
REFERÊNCIAS – CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA/CREPOP 

 

- Código de Ética Profissional do Psicólogo de 12/05/2005 

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/codigo_etica1.pdf 

- Referências Técnicas para Atuação de Psicólogas(os) em Políticas Públicas 
sobre álcool e outras drogas  

http://site.cfp.org.br/publicacao/referencias-tecnicas-para-atuacao-de-psicologasos-em-
politicas-publicas-sobre-alcool-e-outras-drogas/ 

- Práticas Emergentes e Inovadoras de Psicólogos (as) no Campo das Políticas 
Públicas de Centros de Atenção Psicossocial - Álcool E Drogas  

http://site.cfp.org.br/publicacao/praticas-emergentes-e-inovadoras-de-psicologos-as-no-
campo-das-politicas-publicas-de-centros-de-atencao-psicossocial-alcool-e-drogas/ 

- Referências Técnicas para a atuação das (os) psicólogas (os) no Sistema 
Prisional 

http://site.cfp.org.br/publicacao/referencias-tecnicas-para-a-atuacao-das-os-psicologas-os-no-
sistema-prisional/ 

- Adolescência e Psicologia. Concepções, práticas e reflexões críticas. 

http://site.cfp.org.br/publicacao/adolescncia-e-psicologia-concepes-prticas-e-reflexes-crticas/ 

- Referências técnicas para atuação de psicólogas (os) em Programas de 
Atenção à Mulher em situação de Violência 

http://site.cfp.org.br/publicacao/referencias-tecnicas-para-atuacao-de-psicologas-os-em-
programas-de-atencao-a-mulher-em-situacao-de-violencia/ 

- Referências Técnicas sobre a Prática de Psicólogas (os) no Centro de 
Referência Especializado da Assistência Social (Creas) 

http://site.cfp.org.br/publicacao/referencias-tecnicas-sobre-a-pratica-de-psicologas-os-no-
centro-de-referencia-especializado-da-assistencia-social-creas/ 

- Referências Técnicas para atuação do(a) psicólogo(a) no CRAS/SUAS 
 
http://crepop.pol.org.br/novo/326_1-documento-de-referencias-tecnicas-para-atuacao-em-
crassuas 

- Referências Técnicas para a prática do(a) psicólogo(a) nos Programas de 
DST e AIDS 
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http://crepop.pol.org.br/novo/328_3-referencias-tecnicas-para-a-pratica-doa-psicologoa-nos-
programas-de-dst-e-aids 

- Serviço de Proteção Social a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência, 
Abuso e Exploração Sexual e suas Famílias: referências para a atuação do 
psicólogo 

http://crepop.pol.org.br/novo/329_4-servico-de-protecao-social-a-criancas-e-adolescentes-
vitimas-deviolencia-abuso-e-exploracao-sexual-e-suas-familias-referencias-paraa-atuacao-do-
psicologo 

- Referências técnicas para a atuação de psicólogos no âmbito das medidas 
socioeducativas em unidades de internação 

http://crepop.pol.org.br/novo/330_5-referencias-tecnicas-para-a-atuacao-de-psicologos-no-
ambito-das-medidas-socioeducativas-em-unidades-de-internacao 

- Referência Técnica para Atuação de Psicólogas(os) em Programas de 
Medidas Socioeducativas em Meio Aberto 
 
http://crepop.pol.org.br/novo/1615_cfp-lanca-o-documento-de-referencia-para-atuacao-
dasos-psicologasos-em-programas-de-medidas-socioeducativas-em-meio-aberto 

- Referências técnicas para atuação do psicólogo em Varas de Família 
 
http://crepop.pol.org.br/novo/804_crepop-lanca-documento-de-referencia-para-atuacao-em-
varas-de-familia 

- Cartilha Avaliação Psicológica – 2013 

http://site.cfp.org.br/publicacao/cartilha-avaliacao-psicologica-2013/ 

- Dispõe sobre a atuação do psicólogo como perito e assistente técnico no 
Poder Judiciário. RESOLUÇÃO CFP Nº 008/2010 

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2010/07/resolucao2010_008.pdf 

- Dispõe sobre a obrigatoriedade do registro documental decorrente da 
prestação de serviços psicológicos. RESOLUÇÃO CFP N.º 01/09  

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2009/04/resolucao2009_01.pdf 

- Institui o Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo 
psicólogo, decorrentes de avaliação psicológica e revoga a Resolução CFP º 
17/2002 - Resolução nº 7 / 2003 

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2003/06/resolucao2003_7.pdf 

- Regulamenta a atuação da(o) psicóloga(a) no âmbito do sistema prisional. 
Resolução nº 012/2011 
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http://site.cfp.org.br/legislacao/resolucoes-do-
cfp/?palavra=&ano=2011&numero=12&categoria= 

- Dispõe sobre a atuação do psicólogo como Perito nos diversos contextos. 
Resolução nº 17/2012 

http://site.cfp.org.br/legislacao/resolucoes-do-
cfp/?palavra=&ano=2012&numero=17&categoria= 

 

 

http://site.cfp.org.br/legislacao/resolucoes-do-cfp/?palavra=&ano=2011&numero=12&categoria
http://site.cfp.org.br/legislacao/resolucoes-do-cfp/?palavra=&ano=2011&numero=12&categoria
http://site.cfp.org.br/legislacao/resolucoes-do-cfp/?palavra=&ano=2012&numero=17&categoria
http://site.cfp.org.br/legislacao/resolucoes-do-cfp/?palavra=&ano=2012&numero=17&categoria

