SISTEMA CONSELHOS DE PSICOLOGIA
PLANEJAMENTO UNIFICADO PARA O TEMA “EMERGÊNCIAS E DESASTRES”
2011 - 2013

ANEXO:
Agenda 2011-2013 e Realizações Conjuntas para 2011 do Sistema Conselhos,
na temática “Emergências e Desastres”.

AGENDA 2011-2013 DO SISTEMA CONSELHOS PARA O TEMA “EMERGÊNCIAS E DESASTRES”
1) Incentivar a produção, sistematizar e difundir conhecimento.
2) Produção de referências conceituais, metodológicas e tecnológicas de atuação da psicologia (psicólogos e Sistema Conselhos)
em situação de emergências e desastres.
3) Acompanhar e intervir em Políticas públicas relevantes a partir da contribuição da psicologia em emergências e desastres.
4) Promover educação permanente em emergências e desastres e promover a inserção do tema na formação acadêmica.
5) Articulação com os atores sociais para potencializar a formulação, implantação, monitoramento e avaliação da política pública
de defesa civil.

REALIZAÇÕES CONJUNTAS PARA 2011, NA TEMÁTICA “EMERGÊNCIAS E DESASTRES”
A seguir estão transcritas as realizações conjuntas do Sistema Conselhos para o ano de 2011, na temática “Emergências e
Desastres”, assim como seus prazos, responsáveis e comentários feitos pela plenária que colaboram para sua futura execução.
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REALIZAÇÕES CONJUNTAS PARA 2011, NA TEMÁTICA “EMERGÊNCIAS E DESASTRES”
Realização

Prazo

1) Realizar audiências públicas e reuniões de
De agosto a
articulação nacional e regional com entidades dezembro de 2011
da defesa civil

Responsáveis

Comentários

CFP e CRPs

Inclui oficinas de disseminação de tecnologias
Seminário de toda a autarquia

2) Realizar o 2º seminário nacional
Em novembro de
de psicologia em emergências e desastres,
2011
precedido por seminários regionais

Espaços preparatórios - dialogar com as experiências
regionais
Produção de um vídeos registrando o seminários
Incentivar a criação de ator social coletivo para articular o
campo da psicologia e emergências e desastres
Elaboração da versão inicial do texto - 1ª
semana julho

3) Elaborar texto base que subsidie o debate
nacional.

Julho 2011

APAF indica
representantes
regionais + CFP,
consultores ad hoc e
rede latino-americana

Etapas:

Manifestações
dos
participantes
planejamento sobre o texto - em 15 dias

do

Publicação - na última semana julho
Texto que retrate a discussão feita, sistematize os
paradigmas, linhas epistemológicas.
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REALIZAÇÕES CONJUNTAS PARA 2011, NA TEMÁTICA “EMERGÊNCIAS E DESASTRES”
Realização

Prazo

Responsáveis

Comentários
Documento que expresse o compromisso com a política
(Que contenha o que os psicólogos pensam hoje como
compromisso de prática)

4) Elaborar minuta de nota técnica sobre
exercício profissional em emergências e
desastres que seja encaminhada para as
Plenárias dos Regionais para posteriormente
ser publicizado

Elaboração da versão inicial - 1ª semana julho
Julho 2011

Manifestações
dos
participantes
planejamento - em 15 dias

do

APAF de maio

CFP puxa.

CFP apresenta a
proposta na APAF

7) Articular CFP, ABEP e Rede Latino
Etapas
americana para a construção de um curso à
preparatórias
APAF indica grupo + CFP
distância sobre psicologia nas emergências e finalizadas em
dezembro de 2011
desastres

8) Discutir com ABEP a inclusão do tema nas
IES

Etapas:

Publicação - na última semana julho

5) Criar link de acesso às referências
A partir de junho
bibliográficas do tema, vinculado à estação
de 2011
BVS-PSI
6) Pautar a publicação de um número da
Revista Diálogos sobre o tema de
emergências e desastres

APAF indica

Curso para psicólogos e não psicólogos

Responsáveis no âmbito
regional: núcleos ABEP
+ CRPs
Agosto 2011
Responsáveis no âmbito
nacional: CFP + ABEP
nacional
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REALIZAÇÕES CONJUNTAS PARA 2011, NA TEMÁTICA “EMERGÊNCIAS E DESASTRES”
Realização

Prazo

Responsáveis

Comentários

9)
Elaborar
Plano
Operacional
de
Contingências para ser apreciado na APAF de Dezembro 2011
dezembro/2011

Planejamento Unificado do Sistema Conselhos para o tema “Emergências e Desastres” - 2011-2013 - ANEXO

5

