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Prezadas(os) colegas de 
categoria, sejamos todas e 
todos bem-vindas(os) à edição 
de abril de 2018 no nosso 
informativo online do CRP 11 
– O PSIU Online. Neste mês, 
a autarquia, em consonância 
com os anteriores, segue um 
calendário cheio de atividades 
para a divulgação e discussão do 
conhecimento em Psicologia, 
bem como para que haja a 
maior articulação possível 
entre as(os) profissionais e 
estudantes em nosso estado. 

Em abril, dentre outras 
atividades relevantes, o 
CRP 11, juntamente com as 

demais entidades, discute de 
forma qualificada a temática 
do autismo. Neste sentido, 
destacamos a realização de um 
evento em que serão abordadas 
diferentes perspectivas sobre o 
espectro autista, marcado para 
ocorrer no dia 27/04/2017 na 
cidade de Crateús em parceria 
com o curso de Psicologia da 
Faculdade Princesa do Oeste 
(FPO). A ampliação do debate 
crítico sobre a temática é de 
fundamental importância para 
que a Categoria possa conhecer 
diferentes conhecimentos 
relevantes para a atuação 
profissional. 

Nota da Diretoria Além da realização das 
atividades acima, reforçamos 
o convite para a categoria 
a participar das comissões 
temáticas do CRP 11: Comissão 
de Saúde, Comissão de 
Psicologia na Assistência 
Social, Comissão de Psicologia 
Escolar/ Educacional, 
Comissão de Psicologia 
Jurídica, Comissão de 
Direitos Humanos, Comissão 
de Avaliação Psicológica e 
Comissão de Psicologia do 
Esporte, bem como dos grupos 
de trabalho. 

Estes espaços ficarão 
muito mais potentes com a 
contribuição de todos(as). Os 
calendários das atividades 
sempre serão divulgados nas 
nossas mídias (site, facebook e 
PSIU Online).

Neste mês, o CRP 
11 dará seguimento aos 
questionamentos cabíveis 
junto às administrações e 
ao Ministério Público do 
Estado do Ceará em relação 
às irregularidades contidas 
no concurso público da cidade 
de Campos Sales a pedido da 
categoria através dos e-mails 

institucionais da autarquia. 
Promovemos ações de 
acompanhamento do Concurso 
da Prefeitura de Fortaleza para 
a Saúde Mental. Está em debate 
as propostas de atribuições 
profissionais e de conteúdos 
que existirão no futuro edital. 
O CRP 11 realizou convocação 
da categoria para reunião 
ampliada sobre esta pauta que 
ocorreu no dia 14/04/2018. Os 
encaminhamentos serão, em 
breve, disponibilizados nas 
mídias institucionais. 

Por fim, destacamos que 
o CRP 11 continuará com sua 
agenda de lutas nos diversos 
espaços político-institucionais 
no estado do Ceará na defesa da 
categoria e dos direitos sociais. 
Se você possui alguma demanda 
de exercício profissional da 
Psicologia em sua instituição 
ou no seu município, entre em 
contato com a autarquia pelo 
e-mail crp11@crp11.org.br que 
avaliaremos a solicitação e 
entraremos em contato tão logo 
seja possível. 

Atenciosamente, 
IX Plenário do CRP 11
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O CRP11 realizou com a 
categoria um diálogo referente 
ao concurso público da 
saúde mental do município 
de Fortaleza para discutir e 
encaminhar providências do 
CRP11 referente ao processo 
de negociação com a Secretaria 
Municipal de Saúde. 

O momento mediado pela 
comissão de saúde do CRP 11 
ocorreu no dia 14/04 às 14h, na 
sede do CRP11, localizada na 
Rua Carlos Vasconcelos, 2521, 
Fortaleza/CE.

A pauta da reunião foram 
as atribuições profissionais 
que constarão no projeto de 
Lei do cargo de psicólogo, o 
qual será enviado à Câmara 
de Vereadores no final do 
corrente mês, bem como os 

conteúdos programáticos de 
base para elaboração do edital 
do concurso que deve ocorrer 
no final deste ano. 

Toda o debate foi pautado 
nas legislações da profissão, 
nas referências técnicas da 
área da saúde mental, bem 
como na legislação da saúde 
mental. Os profissionais do 
Interior e da capital que não 
puderam comparecer tiveram 
a oportunidade de enviar 
sugestões para o seguinte 
e-mail: crepop@crp11.org.br 
até a data da reunião. 

