
1. Título da Mesa: 
INTERFACES ENTRE A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA, A COMISSÃO DE 
ÉTICA E A COMISSÃO DE ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CRP07. 
2. Coordenadora da Mesa: 
Vivian Roxo Borges (Conselheira Titular do CRP07 – Gestão Composição – e Presidente da 
Comissão de Avaliação Psicológica), E-mail: vivian.borges@pucrs.br, fax: (51) 3328-2122, 
telefone: (51) 9824-0246. 
3. Títulos dos Trabalhos: 
- DEMANDAS EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA TRABALHADAS PELA COMISSÃO DE 
ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CRP07 (Maria de Fátima Bueno Fischer, Conselheira 
Titular do CRP07 e Presidente da Comissão de Orientação de Fiscalização). 
- DEMANDAS EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA TRABALHADAS PELA COMISSÃO DE 
ÉTICA (Vivian Roxo Borges, Conselheira Titular do CRP07 e membro da Comissão de Ética). 
- COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DO CRP07: PRINCIPAIS DEMANDAS 
TRABALHADAS (Sinara Cristina Tres Soares, Conselheira Titular do CRP07 e membro da 
Comissão de Avaliação Psicológica). 
4. Resumo da Mesa: 
Objetivo desta mesa é provocar uma discussão no que se refere à interface entre as Comissões de 
Orientação e Fiscalização, Ética e Avaliação Psicológica relacionadas às demandas na área de 
avaliação psicológica. Com este trabalho, pretende-se demonstrar e compartilhar o olhar do CRP07 
a estas questões que tem permeado o cenário de atuação do psicólogo, muitas vezes em desacordo 
com os pressupostos éticos e legais da profissão. 
5. Resumo de cada um dos trabalhos: 
DEMANDAS EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA TRABALHADAS PELA COMISSÃO DE 
ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CRP07. Maria de Fátima Bueno Fischer (Conselheira 
Titular do CRP07 e Presidente da Comissão de Orientação de Fiscalização). E-mail: 
fischercunha@gmail.com, fax: (51) 3328-2122, telefone: (51) 9871-1113. 
A Comissão de Orientação e Fiscalização/COF, como o próprio nome diz, tem como base para a 
constituição do seu trabalho o Código de Processamento Disciplinar e, neste sentido, sua atuação 
está, também, intimamente relacionada à Comissão de Ética. No CRP07 a Comissão de Orientação 
e Fiscalização vem se dedicando a aproximação com a categoria no sentido de fiscalização, mas 
também em relação à orientação dos profissionais e entidades no que se refere à prática qualificada 
em Psicologia. Nestes dois sentidos, se inserem as demandas que chegam a esta Comissão 
relacionadas à área de avaliação psicológica. Estas demandas referem-se principalmente ao uso dos 
instrumentos utilizados nos processos de avaliação psicológica. Os principais temas abordados neste 
sentido são: a aplicabilidade dos testes, a guarda dos materiais (manuais dos testes, protocolos e 
documentos), os conteúdos dos manuais dos testes psicológicos e os testes aprovados pela 
Comissão Consultiva em Avaliação Psicológica (SATEPSI), a elaboração de documentos 
decorrentes do processo de avaliação, e a utilização de testes por profissionais não psicólogos. 
Ainda nesta direção, outra questão que chega a COF refere-se ao uso de técnicas que não são 
reconhecidas em Psicologia. Muitas vezes, os desdobramentos destas questões, que são abordadas e 
que recebem uma intervenção da Comissão de Orientação e Fiscalização, são os encaminhamentos 
feitos a Comissão de Ética para a verificação da necessidade de abertura ou não de processo 
disciplinar ético. O que tem permeado as discussões feitas na Comissão de Orientação e 
Fiscalização são as propostas de intervenção mais preventivas neste sentido, ou seja, propostas que 
perpassem a formação em psicologia minimizando as práticas que são dadas em desacordo com os 
princípios éticos e legais da profissão. Com base nisso, salienta-se a importância da interface desta 
Comissão com as tantas outras instâncias do CRP e, neste sentido, o diálogo constante com a 
Comissão de Avaliação Psicológico tem sido pauta dos plenários desta gestão. 
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DEMANDAS EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA TRABALHADAS PELA COMISSÃO DE 
ÉTICA. Vivian Roxo Borges (Conselheira Titular do CRP07 e membro da Comissão de Ética). E-
mail: vivian.borges@pucrs.br, fax: (51) 3328-2122, telefone: (51) 9824-0246. 
A Comissão de Ética/COE do CRP07, que tem como finalidade o assessoramento ao Plenário e à 
Diretoria em assuntos referentes à ética profissional e ao julgamento de processos éticos, tem 
trabalhado constantemente com a interface entre as questões éticas e as demandas na área de 
avaliação psicológica, que são trabalhadas tecnicamente pela Comissão de Avaliação Psicológica. 
