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O Congresso Nacional da Psicologia é uma 
conquista democrática da categoria, que permitiu a 
transformação do papel, do funcionamento e da ação dos 
Conselhos de Psicologia. 

Os Congressos Nacionais são instância máxima 
de deliberação na estrutura dos Conselhos. São realizados 
de 3 em 3 anos e permitem que a categoria discuta e aprove 
as diretrizes básicas para a ação dos Conselhos, assim 
como organize as chapas que se candidatarão às eleições. 

Na verdade, o Congresso Nacional é mais do que 
um evento. Ele é um processo amplo de debates, que se 
inicia bem perto de cada psicólogo, isto é, no seu regional, 
na sua 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 representantes de outras sub-sedes ou seções. 

Assim, o Congresso Nacional possui etapas: 
• eventos preparatórios; 
• pré-congressos; 
• Congressos Regionais; 
• Congresso Nacional. 

A partir dos pré-congressos, a participação passa a ser feita 
por delegados eleitos pelo conjunto de participantes. 

O futuro da Psicologia está em suas mãos. 
Participe de sua construção! 

QUALIDADE, ÉTICA E CIDADANIA 
NOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS: 

CONSTRUINDO O COMPROMISSO 
SOCIAL DA PSICOLOGIA 

Realização: 

Conselhos de 
Psicologia do Brasil Conselho 

Federal de 
Psicologia 

Mais informações, procure o seu Regional 

Procure seu Conselho Regional para 
conhecer as datas e os eventos que estão 

sendo organizados. Depois da experiência 
da 1 ".Mostra Nacional de Práticas em 

Psicologia, você já sabe que sua 
participação é imprescindível. 
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Como ser delegado? 
Todo psicólogo pode ser delegado. Para isso, é 
necessário participar dos pré-congressos e dos 
Congressos Regionais, se candidatar a delegado e, 
se eleito, participa do Congresso Nacional. 

E quando começam estas atividades? 
Já. Os Conselhos Regionais de Psicologia estão 
organizando atividades nos meses de Janeiro, 
Fevereiro, Março e Abril, para que os psicólogos 
tenham a oportunidade de estarem juntos, 
construindo o futuro. 

Procure seu Conselho Regional e verifique o 
próximo compromisso. 

Quando acontece o I V CNP? 
O IV Congresso Nacional da Psicologia acontece 
em Brasília, de 21 a 24 de junho de 2.001. No 
entanto, o Congresso é precedido de eventos 
preparatórios, pré-congressos e Congressos 
Regionais. São reuniões, debates, encontros que 
reúnem psicólogos em suas regiões para, a partir do 
tema do Congresso, construírem teses, que deverão 
ser objeto de apreciação nos debates que se seguirão 
em Congressos Regionais, nos 15 CRPs, e no 
Congresso Nacional, em junho, em Brasília. 

E qual é o tema do I V CNP? 
O tema é: "Qualidade, ética e cidadania na 
prestação de serviços profissionais: construindo o 
compromisso social da Psicologia". 

E o que se pretende com este tema? 
Pretende-se construir um programa para o futuro da 
Psicologia. Queremos uma profissão que ofereça 

seus serviços à sociedade com qualidade, ética e 
cidadania. Para que isso possa acontecer, 
deveremos debater e aprovar um plano de 
intervenção para os Conselhos de Psicologia, que 
possa ser diretriz para a ampliação do compromisso 
social de nossa profissão. 

Cada psicólogo e cada grupo, por área de atuação, 
devem se organizar para debater as urgências e 
necessidades que sua área possui, para que o 
serviço prestado possa se qualificar. 

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? 
As teses são uma construção de uma proposta que 
inclui: 

• análise da realidade da Psicologia e o 
apontamento das urgências e necessidades; 

• as diretrizes que estão sendo propostas; 

• há descrédito por parte do Judiciário e 
outras instituições; 

• os instrumentos têm mau uso nas 
Universidades, onde se pirateia e copia, 
contribuindo para sua desvalorização; 

• com isso, o trabalho do psicólogo também 
perde seu valor e sua credibilidade. 

Diretrizes 
Qualificar o instrumental 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: 

• os encaminhamentos que devem ser dados 
pelos Conselhos Regionais e Federal. 

Por exemplo: 

Análise 
O problema dos instrumentos de avaliação 
psicológica: 

i • não são adequados à realidade brasileira. A 
maioria não está validada e padronizada; 

produzir resoluções sobre a qualidade de 
produtos e serviços psicológicos; 

chamar as COFs para que se possa atuar na 
fiscalização e orientação; 

realizar campanha de valorização dos 
instrumentos junto ao Judiciário e outras 
instituições. 
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