Veja aqui o protocolo e 
o parecer sobre a Criação de 
cargos de Psicóloga(o) para o 
concurso público da RAPS da 
Prefeitura Municipal de For-
taleza.

Concurso de 
Saúde Mental 
em  Fortaleza

CRP11 CONVOCOU REUNIÃO AMPLIADA SOBRE O 
CONCURSO DA SAÚDE MENTAL DE FORTALEZA

http://bit.ly/ProtocoloConcursoRaps
http://bit.ly/ProtocoloConcursoRaps
http://bit.ly/ProtocoloConcursoRaps


Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 004/2018- ABRIL/2018

Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 004/2018- ABRIL/2018

6 7

O Fórum Estadual de Tra-
balhadores/as do Sistema Úni-
co de Assistência Social do 
Ceará (FETSUAS-CE), com a 
participação do Conselho Re-
gional de Psicologia 11ª Região  
e demais entidades, promoveu 
a Plenária Estadual do FET-
SUAS-CE, que aconteceu no 
dia 13 de abril de 2018.

A plenária, que ocorreu 
na sede do Conselho Regional 
de Serviço Social da 3ª Região 
(CRESS-CE), debateu e 
deliberou sobre as alterações 
do regimento interno, 
mobilização e articulação dos 
Fóruns municipais, bem como 
a composição da coordenação 
estadual e coordenação 
executiva.

A plenária estadual trouxe 
as seguintes pautas:

01) Dialogar e deliberar 
sobre a organização de tarefas 
e responsabilidades do FET-
SUAS, em especial a eleição de 
integrantes das seguintes in-
stâncias do fórum aqui citado: 
Coordenação Estadual; Coor-
denação Executiva; Comissões 
Permanentes e Grupos de Tra-
balho – GTs;

02) Demais pautas per-
tinentes com inclusão por 
votação da maioria simples dos 
presentes;

03) Informes.

Trabalhadorxs 
do SUAS

FÓRUM ESTADUAL DE TRABALHADORES/AS DO 
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 

CEARÁ (FETSUAS-CE) REALIZA PLENÁRIA 
ESTADUAL

 Se você é trabalhador(a) da política de assistência social, 
venha compor a luta cotidiana por um Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) cada vez mais coerente e digno. 

Acesse a página do FETSUAS-CE pelo Facebook

https://www.facebook.com/Fetsuasceara-F%C3%B3rum-Estadual-dos-Trabalhadoresas-do-Suas-do-Cear%C3%A1-137249396989943/
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O CRP 11 esteve presente, 
nos dias 12 e 13 de abril, na re-
união do Grupo de Trabalho 
que Discute Prestação de 
Serviços Psicológicos por Meio 
de Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TICs) com 
o objetivo de contribuir com 

a construção das orientações 
técnicas a respeito da nova res-
olução sobre este assunto que 
será publicada em breve.

 A atividade ocorreu na 
sede do Conselho Federal de 
Psicologia (CFP). 

 Psicologia e 
Tecnologias 

da Informação
CRP 11 PARTICIPA DE ATIVIDADE DE GT QUE DIS-
CUTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS 
POR MEIO DE TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E 

COMUNICAÇÃO (TICS)

O Conselho Regional de 
Psicologia 11ª Região (CRP11/
CE) realiza, em parceira com 
a Faculdade Princesa do Oes-
te, a mesa “Compromisso Éti-
co: possibilidades de atuação 
de profissionais de Psicologia 
junto a pessoas com autismo” a 
acontecer no dia 27 de abril, às 
18:30h, no Auditório da Facul-
dade Princesa do Oeste (FPO), 
em Crateús-CE. 

A mesa propõe debater 
acerca das diferentes formas de 
atenção a pessoa com autismo, 
focando essencialmente  na 
perspectiva da Psicanálise.

Como convidada, teremos a 
presença da psicóloga Thalita 
Castello Branco Fontenele 
(CRP 11/09919), mestra em 

Psicologia pela Universidade 
de Fortaleza - UNIFOR (2017). 
É também psicanalista em 
formação permanente, membro 
do Fórum do Campo Lacaniano 
de Fortaleza. 

O evento é gratuito e está 
aberto a estudantes, profis-
sionais e à comunidade. As 
inscrições podem ser feitas 
online ou presencialmente no 
local. Haverá emissão de cer-
tificado de participação.

