório final do trabalho de seu grupo, para envio à Plenária do V 
COREP-ES. 

§ 7º Os destaques serão considerados aprovados nos grupos de trabalhos, 
para discussão e apreciação na Plenária, quando obtiverem a maioria simples 
(50%+1) dos votos. 

Art.10 A Plenária, órgão máximo e soberano de deliberação do V COREP-ES, 
terá como atribuições: 

a) Aprovar o presente Regimento Interno; 

b) Aprovar se a candidatura das(os) Delegadas(os) ao 10º CNP será 
apresentada individualmente ou por chapa; 

c) Apreciar e votar as propostas aprovadas nos Grupos de Trabalho; 

d) Apreciar e aprovar as Moções; 
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e) Eleger as(os) Delegadas(os) ao 10º CNP. 

Art. 11 A Plenária é o órgão máximo e soberano do Congresso e será 
composta pelas(os) Delegadas(os) credenciadas(os), com a função de apreciar 
os destaques realizados nos grupos, indicando a aprovação ou a reprovação 
deles. As(Os) estudantes também compõem a Plenária, com direito a voz 
porém, sem direito a voto, conforme regulamento do V COREP. Compõe ainda 
a Plenária convidado(a)s, segundo critérios sugeridos pela COMORG-ES e 
aprovação do V Plenário do CRP16/ES, com direito a voz, mas sem direito a 
voto; observadora(e)s, composto de psicóloga(o)s interessada(o)s ou de 
representantes de entidades da sociedade civil, com participação aprovada 
previamente pela COMORG-ES e homologada pelo V Plenário do CRP16/ES e 
sem direito a voz ou voto. 

DAS DISCUSSÕES E VOTAÇÕES 

Art. 12 Quando uma proposta estiver em debate pela Plenária, a palavra 
somente será concedida a quem se inscrever na Mesa Diretora, respeitada a 
ordem cronológica da inscrição. 

Art. 13 A discussão de cada matéria poderá receber três intervenções, com o 
tempo de dois minutos improrrogáveis para cada oradora(or). A Mesa 
consultará a Plenária para dar sequência a novas intervenções. 

Art. 14 As votações na Plenária terão o seguinte procedimento: 

a) Fase de proposta, com dois minutos improrrogáveis para cada oradora(or), 
se necessário; 

b) Fase de defesa de proposta, com tempo de dois minutos, podendo haver 
uma fala contrária à proposta e uma fala favorável à proposta. 

c) As propostas serão aprovadas por maioria simples dos votos identificados 
pelos cartões entregues às(aos) Delegadas(os) presentes, nas cores, a saber: 
cartão verde (a favor); cartão vermelho (contra) e cartão branco (abstenção). 

d) Toda deliberação será por maioria simples dos votos das(os) Delegadas(os) 
presentes e só poderá haver deliberação com a presença de mais de 50% 
das(os) Delegadas(os) credenciadas(os). 

Art. 15 As questões de ordem terão prioridade sobre qualquer assunto, sendo 
apreciadas pela Mesa Diretora, cabendo recurso à Plenária. 

Art. 16 Em regime de votação, não serão aceitas questões de ordem ou 
pedidos de explicações. 

Art. 17 Só será considerado iniciado o regime de votação após a formulação, 
pela Mesa Diretora, da proposta a ser votada e não havendo objeção da 
Plenária à formulação em pauta. 

Art. 18 A ordem de inscrição será rigorosamente obedecida, não sendo 
permitido a nenhuma(um) oradora(or) ceder sua vez a outra(o). 

Art. 19 Será permitido o aparte em cada fala, se autorizado pela(o) oradora(or). 
Será descontado do tempo da(o) oradora(or) o tempo do aparte concedido. 
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Art. 20 As sessões deliberativas serão instaladas assim que verificada a 
existência do quórum mínimo de participantes, ou seja, cinquenta por cento 
mais um do total de Delegadas(os) credenciadas(os)  

Art. 21 O V COREP-ES deverá aprovar até 10 (dez) propostas por eixo 
temático, de âmbito Regional e 10 (dez) propostas por eixo temático de âmbito 
Nacional, totalizando o máximo de 30 (trinta) propostas Nacionais e de 30 
(trinta) propostas Regionais pelo CRP16/ES. 

Art. 22 As moções serão submetidas à aprovação da Plenária, após o término 
dos trabalhos relativos às propostas. 

§1º As moções encaminhadas à Mesa Diretora deverão ser subscritas por, no 
mínimo, 15 Delegadas(os). 

§2º As moções devem ser protocoladas na Secretaria do V COREP, até às 11h 
do último dia do evento (07/04/2019), por meio de formulário específico que 
estará disponível na Secretaria. 

Art. 23 - Após a aprovação deste Regimento Interno, a Mesa Diretora 
convocará as(os) Delegadas(os) presentes para a aprovação da candidatura 
dessas(es) como Delegadas(os) ao 10º CNP, por meio da leitura Capítulo X – 
das Delegadas e dos Delegados ao 10º CNP, Artigos 22 a 26, do Regulamento 
do V COREP-ES. 

