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Somos um grupo composto por psicólogas e psicólogos de distintos percursos e

trajetórias profissionais, residentes em diferentes municípios do Espírito Santo. E é a

partir dessa pluralidade que nos organizamos para assumir a defesa pelas

Psicologias que acreditamos. 

O que nos alimenta nesse processo de composição de uma chapa para a disputa

eleitoral ao mandato eletivo de gestão do Conselho Regional de Psicologia 16ª

Região/ES deste ano é a perspectiva de conduzir os rumos da Psicologia capixaba

nos próximos anos a partir da defesa intransigente da Ética, da Ciência e dos

Direitos Humanos, que constituem a base da nossa profissão. A Ética que nos

sustenta pode ser encontrada no Código de Ética Profissional da Psicologia, mas,

para além dessa padronização organizativa da profissão, vinculamos o nosso olhar a

um exercício profissional que compreende o processo histórico social de extrema

desigualdade que constitui a história do Brasil, atuando na direção da superação

das desigualdades que atingem a maior parte da população e fazem parte do

cotidiano do trabalho da psicologia. Assim, a premissa de defesa dos Direitos

Humanos é um princípio da atuação, visto que são a base para o trabalho da

psicologia onde quer que a pluralidade do seu fazer aponte. 

Diante de um cenário de recrudescimento de direitos à população, a psicologia

vem sendo cada vez mais convocada a participar e atuar em espaços em que

ocorrem inúmeras violações de direitos. A pandemia de covid-19 que atingiu e

ainda atinge todo o mundo ampliou os problemas sociais já existentes, evidenciou a

não garantia de direito à alimentação adequada, à moradia, ao acesso à saúde, à

medicação, à geração de emprego e renda, ao lazer, cultura, esporte e o convívio

social - algumas das questões fundamentais e necessárias para a saúde mental e o

bem estar da população. Nesse mesmo contexto a psicologia foi demandada a

atuar em uma conjuntura de intensificação do sofrimento psíquico, diretamente

relacionada à crise sanitária, econômica e política que afetou, e ainda afeta, nosso

país.

Diante desse cenário, a compreensão da psicologia dentro da perspectiva plural

como ciência e profissão nos convoca a atuar na ampliação dos canais de

comunicação com a categoria e com a sociedade nos diferentes espaços que se

façam necessários. Considerando isso, uma de nossas principais diretrizes é a

aproximação com a categoria, seja por meio da interiorização, orientação

profissional, reorganização dos processos administrativos bem como a melhoria dos

canais de comunicação.

APRESENTAÇÃO
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O diálogo e a construção de um comum na psicologia capixaba estão no centro das

nossas propostas e perspectivas para esse próximo triênio. Assim, nosso trabalho

direciona-se em ações que provoquem uma aproximação da coletividade, com o

foco nas trocas de saberes, partilhando as diferenças numa atividade essencial para

a sociedade.

Cientes das nossas diferenças e do impacto delas na constituição profissional, e

atentos para que elas não nos limitem ou corram o risco de homogeneizar nossa

atuação, percebemos a comunicação como estratégica. Nesse sentido, priorizamos

a não-hierarquização dos saberes na busca por uma comunicação que favoreça a

integração, a construção e possibilite reflexões sobre o que realmente queremos

para os enfrentamentos dos desafios impostos pela complexidade da atual

realidade social, na prática profissional e nas lutas por Direitos Humanos. É cruzando

nossos caminhos, sem sobreposições, com responsabilidade e cuidado que

fortalecemos as nossas mobilizações de lutas por valorização profissional e garantia

de direitos.

Valorizamos também a comunicação/articulação com a sociedade, por meio dos

espaços institucionais vinculados às gestões e o controle social das Políticas Públicas

que fazem parte da pluralidade do nosso fazer profissional. Além desses espaços,

apontamos a importância de articulações com instâncias acadêmicas-científicas da

Psicologia, tais, como ABEP, ABRAPSO, entre outras.

Compreendendo ainda a importância dos processos democráticos que sustentam o

Sistema Conselhos de Psicologia, fundamentamos nossas propostas de campanha

nas diretrizes Congressuais em curso. Além disso, resgatamos as resoluções oriundas

do V COREP- ES, por identificar que algumas questões importantes não puderam

ser devidamente trabalhadas em decorrência da Pandemia. Apresentamos,

portanto, nossas propostas com a expectativa de que, uma vez colocadas em

prática, poderão contribuir com o novo cenário que se anuncia em breve para a

Psicologia capixaba: a transformação em um Conselho de médio porte, trazendo a

exigência de uma capilarização do Conselho pelo Estado. 

