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Elaboramos esta cartilha de modo a sintetizar as informa-

ções importantes que você deve ter conhecimento para 

atuar como representante do CRP05 nos conselhos de 

direito e políticas públicas. Ela contém uma apresentação 

geral e dúvidas frequentes. Leia-a com atenção.

Primeiramente, há algumas etapas para se tornar uma 

representante do CRP05 em conselhos de direito e polí-

ticas públicas. A futura representante deve ser indicada 

por uma conselheira ou colaboradora do CRP05 e, em 

seguida, seu nome é submetido a análise ética e financei-

ra, seguindo o que a portaria 103/2020 determina. Após a 

confirmação de que não há pendências éticas e financei-

ras, a futura representante tem seu nome submetido em 

reunião plenária e, em caso de aprovação, é elaborada 

uma portaria nomeando a pessoa como representante 

no conselho de direito ou de política pública em questão. 

Bem-vinda, colaboradora 
da Comissão Regional 

de Psicologia e Políticas 
Públicas do CRP-05.
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O CRP05 é organizado em eixos, núcleos e comissões 

de acordo com seus temas de trabalho e áreas territo-

riais de abrangência. A representante do CRP05 nos 

conselhos de direito e políticas públicas estará direta-

mente vinculada à Comissão Regional de Psicologia e Po-

líticas Públicas (CRPPP), cuja conselheira coordenadora 

do Controle Social é a Conceição Gama. Para além da 

CRPPP, cada representante deverá participar das reuni-

ões da subsede de abrangência do município que atua, 

assim como do núcleo ou eixo referente ao tema do con-

selho de direito ou de política pública em questão, adian-

te nesse documento melhores apresentados.
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A fim de capilarizar o alcance do CRP05 e descentralizar 
suas demandas, o conselho se divide em comissões ges-
toras que abarcam todos os municípios do Rio de Janeiro, 
exceto a capital.

A representante do CRP05 deverá participar das reuni-
ões da subsede da região onde atua, caso o conselho 
de direito ou de política pública esteja em município de 
abrangência dessas. Toda demanda referente a ques-
tões territoriais deverá ser encaminhada para a CRPPP 
(crppp.administrativo@crprj.org.br).

Segue abaixo a lista de comissões e suas coordenadoras.

● Comissão Organizadora da Subsede Região Sul Fluminense: 
   Carolina Silva

● Comissão Gestora Baixada Fluminense: 
    Érika Barbosa

● Comissão Gestora Região Serrana: 
    Victoria Gutierrez 

● Comissão Gestora Região Leste Fluminense: 
    Alexandre Nascimento

● Comissão Gestora Região Norte e Noroeste Fluminense: 
    Conceição Gama
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Buscando qualificar a atuação de nossas colaboradoras 
e ampliar as discussões da Psicologia em determinados 
temas, o CRP05 se divide também em núcleos e eixos 
temáticos. Cada representante deverá se aproximar do 
eixo ou núcleo cujo tema converge com o conselho de 
direito ou de política pública onde atua. Toda dúvida re-
ferente ao funcionamento dos eixos, núcleos e comis-
sões temáticos deverá ser encaminhada para a COTEC 

(cotec.administrativo@crprj.org.br).

Abaixo a listagem dos núcleos, eixos e comissões, assim 
como de suas coordenadoras:

● Comissão Regional de Psicologia e Direitos Humanos: 
    Céu Cavalcanti

● Eixo de Gênero e Diversidade Sexual 
    Conceição Gama

● Eixo de Infância e Juventude 
    André Rangel

● Eixo de Política sobre Álcool e Outras Drogas 
    Victoria Gutierrez

● Eixo de Políticas e Práticas Anticapacitistas 
    Ismael Damas

● Eixo de Violência de Estado e Enfrentamento à Tortura 
    Marden Filho



8

● Eixo de Direito à Cidade 
    Lucas Gabriel Matos

● Eixo de Laicidade 
    Heder Bello

● Eixo de Relações Raciais 
    Hildeberto Martins

● Núcleo de Psicologia e Assistência Social 
    Claudia Simões

● Núcleo de Psicologia e Educação 
    Marinaldo Santos

● Núcleo de Psicologia e Saúde 
    Thiago Melício

● Núcleo de Psicologia e Saúde Mental 
    Rodrigo Echebarrena

● Núcleo de Psicologia e Sistema de Justiça 
    Marina Vilar

● Núcleo de Psicologia, Sistema Prisional e Segurança Pública 
    Márcia Badaró

● Núcleo de Psicologia e Esporte 
    Andreia Cardoso

● Núcleo de Psicologia e Socioeducação 
    Thais Vargas
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● Núcleo de Psicologia e Tráfego 
    Janaina Sant’Anna

● Comissão Especial de Psicologia do Trabalho e Organizações 
    Alfredo Assunção

● Comissão Especial de Psicologia em Emergências e Desastres 
    Victoria Gutierrez 

Cada comissão, núcleo ou eixo possui uma sistemáti-
ca de funcionamento própria e o contato entre coor-
denadora do eixo ou núcleo e representante do con-
selho de direito ou de políticas públicas poderá ser 
feito a partir das demandas que surgirem. Assim, tan-
to a coordenadora do núcleo ou eixo poderá entrar em 
contato com a representante para solicitar sua par-
ticipação em reuniões e demais atividades, como a 
representante poderá entrar em contato com a coor-
denadora para discutir sobre determinado tema que 
seja pertinente no conselho onde atua. 