Inscrições aqui

Mais informações: 
www.crp11.org.br
(85) 9 8819-9200 
(Emilie Boesmans)

Mesa sobre 
Psicologia e 
Autismo em 

Crateús

8

http://bit.ly/PsicologiaeAutismo
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Queremos 
saber sua 

opinião
NA BUSCA DE TENTAR 

MELHORAR SEMPRE, O CRP-11 QUER 
CONTAR COM VOCÊ PARA RESPONDER 
A PESQUISA DE OPINIÃO SOBRE COMO 

TEMOS NOS COMUNICADO. 
É RÁPIDO, LEVA APENAS 3 MIN.

A PESQUISA É COMPLETAMENTE 
ANÔNIMA.

Fotografia: Q
uino A

l

Clique aqui e responda.

Maratona 
Psicologia do 
Esporte

Em seu segundo encontro, 
a Comissão de Psicologia do Es-
porte do Conselho Regional de 
Psicologia 11ª Região convida 
psicólogas(os) e estudantes e 
de Psicologia para a Maratona 
de Psicologia do Esporte, de 
abril, a acontecer no dia 27/4, 
às 11:20h, no Centro Universi-
tário 7 de Setembro (UNI7).

O primeiro encontro ocor-
reu no dia 21 de março, na Uni-
versidade de Fortaleza (UNI-
FOR), e trouxe como tema 
“Motivação e Metas”. No even-
to de abril, o tema é “Psicologia, 
Emoções envolvidas no contex-
to futebolístico e suas influên-
cias no equilíbrio psicológico 
do treinador de futebol de cam-
po”, com o palestrante João Igor 
Sousa Bezerra Psicólogo (CRP-

11/12187), com formação no 
Curso de Psicologia do Esporte 
da Associação Paulista de Psi-
cologia do Esporte e Clínica de 
Psicologia Esportiva; Psicólogo 
da comissão técnica do Itap-
ipoca Esporte Clube.

O evento é gratuito. As 
inscrições poderão ser realiza-
das no local de cada encontro 
ou online. Haverá emissão de 
certificado de participação pelo 
CRP-11.

Se você tem interesse e 
gostaria de saber mais infor-
mações, realize aqui sua in-
scrição. 

 Inscrições online aqui  

para o dia 27 de abril

11

http://bit.ly/PESQUISAOPINIAOCRP11
http://bit.ly/MaratonaCRP11abril
http://bit.ly/MaratonaCRP11abril
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COMISSÕES 
DO CRP-11 
EM PAUTA

Com a palavra,
a COF

Olá psicólogas(os), nesta 
edição do psiu online, a COF de-
stacará a importância da atual-
ização de endereço dos psicólo-
gos junto ao Conselho Regional 
no qual está registrado.  A res-
olução CFP nº 005/2001 é o 
documento que trata sobre o 
assunto. Observem o seu teor 
e fiquem atentos para seguir o 
que prevê a legislação. Estamos 
à disposição para eventuais 
dúvidas. Até a próxima!  

RESOLUÇÃO CFP Nº 
005/2001

Dispõe sobre a obrigato-
riedade da atualização de en-
dereço dos psicólogos junto aos 
Conselhos Regionais e pessoas 
jurídicas.

O Conselho Federal de 
Psicologia, no uso de suas 
atribuições legais e regimen-
tais que lhe são conferidas pela 
Lei nº 5.766, de 20 de dezembro 
de 1971;

CONSIDERANDO a sua 
função social de normatizar, 

supervisionar, orientar, fis-
calizar e disciplinar o exercício 
da profissão de psicólogo;

CONSIDERANDO que 
para a realização de seu obje-
tivo necessita de comunicação 
frequente com os profissionais 
inscritos,

CONSIDERANDO de-
liberação da Assembleia das 
Políticas Administrativas e Fi-
nanceiras – APAF, em reunião 
realizada nos dias 4 e 5 de maio 
de 2001,

Considerando a decisão 
deste Plenário em sessão real-
izada nesta data;

RESOLVE:
Art. 1º - Todo psicólogo e 

pessoas jurídicas estão obriga-
dos a manter atualizados os 
seus endereços residencial e de 
trabalho, conforme o caso, jun-
to ao Conselho Regional onde 
se encontra inscrito.

