
 

 
 

 

PROGRAMA DE TRABALHO DA CHAPA AÇÃO PARA O TRIÊNIO 

2022 A 2024 

 

COMISSÃO EXECUTIVA 

Gerar recursos financeiros e técnicos para a atuação das comissões. 

Promover desenvolvimento do sindicato e da psicanálise. 

Intervir junto ao Congresso Nacional sobre projetos de Lei referente a profissão. 

Incentivar a ajudar na constituição de novos sindicatos. 

Solicitar juntos ao poder Executivo do Município a inclusão da psicanálise no quadro de 

ocupações. 

COMISSÃO DE ÉTICA  

PROJETO – APRESENTAÇÃO das PROPOSTAS DA COMISSÃO DE ÉTICA DA CHAPA AÇÃO 

para o Triênio de 2022 a 2024 

 

A Comissão de Ética da Chapa Ação, formada por Albângela Ceschin Machado, 

Gilberto Lopes, Maria da Conceição Melo, Renata Budoia, Talissa Violim e Alexandros 

Nikolaos Methenitis, tem como propostas de trabalho os seguintes projetos, além das 

funções inerentes já exercidas por essa Comissão:  

➢ ∙  Promover Reuniões anuais com o objetivo de elucidar o Regimento 

Interno, o Código de Ética, e Estatuto SINPESP, esclarecendo dúvidas e 

trazendo ao conhecimento dos profissionais e estagiários as questões de 

ética envolvidas no dia a dia dos psicanalistas;  

➢ ∙ Apoiar e auxiliar profissionais e estagiários na retomada dos atendimentos 

presenciais; 

➢ ∙ Revisar itens dos documentos internos para que contemplem de forma 

mais abrangente as atuais necessidades dos profissionais e estagiários;  

➢ ∙ Realizar encontros permanentes para apresentação e discussão de estudos 

de caso objetivando a troca de experiências entre os profissionais; 

➢ ∙ Incentivar a realização de cursos de extensão e encontros frequentes entre 

gestores, profissionais e estagiários; 



 

 
 

➢ ∙ Conservar e aprimorar as entrevistas com profissionais ingressantes na 

clínica e a conferência permanente de documentações dos filiados; 

➢ Fortalecer e refinar a atuação sobre o recebimento de denúncias em relação 

a conduta dos profissionais, promovendo encaminhamentos de acordo com 

o Estatuto e Código de Ética.  

➢ Aperfeiçoar a organização da clínica como um todo;  

➢ Discutir, aprovar e executar a classificação profissional para atendimento 
na clínica.   

 

COMISSÃO DE CIENTÍFICA  

Desenvolver ações que favoreçam e estimulem a produção científica; 

Promover e estimular a produção e a publicação de artigos, resenhas e outras formas 

de conteúdos de pesquisas ligadas à psicanálise; 

Promover e divulgar eventos e atividades relativos ao conhecimento e à pesquisa em 

psicanálise, com participação de personalidades nacionais e internacionais; 

 

COMISSÃO DE EVENTOS 

 

OBJETIVO:  

Por meio de nossos eventos, cursos e o Encontro do Saber Psicanalítico, bem como nas ações 

de comunicação e relações públicas, levar o nome do SINPESP e as causas do profissional 

psicanalista a todos os profissionais interessados e atores com poder de decisão.  

AÇÕES:  

➢ Realização de Cursos, Palestras & Eventos: Março – palestra e curso; Abril – 

Arte & Psicanálise; Maio – DIA DO PSICANALISTA; Junho – palestra e curso; 

Julho – Arte & Psicanálise; Agosto – palestra e curso; Setembro – Arte & 

Psicanálise; Outubro – palestra e curso; e Novembro – ENCONTRO DO SABER 

(*Calendário a ser apresentado semestralmente. Primeiro semestre em 

janeiro/2022;  Segundo semestre junho/2022) 

➢ Comunicação:  trabalhar nas Redes Sociais, Site (novo layout), Lançamento do 

PodCast “Psicanálise ao Alcance de Todos”(*projeto a ser apresentado em 
janeiro de 2022) 

➢ Campanha de Fidelização e Novos Afiliados: trabalhar junto à Presidência e 

à Comissão de Ética essa ação.  (*projeto a ser apresentado na primeira reunião 

de Diretoria)  



 

 
 

➢ Apoio das Escolas de Psicanálise na divulgação dos nosso evento, cursos e 

palestras 

➢ Encontro do Saber: Iniciar o processo de Sessão de Artigos, junto à Comissão 

Científica. (*projeto a ser apresentado em março/2022) 