Sendo assim, nossas propostas estão alicerçadas nos três eixos orientadores do VI

COREP e 11º CNP, a saber: Eixo 1 - Organização Democrática e Participativa do

Sistema Conselhos no enfrentamento à Pandemia; Eixo 2 - Defesa do Estado

Democrático e dos Direitos Humanos via Políticas Públicas; Eixo 3 - O fazer ético e

científico da Psicologia no trabalho em saúde mental.
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INTEGRANTES

Thiago Pereira Machado - CRP16/3706
Formado pelo Centro Universitário São Camilo/ES; Mestre pelo Programa de

Pós-graduação em Psicologia Institucional (PPGPSI/UFES). Professor do

curso de Psicologia da Faculdade Multivix Cachoeiro. Coordenador do curso

de Psicologia da Faculdade Multivix Castelo. Pesquisador Colaborador do

Programa de Formação e Investigação em Saúde e Trabalho (PFIST/UFES);

Pesquisador Colaborador do Grupo de Estudo e Pesquisa em Sexualidades

(GEPSs/UFES). Membro de grupo de estudos sobre Clínica e subjetividade

em Cachoeiro de Itapemirim. Conselheiro efetivo do VI pleno do CRP16:

Presidente da Comissão de Avaliação de Título de Especialista (CATE);

Representante do CRP16 no GT de Psicoterapia; Membro da Comissão

permanente de Licitação (CPL); Membro da Comissão de Educação (CE);

Membro da Comissão de Psicologia nas Emergências e Desastres; Membro

do GT de Formação; Conselheiro suplente no PPCAAM. Atua com Psicologia

Clínica em consultório particular. Tem interesse pelos temas: gênero e

sexualidade; masculinidades; saúde do trabalhador; clínica e subjetividade;

políticas de narratividade; cidade e subjetividade.

Edireusa Fernandes Silva - CRP16/3016
Psicóloga formada em 2010 Pelo Instituto de Ensino Superior e Formação

Avançada de Vitória-ES, pós-graduada em Intervenção Sistêmica com

Famílias em 2013, pelas Faculdades Integradas de Vitória – FDV, em parceria

com o Instituto Crescent. Curso Intermediário em Terapia "Eye Movement

Desensitization and Reprocessing" (EMDR), em 2018. Extensão em Tradução e

Interpretação em Libras-Português- Faculdade Unida, Vitória-ES em 2019.

Pós-graduanda em Educação em Direitos Humanos/UFES. Atuação como

psicóloga clínica. Experiência em atendimento à pessoa surda em sua língua

de conforto, a Libras. Prêmios Blanca Werlang da ABEPS, com o trabalho: “A

prevenção do suicídio no contexto da surdez”, apresentado no II congresso

Brasileiro de Prevenção de Suicídio (2018). Representação do CRP16 no

Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência 2016 a 2017 e

2020/2021. Atualmente como conselheira titular do CRP16 coordenando o

Grupo de Trabalho Psicologia e Acessibilidade e representando o CRP16 no

GT APAF - Enfrentamento do Capacitismo.

Ana Claudia Gama Barreto - CRP16/4553
Graduada em psicologia pela UFES, mestre e doutora em filosofia pelo IFCS-

UFRJ. Atua como psicóloga no Setor de Saúde e Assistência Social do

Setorial Sul da UFES em Alegre. No momento também atua como membro

do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFES-Alegre,

presidente do Conselho Municipal de Saúde de Alegre e conselheira efetiva

do VI pleno do CRP-16.
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INTEGRANTES

Rodrigo dos Santos Scarabelli - CRP16/1557
Graduado em Psicologia pela UFES em 2006, possui histórico de atuação em

psicologia em um programa de proteção à vida vinculado à Secretaria

Especial de Direitos Humanos entre 2006 e 2008 e no Sistema Único de

Saúde (SUS) de 2009 aos dias atuais. Nesse período, trabalhou como psicólogo

em Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) em Anchieta/ES e em Equipe