Parágrafo Único – A 
obrigação referida no “caput” 
deste artigo refere-se tanto ao 

12
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Conselho onde o psicólogo tem 
inscrição principal, quanto in-
scrição secundária.

Art. 2º - Informações sobre 
mudanças de endereço devem 
ser comunicadas por escrito, 
através de quaisquer dos meios 
de comunicação disponíveis, 
no prazo máximo de 15 dias da 
ocorrência do fato.

Art. 3º - O não cumprimen-
to do disposto nesta Resolução 
sujeita o infrator às conse-
quências decorrentes da sua 
omissão.

Art. 4º - Esta Resolução 
entra em vigor na data de sua 
publicação.

Art. 5º - Revogam-se as 
disposições em contrário.

Brasília, 1º de junho de 
2001.

Marcus Vinícius de Oliveira 
Silva
Presidente em Exercício

Conheça as 
Normativas 
da Profissão

Caros(as) colegas de profissão, é de fundamental impor-
tância conhecer e se apropriar das normativas da profissão. Na 
edição de hoje, vamos conhecer o texto da Resolução CRP-11 
Nº 02/2016. Esta resolução tem por objeto o seguinte: 

Disciplina e estabelece critérios e regras para notificação 
ao Conselho Regional de Psicologia da 11ª Região por parte dos 
Psicólogos inscritos neste Regional quando receberem deman-
das do Sistema de Justiça, do Ministério Público e órgãos afins 
e dá outras providências.

Veja aqui o texto na íntegra

Qualquer dúvida adicional, entre em contato por meio do 
e-mail: cof@crp11.org.br 

15

http://bit.ly/2HNvwiy
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CREPOP
EM PAUTA

Condições de 
Trabalho de 
Psicólogas(os) 
no Ceará

O Conselho Regional de 
Psicologia da 11ª Região, visan-
do contribuir para o desen-
volvimento da Psicologia como 
ciência e profissão, está reali-
zando um levantamento sobre 
a atuação e as características 
de trabalho de psicólogas(os) 
que atuam no Ceará.

Solicitamos sua partic-
ipação nesse levantamento, 
respondendo o questionário 
abaixo. Suas respostas devem 
ser relacionadas a sua atuação 
como psicóloga(o). Caso pos-
sua mais de um trabalho na 

área da Psicologia, você deve 
escolher aquela que considera 
mais relevante para o preen-
chimento do questionário.

Garantiremos a confiden-
cialidade das informações co-
letadas, assim como o anon-
imato de todas(os) as(os) 
participantes e das institu-
ições as quais estejam vincula-
das(os).

Ainda não participou da pesquisa “Condições de 
trabalho das(os) Psicólogas(os) no Ceará”? 

Clique aqui e participe agora!

16

http://bit.ly/PesquisaCRP11
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O Seminário Nacional de 
Psicologia e Políticas Públicas é 
uma realização do CREPOP via 
Conselho Federal de Psicologia 
e tem uma trajetória de oito edi-
ções, realizadas a cada dois anos. 

 Depois de Sobral, é a vez do 
encontro cearense acontecer em 
Juazeiro do Norte, no dia 26 
de abril, às 8h, no Auditório do 
Centro de Referência em Saúde 
do Trabalhador - CEREST.

Em 2018 o CFP irá realizar, 
em parceria com CRPs, um am-
plo debate com a categoria sobre 
a conjuntura política brasileira, 
o cenário de desmonte das polí-
ticas públicas, as consequências 
para as/os trabalhadoras/es e 
para a sociedade, além de propor 
a organização da categoria contra 

o desmonte das políticas públi-
cas. 

Os seminários preparató-
rios são descentralizado nas regi-
ões, tendo o encontro regional do 
Nordeste em Piauí, cuja data está 
marcada para o dia 9 de agosto de 
2018.

Ao invés de lançar um even-
to único, centralizado em uma 
cidade, o CFP optou por realizar 
seminários itinerantes, de forma 
descentralizada, com debates 
correlacionados e complementa-
res, com a presença de grandes 
nomes da Psicologia e de outras 
áreas de conhecimento.

Os debates proporão uma 
leitura da conjuntura política 
brasileira, relacionando-a com a 
atuação de psicólogas/os, que, de 

Psicologia 
e Políticas 
Públicas
EVENTOS PREPARATÓRIOS NO CEARÁ ACONTE-
CEM NO INTERIOR E NA CAPITAL, DEBATENDO 

OS DESMONTES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

forma provocativa, pretende mo-
bilizar os participantes para dis-
cutir a conjuntura regional e pro-
por uma agenda de ações para o 
enfrentamento ao desmonte das 
políticas públicas. 

