


CRONOGRAMA PARA NOVOS GRUPOS

1 ano: Grupo de trabalho é formado, trabalha com o ING e o Comitê de 
Educação para desenvolver propostas para novos procedimentos de avaliação 
quando novos grupos se candidatam para se filiar à IPA (conclusão: janeiro de 
2019)

1 ano: O ING toma as decisões do Conselho do grupo de trabalho e desenvolve 
processos detalhados para implementar os novos procedimentos, incluindo 
revisão dos requisitos de Membros, recursos humanos e orçamento. Reporta-
se ao Conselho para obter a anuência do mesmo (conclusão: janeiro de 2020)

3-5 anos: tempo necessário para o ING concluir o processo de avaliação 
completa para qualquer novo grupo.

N.B.: O ING não tem recursos ilimitados: se muitos grupos se candidatarem, o 
cronograma pode ser ainda mais lento.



PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DO TRABALHO DA FASE 2

Os responsáveis acreditam que a escala e a complexidade das tarefas que agora 
precisaremos realizar são tamanhas que seria um fardo grande demais para um 
só grupo de trabalho (e que esse grupo de trabalho teria tantos membros que a 
logística de organizar reuniões tornar-se-ia complicada demais para permitir 
que o trabalho fosse realizado em um prazo razoável). Portanto, propõe-se criar 
os seguintes:

- Grupo de trabalho de Implementação
- Grupo de trabalho de Avaliação Colegiada da Qualidade 
- Grupo de trabalho de Representação

Propõe-se considerar, em uma data posterior, se seria oportuno formar um 
quart o grupo de trabalho para revisão dos Três Modelos.



GRUPO DE TRABALHO DE IMPLEMENTAÇÃO

Solicita-se à Presidência e aos Membros do grupo de trabalho  da Fase 1 que 

formem este novo grupo de trabalho , que trabalhará com o ING, o Comitê de 

Educação e outros no desenvolvimento de propostas para o processo de 

avaliação para quando novos grupos se candidatarem à filiação à IPA.

Cronograma sugerido: relatório interino em junho de 2018; relatório final em 
janeiro de 2019.



GRUPO DE TRABALHO DE AVALIAÇÃO COLEGIADA DA QUALIDADE

Um Presidente, um Membro do Conselho de cada região (nomeado por cada 
grupo de representantes regionais) e um membro de cada região que não seja 
do Conselho formariam este grupo de trabalho para trabalhar em consulta com 
o Comitê de Educação Psicanalítica, visando desenvolver propostas para um 
sistema colegiado de avaliação da qualidade (nome sujeito à recomendação do 
grupo de trabalho), que deve fornecer um meio para compartilhamento de 
melhores práticas entre as sociedades, inclusive inter-regionais; envolver-se 
com todos os modelos de treinamento; e tranquilizar o Conselho (e os 
Candidatos) de que os padrões de qualidade estão sendo atingidos.

Cronograma sugerido: relatório interino em junho de 2018; relatório final em 
janeiro de 2019.



GRUPO DE TRABALHO DE REPRESENTAÇÃO

Um Presidente e dois Membros de cada região. Devem ser figuras muito seniores e 
muito respeitadas na IPA, que já não estejam mais ativamente envolvidas no trabalho 
cotidiano da Associação. Terão a responsabilidade de receber representações de 
partes interessadas e fazer recomendações ao Conselho sobre o que poderia ser um 
sistema de representação democrática mais justo do que o atualmente em vigor, 
levando em conta as mudanças demográficas no quadro de Membros da IPA desde 
que o sistema atual foi implementado; considerando as tendências para o futuro 
imediato; considerando a aspiração de criar uma quarta região IPA para a 
Ásia/Pacífico; e considerando o equilíbrio adequado entre Candidatos, Membros, 
Membros eméritos e Sociedades (inclusive considerando especificamente as 
recomendações do Grupo de Trabalho sobre Relacionamentos entre a IPA e as 
Organizações Componentes).

Cronograma sugerido: relatórios interinos em junho de 2018 e janeiro de 2019; 
relatório final em julho de 2019.



GRUPO DE TRABALHO SOBRE OS TRÊS MODELOS

Finalmente, propõe-se que o Conselho analise, em janeiro de 2019, se deseja 

formar um novo e último grupo de trabalho para rever os Três Modelos, com o 

objetivo de considerar se (e como) medidas mais qualitativas devem ser 

implementadas e quais outras mudanças, se houver, podem ser desejáveis. 

Este grupo de trabalho precisará trabalhar de forma muito aberta e consultiva, 

particularmente no tocante à articulação com o Comitê de Educação e os 

Diretores de Formação. Sua carga de trabalho provavelmente será pesada e, 

portanto, propõe-se que este trabalho não seja iniciado até que alguns dos 

outros problemas mais prementes tenham sido resolvidos. 