Multidisciplinar de Apoio à Estratégia Saúde da Família (ESF) em unidade

básica de saúde de Vitória/ES. Nos últimos seis anos, atua em espaços de

gestão do SUS, na gerência de serviços de saúde e em áreas técnicas de apoio

ou coordenação de serviços. Especialista em Gestão de Direitos Humanos

(Unieuro/2008), Saúde Mental e Atenção Psicossocial (Fiocruz/2013), Gestão

em Saúde (Fiocruz/2017), Micropolítica da Gestão e do Trabalho em Saúde no

SUS (UFF/2019) e atualmente especializando-se em Educação na Saúde para

Preceptores no SUS, pelo Hospital Sírio-Libanês. Ênfase em Gestão na Saúde,

Atenção Primária, Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), Saúde Mental,

Educação no SUS.

Marina Francisqueto Bernabé - CRP16/2791
Psicóloga e Mestra em Psicologia Institucional pela Universidade Federal do

Espírito Santo (UFES). Especialização em Análise Institucional, Esquizodrama e

Esquizoanálise: Clínica de Indivíduos, Grupos, Organizações e Redes Sociais

(Fundação Educacional Lucas Machado e Faculdade de Ciências Médicas/

Fundação Gregório Baremblitt/MG). Experiência em Psicologia Clínica,

Assistência Social (SUAS), Socioeducação, Gestão de Políticas Públicas,

Gerenciamento de Projetos, Direitos Humanos, Diversidade Sexual e Gênero.

Foi professora substituta no Departamento de Psicologia da UFES. É

pesquisadora nas áreas de infâncias, juventudes, sexualidades,

masculinidades, gêneros, feminismos e política LGBTI+. Foi Conselheira Titular

no Conselho Regional de Psicologia (CRP16) nos anos de 2016 a 2019 e

representou a Região Sudeste no Grupo de Trabalho do Conselho Federal de

Psicologia (CFP) sobre a atuação da psicologia no âmbito das medidas

socioeducativas de 2015 a 2019. Atua na área clínica e é servidora efetiva do

Estado, trabalhando na como psicóloga Secretaria de Estado de Direitos

Humanos (SEDH), como referência nas temáticas de Diversidade Sexual e

Gênero. Compõe a coordenação nacional da articulação nacional de psis

LGBTI+ (ANP). Presidiu o Conselho Estadual para a Promoção da Cidadania e

dos Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais

(CELGBT+) na gestão de 2019 a 2021. Preside a Comissão Gênero e Diversidade

Sexual do CRP 16.
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Diemerson da Costa Sacchetto - CRP16/2673
Diretor Geral e Professor-Pesquisador do Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES - campus Vila Velha), com

atuação nos Cursos Técnicos, nas Graduações, nas especializações em

formação de professores, nos Mestrados em Ensino de Humanidades e

PROFQui. Pós-doutorado e Doutorado em Psicologia, Mestrado em História

Social e Política (UFES). Especialista em Gestão de Políticas Públicas;

Especialista em Educação de Jovens e Adultos; Especialista em Filosofia e

Psicanálise; MBA em Gestão Escolar (USP); Bacharel e Licenciado em Filosofia

pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF); Psicólogo formado pela

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); Bacharel em Direito (UFES).

Tem experiência nos seguintes temas: Psicologia Social (Representações

Sociais e Identidade Social); Ensino, História e Filosofia das Ciências;

Formação de Professores; Gênero e Religião. Ex-presidente do Conselho

Regional de Psicologia do ES (CRP-16) - gestão 2016-2019.

Rafaela Kerckhoff Rolke Piantavinha - CRP16/1650
Psicóloga e Mestre em Psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo

(UFES). Formação em Intervenção Sistêmica em Famílias (Crescent/FDV - ES).

Tem experiência nas áreas de Psicologia Social, Saúde Pública, Psicologia

Clínica, Saúde Mental e de Gestão Políticas Públicas/elaboração de projetos.

Atuou como psicóloga no Centro de Atenção Psicossocial Infantil Juvenil

(Capsi) de Vitória, no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e outras Drogas

(CAPS/AD) de Vila Velha e no Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo

(CBMES). Servidora efetiva da Prefeitura de Vitória de 2007 a 2011 e do

Governo do Estado do Espírito Santo desde 2011. No momento atuando na

Secretaria de Estado de Direitos Humanos (SEDH).