Assim, trata-se de um even-
to nacional, realizado em etapas 
regionais – dando mais impor-
tância e potência aos eventos re-
gionais, entendendo que são nos 
territórios que ocorrem à execu-
ção das políticas e neles estão as 
potencialidades para construção 
de estratégias de enfrentamento 
ao desmonte. 

Os Seminários serão pre-
senciais e também transmitidos 
ao vivo via internet e terão inte-
ratividade com a categoria. As 
inscrições para os eventos podem 
ser realizadas pelo site. 

O CRP-11 participará da or-
ganização do Seminário Regio-
nal Nordeste que acontecerá nos 
dias 19 e 20 de julho em Teresina 
– Piauí. O tema do evento é Segu-
ridade Social e Processos de sub-
jetivação em tempos de crise e 
desmonte das políticas públicas. 

Como eventos preparató-
rios para o Seminário Regional 
o CRP-11 irá realizar seminários 
Locais de Políticas Públicas nas 
regiões do estado (Fortaleza, Ju-

azeiro, Sobral, Iguatu).
De modo a propor a orga-

nização da categoria contra o 
desmonte das políticas públicas 
o CRP-11 propõe os seminários 
preparatórios para o Seminário 
Regional Psicologia e Políticas 
Públicas.

Os eventos preparatórios 
buscam realizar um amplo deba-
te com a categoria sobre a conjun-
tura estadual articulada ao con-
texto nacional além de forma de 
organização da categoria contra o 
desmonte das políticas públicas.

26/04 - Juazeiro do Norte
(inscrições aqui)
10/05- Iguatu
(inscrições aqui)
09/06 - Fortaleza
(inscrições em breve)

Informações:
crepop@crp11.org.br

https://goo.gl/forms/hMTnH1hRLtVjkrS82
https://goo.gl/forms/2Ubf6VNgzGcKjnUW2
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Comissão de 
Avaliação 

Psicológica
A área da Avaliação Psicoló-

gica tem interface com diferen-
tes campos de atuação do psicó-
logo, sendo de suma importância 
suas contribuições. Configura-se 
como um processo técnico cien-
tífico amplo, que integra, sobre 
os fenômenos psicológicos, infor-
mações advindas de diferentes 
fontes, como entrevistas, obser-
vações, documentos e testes psi-
cológicos, e podem ser realizadas 
com indivíduos ou grupos. 

Os testes psicológicos, como 
um dos instrumentos de avalia-
ção, trazem dados objetivos sobre 
os construtos psicológicos, sendo 
uma forma de complementar in-
formações e trazer dados que, às 
vezes, podem não ser observados 
diretamente. Para garantir a qua-
lidade das informações geradas 

pelos instrumentos utilizados 
no Brasil, o Conselho Federal de 
Psicologia (CFP) criou o Sistema 
de Avaliação dos Testes Psicoló-
gicos (SATEPSI), em 2001, que é 
coordenado pela Comissão Con-
sultiva em Avaliação Psicológica 
do CFP e integra um grupo de pa-
receristas, que são pesquisadores 
e profissionais da área. 

O SATEPSI apresenta-se 
como meio para a certificação 
dos instrumentos utilizados, lis-
tando os que estão favoráveis ou 
desfavoráveis para uso profissio-
nal, a partir de requisitos míni-
mos.

A Resolução CFP nº 
002/2003, definiu quais são es-
ses requisitos mínimos que os 
instrumentos devem possuir 
para serem reconhecidos como 

testes psicológicos. Esses aspec-
tos precisam estar contemplados 
no manual do teste, a saber: a de-
finição e a fundamentação teó-
rica do construto que ele avalia; 
estudo de evidências de validade 
com amostra brasileira; estudo, 
com amostra brasileira, de pre-
cisão; e a normatização do teste, 
com amostra padronizada repre-
sentativa da população.

Os parâmetros de valida-
de, precisão e normatização são 
apresentados para que se tenha 
conhecimento sobre a cientifici-
dade dos instrumentos utilizados 
e ajudam à medida que mostram 
o quanto o instrumento utiliza-
do traz resultados condizentes 
com a realidade. As evidências de 
validade identificam que o teste 
mede o construto que se propõe. 

