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2. Coordenadora da Mesa: 
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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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