Júlia Carvalho dos Santos - CRP16/4810
Psicóloga (CRP-16) formada pela Ufes com mestrado em psicologia

institucional pela mesma instituição. Experiências com as Políticas Públicas

de Assistência Social e Saúde, e com o Terceiro Setor em uma passagem

como psicóloga clínica na APAE de Aracruz. Atualmente atua na docência e

na clínica. Além das atuações profissionais possui vinculação a movimentos

sociais e espaços de controle social entendendo isso como parte de para

psicologia que se faz em conjunto com as questões sociais.

INTEGRANTES
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Diana Nascimento Freire - CRP16/4307
Mestre em Psicologia Social pela Ufes, com ênfase em estudos sobre

Juventudes, Projeto de Vida e Racismo. Graduada Bacharel em Psicologia

pela Universidade de Vila Velha há 8 anos, atuando como Psicóloga na

Política de Assistência Social, mais especificamente na área da Proteção

Básica. Trabalhou na área de Direitos Humanos, atendendo a vítimas de

violações de direito em Serviço de Atendimento Humanizado a Vítimas de

Violação de Direitos, o SAHUV. Atualmente trabalha com Políticas Públicas

De Juventude, atuando como Psicóloga do Centro de Referência da

Juventude (CRJ) de Feu Rosa.

Felipe Rafael Kosloski - CRP16/1111
Mestre em Ensino na Educação Básica. Especialista em Psicopedagogia,

Gestão Pública Municipal e Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça.

Atuou no extinto Programa Sentinela e após em CREAS PAEFI e Medidas

Socioeducativas e Concomitante em CRAS, trabalhou em Abrigo

institucional. Atualmente trabalha em Centro Municipal de Apoio a

Educação Especial. Representou o CRP16 no Criad de 2010 a 2016 e atuou

em Conselhos municipais como CMDCA e CMAS.

José Antônio Souto Siqueira - CRP16/4079
Psicólogo e Professor. Clínico nos caminhos da psicodinâmica, mas aberto às

paisagens ecléticas da psicologia e condições sócio-históricas da existência

humana. Coordenador adjunto do CDDH “Pedro Reis”; suplente no Conselho

Estadual de Direitos Humanos e no Comitê de Educação em DH’s (2021 –

2022); Conselheiro Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiências de

Cachoeiro de Itapemirim – ES (2008/2019 – 2022). Ativista nas entrelinhas no

cotidiano, das lutas por direitos e autonomias, levando o lema histórico:

“Nada Sobre Nós, sem Nós”, aos eixos críticos dos debates sobre políticas

públicas. Lecionou Geografia e Filosofia no então “Polivalente Guandu” (1996),

Supervisor de Equipes na ACPD / “Projeto Fronteiras” (1997-2002) e HIFA

(2002-2005). Graduado pela São Camilo - ES (1994 e 2013). Pós-graduando

em Psicologia do Trabalho (UNIFAVENI / 2022), com percursos em Filosofia e

Psicanálise (UFES / 2019) e MBA Exc. RH (São Camilo - ES / 2016).

INTEGRANTES

Stéfani Martins Pereira - CRP16/2818
Psicóloga CRP 16/2818, pesquisadora de raça, gênero e grupalidades. Mulher

negra, graduada em Psicologia em 2010, vivência de 10 anos na área

organizacional, gestão de recursos humanos e avaliação psicológica.

Atuação clínica antirracista em consultório privado em Aracruz/ES e

mestranda em Psicologia Institucional PPGPSI UFES.
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Danthi Barbosa Lima - CRP16/4887
Graduado pela Universidade Vila Velha – UVV (2016), especialista em

Gestalt-Terapia pelo Instituto Capacitar (2019), pós-graduado em

Administração do Sistema Único de Assistência Social pela FAVENI (2020).

Sua atuação profissional pauta-se na esfera pública na região serrana,

interior do Espírito Santo, por seis anos como psicólogo em Centro de

Referência de Assistência Social (CRAS) na Política de Assistência Social

onde emergiu a publicação de dois capítulos sobre as contribuições da

psicologia na construção da política de Assistência Social. Atualmente é

psicólogo clínico na atenção primária do Sistema Único de Saúde (SUS) e

em consultório particular de Psicologia. As discussões e espaços de

militância e articulação sempre estiveram presentes e atravessaram sua

prática profissional, em Conselhos Municipais de Defesa dos Direitos da

Pessoa Idosa, membro de Comissão Regional de Defesa dos Direitos da

Pessoa Idosa e Conselho Municipal de Saúde. Também é psicólogo

colaborador na Comissão de Gênero e Diversidade Sexual do CRP/16.

