
Descubra como você pode definir os rumos da Psicologia no 
Brasil para os próximos três anos!



O que é o CNP?

• O Conselho Nacional de Psicologia (CNP) é a instância 
máxima de deliberações do Sistema Conselhos e tem por 
objetivo promover a organização e a mobilização das/os 
psicólogas/os do país, garantindo a participação direta no 
processo de deliberação acerca das ações a serem exercidas 
pelas jurisdições de Psicologia, favorecendo e valorizando 
seu protagonismo para o desenvolvimento da profissão.



10º CNP / 10º COREP-PE
• O 10º CNP que acontecerá de 30 de maio a 02 de junho de 

2019, em Brasília é precedido de eventos preparatórios, pré-
congressos e, principalmente, do Congresso Regional da 
Psicologia (COREP), que ocorrerá em todo Brasil.

• Ao longo de todo esse processo, as/os psicólogas/os 
deliberam sobre as propostas que devem orientar a gestão 
dos Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Psicologia 
entre 2020 a 2022.



10º CNP / 10º COREP-PE
• É também atribuição do COREP: garantir o espaço de 

articulação para composição, inscrição e apresentação 
de chapas que concorrerão ao mandato do Conselho 
Federal de Psicologia, na gestão 2019 a 2022.

Por isso, o CRP-02 convida a categoria de nosso Estado 
a participar da fase preparatória e contribuir com 

propostas para o 10º COREP-PE.



CNP / COREP

• Conhecendo as etapas:

Eventos 
Preparatórios Pré-Congressos

Congresso 
Regional de 
Psicologia 
(COREP)

Congresso 
Nacional de 

Psicologia (CNP)



CNP / COREP
• Pré-Congressos:
• Organizados pelos Conselhos Regionais de Psicologia tem por 

objetivo de debater, qualificar, suprimir, criar, apreciar e 
sistematizar propostas locais e nacionais sobre o tema do 
10º CNP, dividido por eixos temáticos. 

• Eleição de delegadas/os para o Congresso Regional de 
Psicologia;

• Os Pré-Congressos deverão eleger delegadas/os para o 
COREP na proporção de um/a para cada duas psicólogas 
(os) presentes no momento da eleição das delegadas. 



CNP / COREP
• Pré-Congressos:
• Cada Pré-Congresso e Congresso Regional deverá discutir e aprovar até 

10 propostas por eixo, totalizando o máximo de 30 (trinta) propostas 
nacionais por Conselho Regional.

• Os Pré-Congressos deverão eleger delegadas/os para o COREP na 
proporção de um/a para cada duas psicólogas (os) presentes no 
momento da eleição das delegadas. 

• Cada Psicóloga (o) poderá participar de Pré-Congresso de sua escolha, 
com direito a voz e voto, podendo ser eleita (o) em apenas um deles. 

• A homologação das/os delegadas /os eleitas nos Pré-Congressos se dará 
após conferência pelo COMORG Regional, do cumprimento das regras 
previstas pelo COREP e CNP.

Importante:  “Propostas devem ser orações únicas, sem 
encaminhamentos”.



CNP / COREP

• Congresso Regional de Psicologia (COREP):
• Organizados pelos Conselhos Regionais de Psicologia tem por

objetivo debater, qualificar, suprimir, criar, apreciar e
sistematizar propostas locais e nacionais sobre o tema do 10º
CNP, dividido por eixos temáticos.

• Eleição de delegadas/os para o Congresso Nacional e deliberação 
sobre outras proposições.

• Inscrição de chapas para as eleições dos Conselhos Regionais;
• O nosso COREP será nos dias 06 e 07 de abril de 2019, local a 

confirmar. 



10º CNP – Tema Geral

“O (im)pertinente compromisso social da Psicologia na 
resistência ao Estado de exceção e nas redes de relações 

políticas, econômicas, sociais e culturais“.



10º CNP – 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 diretos humanos

• Eixo 3 – Do exercício profissional



Como posso participar?

• A categoria pode enviar propostas online até dia 31 de 
janeiro de 2019 por meio de formulário disponível no site 
http://www.crppe.org.br/2018/cnp_corep/ . As mesmas 
serão sistematizadas e encaminhadas para aprovação no Pré-
Congresso. 

• E-mail para envio: corep@crppe.org.br

http://www.crppe.org.br/2018/cnp_corep/


Estudantes podem participar do CNP-
COREP?

• Poderão participar até 54 (cinquenta e quatro) estudantes de 
Psicologia, sendo 2 (duas) por cada Unidade da Federação, 
que tenha sido eleita/o pelo coletivo de estudantes 
presentes no COREP. As/Os estudantes terão direito a voz 
nos grupos e na Plenária, sem direito a voto.



Participe!

• Acompanhe em nosso site www.crppe.org.br ou na página oficial do 
CRP-02 dedicada ao processo 
http://www.crppe.org.br/2018/cnp_corep/. 
Nos dois endereços eletrônicos estão disponíveis todas as 
informações sobre o 10º CNP-COREP. Etapas do processo, agenda de 
eventos, formulários oficiais e os regulamentos e regimentos podem 
ser acessados. 
Mobilize-se e participe desse momento deliberativo da Psicologia!

Contatos: (81) 2119-7272/7253/7254
E-mail: corep@crppe.org.br


	Número do slide 1
	O que é o CNP?
	10º CNP / 10º COREP-PE
	10º CNP / 10º COREP-PE
	CNP / COREP
	CNP / COREP
	CNP / COREP
	CNP / COREP
	10º CNP – Tema Geral
	10º CNP – Eixos Temáticos
	Como posso participar?
	Estudantes podem participar do CNP-COREP?
	Participe!