Art. 24 - A eleição das(os) candidatas(os) à Delegadas(os) ao 10º CNP 
obedecerá aos seguintes procedimentos: 

a) As(os) candidatas(os) deverão fazer a sua inscrição prévia junto à Secretaria 
do V COREP-ES, no período entre 14 (quatorze) horas às 17 (dezessete) 
horas do dia 06 de abril de 2019, sábado; 

b) A Secretaria do V COREP-ES fixará a listagem com os nomes das(os) 
candidatas(os) à Delegadas(os) ao 10º CNP no local de realização da Plenária 
no dia 06 de abril da 2019, sexta-feira, às 18 (dezoito) horas; 

c) A Mesa Diretora instalará o Processo de Votação das(os) candidatas(os) à 
Delegadas(os) ao 10º CNP, constituindo a Mesa Coletora/Apuradora no dia 07 
de abril de 2019, domingo, assim que ocorrer a instalação da Plenária às 13 
(treze) horas. A Mesa Coletora/Apuradora será composta por 03 (três) 
Delegadas(os), sendo 01 (uma/um) Presidente e 02 (duas/dois) 
Secretárias(os), devidamente aprovadas(os) pelo Plenário; a Mesa 
Coletora/Apuradora terá as funções de coletar e apurar os votos, bem como 
redigir a ata do Processo de Votação; não poderão compor a Mesa 
Coletora/Apuradora as(os) candidatas(os) a Delegada(o)s para o 10º CNP. 

d) A apresentação das(os) candidatas(os) à Delegadas(os) ao 10º CNP será 
feita em Plenária no dia 07 de abril de 2019, domingo, assim que constituir a 
Mesa Coletora/Apuradora, garantindo-se a manifestação de cada candidata(o) 
pelo tempo de 01(um) minuto; 

e) O Processo de Votação será instalado no dia 07 de abril de 2019, domingo, 
no período entre 16 (dezesseis) horas às 16 (dezesseis) horas e 30 (trinta) 
minutos. 



 

5 
 

f) O Processo de Apuração será iniciado imediatamente após o Processo de 
Votação; 

g) Em caso de votação individual, serão eleitas(os) as(os) Delegadas(os) mais 
votadas(os) - efetivas(os) e suplentes, até o preenchimento das vagas 
disponíveis, definidas conforme Regulamento do 10º CNP. 

h) Em caso de empate para ocupação da última vaga, no caso de eleição 
individual, o desempate será feito por meio de voto direto. Caso haja empate 
novamente, será eleita a inscrição mais antiga. 

i) Só poderão se candidatar as(os) Delegadas(os) ao 10º CNP que tiverem 
presentes na instalação da Plenária e Grupo de Trabalho do dia 06 de abril de 
2019, sábado, e em todas as atividades do dia 07 de abril de 2019, domingo. 

j) O quórum mínimo para eleger na etapa nacional é de 12 (doze) 
Delegadas(os) do CRP16/ES ao 10º CNP conforme disposto no artigo 21 do 
Regulamento do 10º CNP. E para cada 10 participantes presentes na hora da 
votação de Delegadas(os) no V COREP-ES será garantida a participação de 
mais uma(um) Delegada(o), soma-se esta à base fixa, atendendo ao critério da 
proporcionalidade. O número máximo de Delegadas(os) por regional será de 
40 Delegadas. 

k) Em caso de inscrição de Chapas de Delegadas(os) seguirá o disposto nos 
parágrafos 2° do artigo 23 do Regulamento do V COREP-ES. 

l) Obedecendo ao disposto no §2º, artigo Art. 23 do Regulamento do 10º CNP, 
serão eleitas(os) no V COREP-ES, 2 (duas/dois) estudantes Delegadas(os) 
para o 10º CNP, eleitas(os) pelo coletivo de estudantes presentes no COREP. 
As (Os) estudantes terão direito a voz nos grupos e na Plenária, sem direito a 
voto. 

m) Conforme Artigo 20 do regulamento do 10º CNP, serão garantidas reserva 
mínima de 20% (do total de presentes) para Psicólogas negras, 
indígenas, travestis, transexuais e pessoas com deficiência, devendo a 
autodeclaração ser feita no momento da inscrição no evento. Caso não sejam 
preenchidos os 20%, as vagas serão destinadas à ampla concorrência. 

DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Art. 25 Os casos omissos deste Regimento, que dizem respeito à realização do 
Congresso, serão solucionados pela Mesa Diretora, ouvida a Plenária. 
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ANEXO I 

PROGRAMAÇÃO 

 

06 de abril de 2019 – Sábado 

07h30min  – Saída do ônibus da sede do CRP16/ES para o SESC de 
Guarapari/ES 

8h30min às 10h – Credenciamento 

9h – Lanche de Boas Vindas 

10h – Instalação da Plenária: Abertura, Leitura e Apreciação do Regimento 
Interno do V COREP-ES, Eleição da Mesa Diretora 

12h30min – Almoço 

14h às 17h  – Inscrição das(os) Candidatas(os) Delegadas(os) ao 10º CNP 

14h - Grupos de Trabalho 

16h30min – Lanche 

17h – Grupos de Trabalho 

19h – Jantar 

21h – Confraternização 

 

07 de abril de 2019 – Domingo 

8h30min - Grupos de Trabalho 

10h - Instalação da Plenária: Apreciação das Propostas Regionais e Nacionais 
apresentadas pelos Grupos de Trabalho. 

11h30min  – Almoço 

13h – Instalação da Plenária: Apresentação das(os) candidatas(os) à 
Delegadas(os) ao 10º CNP, Apreciação das Propostas Regionais e Nacionais 
apresentadas pelos Grupos de Trabalho. 

16h às 16h30min  – Processo de Votação de Delegadas(os) ao 10º CNP 

16h – Lanche 

16h30min  – Plenária: Leitura das Moções, Apresentação do resultado das(os) 
Delegadas(os) eleitas(os) ao 10º CNP, Apresentação das Chapas candidatas 
ao VI Plenário do CRP 16/ES pela Comissão Eleitoral Regional. 

18h – Encerramento 

19h – Saída do ônibus do SESC de Guarapari/ES para a sede do CRP16/ES 
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OBS: Inscrição de Chapa(s) para o VI Plenário do CRP 16/ES ocorrerá de 
acordo com o Edital publicado à época.  