Danielly Abreu Xavier - CRP16/533
Psicóloga formada pela PUC/MG; Mestre em Psicologia Institucional pela

Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), com tema Políticas Públicas

na Prevenção e Atenção do Suicídio; Especialização em Saúde

Coletiva/Saúde Mental- UFES. Formação em TCC pelo CETEC/SP e EMDR pela

Traumatic Clinic, atuando em consultório particular e como Coordenadora do

Projeto: Saúde Mental nas eleições junto o Vita Alere/SP. Atuou na Secretaria

de Educação de Aracruz-Centro de Referência em Educação Especial

(CREM); Secretaria de Assistência Social de Vitoria- CAJUN; Secretaria de

Saúde de Vila Velha (CAPS/ad). Concursada desde 2006 na Secretaria de

Saúde de Vitória/ES, tendo atuado na Área Técnica de Saúde Mental; no

SASVV- Serviço de Atenção a pessoas em situação de Violência Sexual.

Atualmente é psicóloga na Unidade de Saúde de Andorinhas

(SEMUS/Vitória). Membro do GTPSES (grupo de trabalho de Prevenção do

Suicídio do Espírito Santo) desde 2014. Membro Fundadora da ABEPS

(Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio) em 2015.

INTEGRANTES
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Iasmyn Cerutti Rangel - CRP16/3800
Psicóloga formada em 2013. Com pós em Residência Multiprofissional e

mestrado em psicanálise. Atuação como psicóloga clínica desde a

formação, atualmente voltada principalmente para as questões da

militância LGBT+, com passagem pelo Conselho Estadual LGBT e Coletivos

LGBT+.



Jean Fabricio Sales Gomes - CRP16/2765
Graduado pela Universidade Federal do Espírito Santo. Atuou em Projetos

como Conexões de Saberes e Núcleo Afro Odomodê (jovem em Yorubá),

com atuação na militância das questões étnicos raciais com o público

jovem. Atuou como Psicólogo e coordenador na ONG Serviço de

Engajamento Comunitário (SECRI), realizando acompanhamento de

crianças, adolescente e famílias, em articulação com a Secretaria de

Educação do município de Vitória/ES, serviços de proteção à criança e

adolescente, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Conselho

Tutelar. Atualmente trabalha como Psicólogo Hospitalar do HUCAM na

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com foco nos processos de humanização

da assistência em saúde, assim como na elaboração de protocolos que

orientam a atuação do psicólogo no hospital. Especialização em Preceptoria

em Saúde pela Escola de Saúde da Universidade Federal do Rio Grande do

Norte (UFRN). Também realiza atendimento a pessoas que vivem com

HIV/AIDS nas enfermarias e ambulatório de infectologia e atua na

preceptoria de alunos de graduação e Residência Multiprofissional.

Nayara Oliveira Francisco - CRP16/6231
Filha de Leni e Nêgo Ba, irmã do Fabrício, criada em Bela Vista. É psicóloga

formada pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Mestra em

Psicologia Institucional, pela mesma Universidade. Atua enquanto

Psicóloga Clínica em Vitória, CRP16/6231, Supervisora Estadual no Projeto de

Educação Popular em Saúde do Espírito Santo (PedPopSus/ES) e Doula.

Pesquisa ontologia, subjetividades, espiritualidades, epistemologias contra

hegemônicas, afroperspectivas africanas, diaspóricas e afrobrasileiras, em

interlocução com fundamentos e diretrizes da Psicologia Ocidental.

INTEGRANTES
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Bárbara Vitor de Aquino e Souza - CRP16/6615
Graduada pela Universidade Vila Velha, mestra em Sociologia Política

(PPGSP/UVV). Atua com psicologia clínica com viés esquizoanalitico,

pesquisadora interessada nos modos de subjetivação, movimentos sociais e

perspectivas afrocentradas. Coordenadora e psicóloga responsável pelo

projeto Conversações (2019) realizado na EMEF São Jorge em Rio Marinho,

Cariacica. Temas de interesse: cultura e sociedade; saúde mental da

população negra; gênero e sexualidade; dispositivos grupais.



