AÇÕES DA CCAP
2021

•

Avaliação de Testes Psicológicos

De janeiro a setembro de 2021 foram avaliados treze testes psicológicos,
cinco estudos de equivalência entre formato lápis e papel e online, duas
atualizações de normas e três instrumentos submetidos pelos CRPs com o
intuito de saber se estes seriam ou não testes psicológicos.
•

Resoluções

Publicação da Resolução CFP nº 03 de 31 de maio de 2021, que dispõe sobre
a prorrogação dos prazos dos vencimentos dos estudos normativos até
novembro de 2022.
•

Reuniões com CRPs

Com intuito de elucidar as principais dúvidas relativas à Avaliação
Psicológica no contexto profissional e assuntos referentes ao Satepsi, a
CCAP elaborou um calendário de reuniões com cada CRP. De fevereiro a
setembro de 2021 foram realizadas 27 reuniões (uma a mais com CRP-04 e
CRP-07 para discutir avaliação psicológica para porte de armas e com CRP12 para discutir avaliação psicológica no contexto do trânsito).
•

Reuniões

Foram realizadas 10 reuniões por videoconferência da Comissão Consultiva
em Avaliação Psicológica. Outras 7 reuniões extraordinárias foram
realizadas para tratar da ADI dos testes Psicológicos. Totalizando 17
reuniões até o momento.
•

Reuniões com Editoras

Foram realizadas dez reuniões com Editoras que comercializam testes
psicológicos para discutir os possíveis encaminhamentos relativos à Ação
Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 3481 dos Testes Psicológicos, em
trâmite no Supremo Tribunal Federal.
•

Lives da CCAP

Diante da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a ADI 3481 que
culminou na liberação da comercialização de testes psicológicos e
considerando os encaminhamentos propostos pelas entidades do FENPB
em Avaliação Psicológica e GTs da ANPEPP, a CCAP organizou atividades de
comunicação sobre o tema.

Foram realizadas quatro lives com a finalidade de sensibilização e
orientação sobre a importância e o impacto da Avaliação Psicológica para a
sociedade. A quinta e última live se realizará em outubro. As ações ainda
contarão com seis programas de rádio/podcast e seis propagandas curtas
para o Youtube.
•

Publicações

Revista Ciência e Profissão
Dossiê – Avaliação Psicológica – (Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
nº 3481 Psicologia: Ciência e Profissão, Volume: 41, Número: spe1,
Publicado: 2021
•

Demandas e E-mails respondidos

Foram recepcionados nos canais de comunicação do CFP e do SATEPSI o
total de 60 e-mails referentes a demandas de Avaliação Psicológica e Testes
Psicológicos. Outros 56 ofícios e demandas foram recebidos via Ouvidoria
ou enviados diretamente por CRPs e outras entidades.
•

Data

Participação em Eventos
CRP/Entidade

Evento

CRP-08

Roda de conversa sobre Ação Direta de
Inconstitucionalidade 3481

Março
CRP-11

CRP-12

Live
sobre
Ação
Inconstitucionalidade 3481

Direta

de

III Seminário Catarinense de Avaliação
Psicológica com palestra sobre o
tema: Qual o papel do Satepsi?

Abril
CRP-04

Unigranrio

Live
sobre
Ação
Inconstitucionalidade 3481

Direta

de

Aula online sobre Avaliação Psicológica na
perspectiva do CFP

Maio
CRP-07

Julho

IBAP

Entrevista sobre o tema Avaliação
Psicológica na edição da revista do CRPRS
EntreLinhas
10º Congresso Brasileiro de Avaliação
Psicológica do IBAP

CRP-07

Agosto

Setembro

Reunião virtual sobre Ação Direta de
Inconstitucionalidade 3481

UFMT

IX SEMANA DE PSICOLOGIA – UFMT, II
ENCONTRO do PPGPsi – UFMT e II
ENCONTRO PANTANEIRO DE AVALIAÇÃO
PSICOLÓGICA da UFMT

CRP-16

Evento online sobre avaliação psicológica

Todos os CRPs

CCAP encerra as visitas em todos os CRs
conhecendo a realidade de AP em todo o
território.

Instituto Brasileiro de
Neuropsicologia
e
Comportamento (IBNeC)

XI Reunião Anual do IBNeC
Seminário Online da Unigranrio

Outubro
Unigranrio
CFP

Seminário sobre Porte de Armas e Trânsito
com Sistema Conselhos

