
São Paulo, 22 de agosto de 2019. 

 

Carta Aberta  

Considerando que se aproximam as eleições para a escolha democrática dos representantes do 

Sistema Conselho de Psicologia e, tendo em vista que o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica - 

IBAP é uma entidade representativa dos profissionais que atuam de forma prática e/ou desenvolvem suas 

pesquisas sob o escopo da Avaliação Psicológica, e que o instituto apresenta compromisso tanto com a 

pesquisa quanto com a prática profissional da área, vimos por meio desta informar que a diretoria da 

entidade se posiciona nos ideais ora preconizados no Código de Ética Profissional da Psicologia. Dessa 

forma, repudiamos qualquer ação que viole a preservação dos direitos à dignidade e à individualidade da 

pessoa, tal como indica a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não pactuamos com práticas 

discriminatórias ou excludentes que possam levar o indivíduo ao sofrimento psíquico e prezamos pela 

psicologia laica e científica. 

A defesa aos direitos humanos e compromisso social é a base do imenso crescimento e 

reconhecimento que a Avaliação Psicológica vem conquistando nos últimos 20 anos no Brasil. Esse 

desenvolvimento foi possível porque a área da Avaliação Psicológica vem atuando junto ao Fórum de 

Entidades Nacionais da Psicologia Brasileira (FENPB), no qual faz parte o Conselho Federal de 

Psicologia (CFP), em especial o Sistema de Avaliação de Testes Psicológico (SATEPSI), sempre em 

busca de oferecer à sociedade uma prática ética e de qualidade da Avaliação Psicológica. Como exemplos 

do trabalho em conjunto entre IBAP com a Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica 

(CCAP)/SATEPSI estão as discussões sobre as Resoluções CFP 002/2003 e 009/2018, além da conquista 

da especialidade em Avaliação Psicológica, dentre tantas outras parcerias firmadas e de sucesso.  

O IBAP reconhece, dentre todas as propostas expressas pelas chapas que concorrem ao CFP, e 

após debates on-line, que a chapa denominada Frente em Defesa da Psicologia Brasileira (chapa 21) 

defende propostas alinhadas aos ideias do IBAP, o que nos faz caminhar para a continuidade da parceria 

e o compromisso com a área da Avaliação Psicológica. Posto isto, incentivamos a participação de todos 

os associados nesse processo de escolha democrática de nossos representantes, bem como prezamos pela 

liberdade de escolha de nossos associados. 

 

Cordialmente 

Diretoria do IBAP - Gestão 2019-2021 

 

 

 