A atuação da colaboradora nos conse-
lhos de direito e políticas públicas deverá 
se pautar nos princípios éticos, regula-
mentados pelo Código de Ética Profis-
sional do Psicólogo (2005), e nas dire-
trizes do Sistema Conselhos. Enquanto 
representante do CRP05 no conselho de 
direito ou de política pública em ques-
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tão, a colaboradora representa toda a categoria profissio-
nal naquele espaço e deve atuar para que as discussões 
e decisões reflitam um posicionamento ético e político de 
afirmação do compromisso social da Psicologia.  

Nas reuniões dos conselhos de direito e políticas públi-
cas, a colaboradora poderá identificar situações que de-
mandem instrução e/ou intervenção do CRP05. Exemplos 
dessas situações são os casos de descumprimento do re-
gimento interno e da lei de criação, aprovação de medidas 
de forma antidemocrática, afirmação de posicionamen-
tos contrários aos defendidos pelo Sistema Conselhos de 
Psicologia. A partir disso, a colaboradora deverá utilizar o 
relatório de atividade para expor a questão e sugerir um 
encaminhamento, como a análise do item pela comissão, 
eixo ou núcleo temático, análise da assessoria jurídica ou 
solicitação de reunião com a CRPPP para averiguarmos 
outras medidas possíveis.

A fim de que haja um efetivo acompanhamento da atua-
ção das colaboradoras do CRP05 nos espaços de repre-
sentação social, é de suma importância o envio do rela-
tório após a realização de cada atividade. Os relatórios 
deverão ser preenchidos via formulário e devem conter 
um breve resumo dos principais pontos de discussão da 
reunião e seus desdobramentos. Para mais informações 
sobre os relatórios e respostas às dúvidas mais frequen-
tes, leia a seção a seguir.  
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Dúvidas frequentes

1. O que é o relatório de atividades?

O relatório reúne as informações 

acerca de determinada atividade re-

alizada pela colaboradora do CRP05, 

como participação em reunião ou 

evento. Ele é um instrumento para o 

acompanhamento da atuação da re-

presentante nos conselhos de direito 

e políticas públicas, através do qual a 

CRPPP poderá ter conhecimento acerca dos debates re-

alizados nos espaços de representação e, a partir disso, 

propor ações que qualifiquem a atuação dessas repre-

sentantes. Desse modo, é de suma importância a relato-

ria da atividade realizada, contendo informações como 

instituições participantes, pauta e encaminhamentos ou 

deliberações.  

O preenchimento e envio do relatório se dá via formulário, 

disponível em: <http://forms.gle/iCiw5i77aWcj8jWQ9>

http://forms.gle/iCiw5i77aWcj8jWQ9
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2. Quando devo enviar o relatório?

O relatório de atividade deverá ser enviado após a parti-
cipação da representante em cada atividade, sejam elas 
reuniões online ou presenciais, ordinárias ou extraordiná-
rias dos conselhos de direito e políticas públicas, assim 
como atividades ou eventos que digam respeito a sua re-
presentação no conselho. 

3. Como solicito o pagamento da ajuda de custo?

Para solicitar o pagamento da ajuda de custo, preencha o 
formulário. Disponível em:
http://forms.gle/hpziLDk3yHVSGivVA

Sobre o preenchimento do formulário, salientamos que 
as representantes do CRP05 nos conselhos de direito e 
políticas públicas devem marcar a opção “colaboradora” 
no quesito “vínculo” do formulário, assim como no que-
sito “Comissão/Núcleo/Eixo”, deverão marcar a opção 
“Comissão Regional de Psicologia e Políticas Públicas – 
Controle Social”. 

Ressaltamos que as ajudas de custo serão pagas apenas 
para atividades realizadas presencialmente, relativas à co-
laboração no CRP05. As ajudas de custo referem-se ao 
ressarcimento de despesas gastas com transporte e ali-
mentação, seguindo o que determina a Portaria 103/2020, 

http://forms.gle/hpziLDk
3yHVSGivVA
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na qual está restrito seu pagamento para colaboradoras 
que estejam adimplentes com sua anuidade. 

4. O pagamento da ajuda de custo 
depende do envio do relatório?

Sim, o pagamento da ajuda de custo só 

ocorrerá mediante o envio do relatório 

de atividades. Ressaltamos que, caso 

a colaboradora não necessite de ajuda 

de custo, ainda assim se faz necessário 

o envio do relatório de atividades para 

que haja um efetivo acompanhamen-

to por parte da CRPPP da atuação de 

cada colaboradora nos conselhos de 

direito e políticas públicas.   

5. É possível se desligar da representação durante o 
tempo de mandato?

Sim, quando a pessoa participa de uma eleição em con-

selhos de direito e políticas públicas, a cadeira é de re-

presentação do CRP05. Caso a colaboradora precise 

parar de nos representar, nós indicaremos outra pes-

soa para dar continuidade a representação e, para isso, 

é importante que a colaboradora nos comunique. Uma 
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outra forma de desligamento é a ausência nas reuniões 
dos eixos, núcleos e comissões do CRP05, assim como 
o não envio dos relatórios de atividades, impossibilitan-
do o acompanhamento da representação. É muito im-
portante o acompanhamento das discussões que estão 
ocorrendo nos conselhos para que possamos construir 

ações coletivamente.

O CRP-05 considera que o controle social tem extrema 
importância para garantir que as políticas atendam às 
necessidades prioritárias da população, para melhorar 
os níveis de oferta e de qualidade dos serviços e tam-
bém para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos.

____________________________________________________________
No intuito de garantir uma linguagem inclusiva de gênero, optou-se por re-
ferenciar a categoria no feminino, tendo em vista a realidade da profissão 
(nacionalmente, mais de 80% dos registros ativos são de mulheres). Desta 
forma, sempre que aparecerem palavras no feminino como "psicólogas", 
"colaboradoras", entre outras, estão incluídos todos os gêneros.