Desta forma, mantendo-se um diálogo constante entre estas duas instâncias dentro do CRP07. 
Alguns pontos importantes neste sentido permeiam a qualificação e o conhecimento do profissional 
no que se refere às regulamentações do CFP, que guiam a sua prática profissional e principalmente, 
neste caso, a sua atuação na área de avaliação. Outro aspecto refere-se à elaboração de documentos 
provenientes de um processo avaliativo. Os desdobramentos destas questões éticas acabam 
interferindo de forma bastante significativa na atuação do profissional, mas principalmente na vida 
dos sujeitos que estão sendo avaliados. Sabe-se hoje que a área de avaliação psicológica vem 
passando por várias transformações, a começar pela preocupação com a formação nesta área e a 
qualificação dos instrumentos de avaliação, principalmente no que se refere aos estudos de suas 
propriedades psicométricas, o uso adequado destes e a elaboração de documentos dentro dos 
parâmetros da legislação, respondendo somente as solicitações circunscritas em um processo de 
avaliação psicológica. As discussões que permeiam a COE enfocam justamente o posicionamento 
dos CRPs em relação a estas questões, ficando sempre como uma das alternativas a possibilidade de 
trabalhar a formação básica em Psicologia em relação a estas temáticas, e também proporcionar 
movimentos constantes de discussão com a categoria. O que se tem enfocado, como papel 
fundamental do CRP na sua relação com a categoria, é a necessidade de qualificar o processo de 
trabalho e proporcionar reflexões que ultrapassem o fazer simplesmente e enfoquem o 
posicionamento do profissional enquanto responsável pela sua atuação e com um compromisso com 
os sujeitos e com a sociedade. 
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA DO CRP07: PRINCIPAIS DEMANDAS 
TRABALHADAS. Sinara Cristina Tres Soares (Conselheira Titular do CRP07 e membro da 
Comissão de Avaliação Psicológica). E-mail: sinara.tres@ig.com.br, fax: (51) 3328-2122, telefone: 
(51) 8431-2738. 
A Comissão de Avaliação Psicológica/CAP do CRP07 tem como principal objetivo promover o 
debate sobre as demandas na área de avaliação psicológica que se fazem presentes na atualidade. 
Por meio dessa comissão, que já vem trabalhando há tempo na área de avaliação, algumas questões 
importantes são problematizadas e são propostos encaminhamentos que facilitem o debate com a 
categoria e qualifiquem esta área. Com as transformações no cenário da psicologia e com a 
ampliação do campo de atuação do psicólogo não foram poucas as mudanças e as reflexões 
necessárias em todas as áreas. Em relação à área de avaliação psicológica, sabe-se que ao longo da 
história da psicologia ela vem passando por vários momentos marcantes. Atualmente, ela vem 
sendo pauta de várias discussões importantes dentro do cenário da psicologia, a começar pelos 
aspectos éticos envolvidos nesta área, pela qualificação dos instrumentos de avaliação e pela 
elaboração de documentos decorrentes deste processo. Neste sentido, percebe-se também uma 
importante interface desta Comissão com as Comissões de Orientação e Fiscalização e com a 
Comissão de Ética do CRP07. Como demandas que têm sido trabalhadas intensamente na 
Comissão, e agora assumidas por esta Gestão do CRP07, encontram-se os seguintes temas: 
avaliação psicológica em concursos públicos e para porte de arma, avaliação psicológica e questões 
éticas envolvidas e a qualificação dos instrumentos psicológicos. Dentro de cada um destes 
enfoques são discutidos os papéis desempenhados pelos profissionais que trabalham com avaliação 
psicológica e o uso de testes, a interface com outras áreas do conhecimento (Administração e 
Direito, por exemplo) e os aspectos éticos envolvidos no processo de trabalho. Contudo, a 
problemática que permeia todos estes pontos, tem sido a discussão sobre a formação em psicologia 
que envolve a área de avaliação psicológica, como também a falta de conhecimento dos colegas 
psicólogos em relação às resoluções do Conselho Federal de Psicologia que contemplam as 

mailto:vivian.borges@pucrs.br


atividades relacionadas com a área abordada no presente trabalho. Nesta perspectiva, percebe-se 
que, para além da técnica, a qualidade da formação e o respeito e conhecimento aos princípios 
éticos que regem a nossa profissão tem sido a marca das demandas acolhidas pela Comissão de 
Avaliação Psicológica. Neste sentido propusemos aqui este painel com o objetivo de apresentar esta 
Comissão, da gestão Composição do CRP07, como mais um dos espaços onde o Sistema Conselhos 
possa se fazer implicado nestas discussões. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