Defender a laicidade da Psicologia brasileira

Interiorização; 

Valorização profissional; 

Comunicação/Articulação;

Melhorias no atendimento a categoria, modernização dos procedimentos

administrativos;

Transparência;

Acessibilidade.

Diretrizes Eixo 1 - Organização Democrática e Participativa do Sistema
Conselhos no enfrentamento a Pandemia

EIXOS DE ATUAÇÃO

Articulação com movimentos sociais e sindicais;

Participação em espaços de controle social das Políticas Públicas;

Mapeamento das psicólogas que atuam nas políticas públicas; 

Ampliar comunicação com a categoria sobre a participação em espaços de

controle social.

Diretrizes Eixo 2 - Defesa do Estado Democrático e dos Direitos Humanos via
Políticas Públicas

Criar e fortalecer os grupos de trabalho conforme demandas apresentadas pela

categoria;

Campanhas de valorização profissional junto a sociedade capixaba;

Análises e avaliações dos impactos da Pandemia no cotidiano de trabalho nas

diferentes áreas de atuação: saúde, educação e processos de aprendizagem,

assistência social, avaliação psicológica, entre outros. 

Diretrizes Eixo 3 - O fazer ético e científico da Psicologia no trabalho em saúde
mental
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Apresentar um plano sistêmico de investimento visando a aquisição de espaços para a

construção/instalação das subsedes do Conselho Regional e da sua melhoria em

infraestrutura.

Estruturar, no âmbito do CRP16/ES, estratégias e recursos tecnológicos para a

participação à distância (como webconferência) em reuniões e outras atividades

promovidas pelo respectivo Conselho, com o intuito de ampliar o envolvimento da

categoria profissional nesse espaço.

Regulamentar a divulgação de cursos e serviços pelos CRP’s, estabelecendo critérios

para contrapartida de oferta de descontos pelas instituições interessadas para a

categoria, bem como contemplando questões éticas e técnicas.

Incentivar e participar de movimentos de caráter planetário visando o enfrentamento

das consequências da pandemia, do colonialismo digital, da manipulação de

subjetividades pelas plataformas tecnológicas, do combate ao racismo e da

preservação do meio ambiente.

Realizar ações com as secretarias Municipais e Estadual pertinentes, debatendo sobre

as condições éticas e técnicas necessárias para exercício profissional e sobre a

necessidade de autonomia das psicólogas.

Apoiar as iniciativas das entidades sindicais no sentido de enfrentar os problemas do

mundo do trabalho e reforçar estratégias de valorização da Psicologia;

Criar campanhas de valorização do papel da(o) Psicóloga(o), reforçando as práticas

privativas e funções específicas da(o) profissional de Psicologia, considerando, inclusive,

os variados campos de atuação.

Promover atividades online e/ou híbridas com vistas a ampliar a participação da

categoria profissional, tanto na sede do Conselho, quanto nos municípios do interior

do estado.  

Realizar reestruturação organizacional visando melhorias nos serviços prestados pelo

CRP16.

Realizar revisão do Plano de Cargos e Salários e instituir avaliação de desempenho

profissional.

Realizar campanhas informativas e de valorização das trabalhadoras do CRP16/ES para

a categoria.

Estruturar fluxo nos processos administrativos de modo a garantir prioridade nos

processos administrativos para as(os) psicólogas(os) com deficiência.

Organizar espaços coletivos para articulação, fortalecimento e consolidação de

debates, projetos e organização coletiva de uma Psicologia Capixaba.

Criar um modelo simplificado de Relatório de Prestação de Contas para publicização e

apresentação à categoria de forma mais acessível para entendimento da mesma.
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Promover regularmente ações orientativas e de incentivo à categoria para exercício do

acesso à informação, considerando o compromisso legal e ético do CRP16/ES com

transparência como um dos princípios fundamentais da administração pública.

Fomentar e ampliar a participação de Psicólogas(os) nos Conselhos Municipais e

Estaduais de direito e em outros espaços de organização de trabalhadoras(es), como

fóruns e sindicatos, através de ações de aproximação e articulação com as(os)

gestoras(es) das políticas públicas, informando sobre a importância do Conselho de

Classe e de suas atividades no fortalecimento da profissão e das próprias políticas

setoriais.

Articular com as gestões municipais e estadual o fortalecimento da Rede de Atenção

Psicossocial (RAPS), nos termos da Reforma Psiquiátrica e da Luta Antimanicomial.

Realizar mapeamento das psicólogas(os) que atuam em políticas públicas visando

conhecer as lacunas a serem preenchidas frente às demandas relacionadas à garantia

de direitos humanos.

Realizar debates sobre a importância da perspectiva latino-americana para a atuação

profissional.

Articular com as gestões do poder público municipais e estadual visando promover

debates e incentivo a capacitação de profissionais de saúde que atuam em serviços de

urgência e emergência, na atenção às pessoas tentantes do suicídio.

Promover debates sobre a importância da participação de psicólogas e estudantes de

Psicologia nas diversas instâncias de controle social, tanto municipais e estaduais, com

foco na defesa e promoção dos direitos humanos.

Articular debates com o poder executivo municipal e estadual acerca das condições

éticas e técnicas necessárias para exercício profissional e a importância da autonomia

da psicóloga.

Realizar a aproximação entre o Conselho de Psicologia e as residências

multiprofissionais, com objetivo de acompanhamento e produção de orientações sobre

a qualidade da formação e valorização dos serviços públicos e relação de trabalho.

Promover debates com a sociedade civil, poder público, Conselhos de Direito,

Instituições de Ensino Superior e Categoria Profissional visando o enfrentamento do

capacitismo, demarcando o posicionamento ético-político da Psicologia em favor da

equidade, acessibilidade e de Direitos Humanos.

Articular com o poder estadual e municipal a implementação da lei 13935/2019, visando

a contratação de psicólogas(os) (es) na rede de Educação Básica.
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Propor elaboração do Código de Ética Profissional comentado, na tentativa de

abranger questões práticas da atuação da(o) Psicóloga(o) e sua relação com a ética e a

defesa dos direitos humanos.

Retomar o Grupo de Trabalho relacionado à atuação na área clínica em suas diferentes

pluralidades de abordagens teóricas e, também, de Avaliação Psicológica.

Organizar eventos e participar de iniciativas voltadas ao reconhecimento e superação

de déficits de desenvolvimento e educacionais, assim como de traumas decorrentes da

pandemia da COVID-19.

Realizar debates sobre a importância das perspectivas latino-americanas, afro-

brasileiras e indígenas para a Psicologia brasileira.

Realizar e fomentar debates contra-hegemônicos, reiterando epistemologias e

perspectivas de matrizes outras do pensamento. 

Reiterar o compromisso de mobilização e garantia de participação efetiva de

Movimentos Sociais e Populares na composição das comissões e na construção coletiva

dos debates de interesses das mesmas, bem como em todo processo de construção,

defesa e atuação do pleno, articulando ações conjuntas.

Defender junto às associações acadêmico-científicas o ensino presencial como

indispensável para a formação de Psicólogas. 

Promover diálogo, em conjunto com os órgãos de saúde estadual e municipais,

sindicatos e conselhos de controle social para debater sobre a importância da

implantação do serviço de Saúde do Trabalhador dentro das instituições públicas, com

a presença de psicólogas neste serviço.

Garantir, defender e participar da construção e manutenção das comissões que

compõem o escopo do CRP/16, suas pautas e discussões.

Realizar ações visando orientação para psicólogas, comunidade escolar e a sociedade

em geral, sobre a atuação da psicóloga escolar.

Realizar mapeamento das psicólogas(os) com deficiência que atuam no ES visando

conhecer os enfrentamentos para sua atuação, bem como às demandas de garantias

de direitos humanos.

Realizar campanhas e orientações que reforcem o Código de Ética da Psicologia, as

resoluções e orientações técnicas que incidam na defesa de direitos dos grupos

minoritários.

Promover ações e atividades junto a categoria acerca das questões que envolvem as

temáticas étnico-raciais com vistas a fortalecer a Comissão de Relações Raciais.

Promover ações e atividades junto a categoria acerca dos enfrentamentos das pessoas

com deficiência quanto a dupla discriminação vivenciadas por questões de gênero,

raça e cor.
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