Considerando que em Psi-
cologia tem-se muitos constru-
tos, conhecer a validade de um 
teste é importante para a escolha 
do instrumento mais adequado 
para o fenômeno que está sendo 
investigado. A precisão represen-
ta o parâmetro que atesta o quão 
próximos os escores do teste es-
tão dos escores reais do sujeito, 
ou seja, fala da confiabilidade dos 
resultados. 

Por fim, as normas são im-
portantes para possibilitar as 

comparações do avaliando com a 
amostra de padronização, assim, 
ter um parâmetro para o resulta-
do obtido.

Os dados dos testes psicoló-
gicos precisam ser atualizados 
constantemente, compreenden-
do que a sociedade está sempre 
em mudança. De acordo com a 
Resolução 006/2004, que altera a 
Resolução CFP n.º 002/2003, os 
dados referentes a padronização 
dos testes devem ser atualizados 
em até 20 anos entre um estudo 
e outro, e os estudos de validade 
e precisão devem ser atualizados 
no intervalo de 15 anos. 

Dessa forma, além de conhe-
cer e saber interpretar os parâ-
metros de um teste, o psicólogo 
precisa utilizar instrumentos 
que estejam com seus estudos 
atualizados. Esses dados sobre a 
atualização dos estudos podem 
ser obtidos no SATEPSI.

Este ano, o prazo para a 
apresentação de novos estudos 
de muitos testes psicológicos ter-
mina, assim, a lista dos instru-
mentos que poderão ser utiliza-
dos será atualizada. Além disso, 
algumas das resoluções na área 
de Avaliação Psicológica estão 
em discussão e revisão. 

Dessa forma, a Comissão de 
Avaliação Psicológica do Conse-
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lho Regional de Psicologia 11ª Re-
gião ressalta que os profissionais 
da área estejam atentos a essas 
mudanças, mantenham-se infor-
mados sobre as resoluções e no-
tas técnicas do CFP e sempre que 
forem utilizar um instrumento 
confiram qual a situação dele - 
favorável ou desfavorável - no site 
do SATEPSI. 

Além disso, coloca-se a dis-
posição para aqueles que tenham 
dúvidas, também que tenham 
proximidade com a área e quei-
ram se juntar as discussões. 

Calendário previsto para pró-
ximas reuniões, sempre às 9h:

19/maio

23/junho

https://www.facebook.com/events/164431170935825/
https://www.facebook.com/events/909609362553283/
https://www.facebook.com/events/1039564476207210/
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agenda CRP-11
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ACONTECEU 
24/03/18
Reunião das comissões de Ava-
liação Psicológica e de Saúde.
Avaliação Psicológica: 9h.
Saúde: 14h.
Local: sede do CRP 11.

28/03/18
Reunião Ampliada dxs Tra-
balhadorxs FETSUAS-CE.
Horário: 14h.
Local: Rua Waldery Uchôa, 90 - 
Benfica, Fortaleza.

24/03/18
Cine Direitos Humanos
Horário: 9h.
Local: Faculdade UNINABUCO, 
Rua Major Facundo, 403 (4º an-
dar), Centro, Fortaleza - CE.

07/04/18
Reunião da comissão de Psicolo-
gia do Esporte 
Horário: 9:30h.
Local: sede do CRP 11.

03/04/18
Reunião da comissão de Direitos 
Humanos 
Horário: 18:30h.
Local: sede do CRP 11.

14/04/18
Reunião da comissão de Psicolo-
gia Escolar e Educacional
Horário: 9h.
Local: sede do CRP 11.

17/04/18
Reunião da comissão de Psicolo-
gia e Assistência Social
Horário: 18:30h.
Local: sede do CRP 11.

21/04/18
Reunião das comissões de Ava-
liação Psicológica e de Saúde.
Avaliação Psicológica: 9h.
Saúde: 14h
Local: sede do CRP 11.

Quer receber em primeira mão as notícias sobre eventos e 
ações do CRP-11? Clique aqui e saiba como.

Fotografia: Jeshoots
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VAI ACONTECER
26/04/18
Seminário Local Psicologia e 
Políticas Públicas (JUÁ).
Horário: 8h
Local: Auditório do Centro de 
Referência em Saúde do Tra-
balhador - CEREST.  Rua Tabe-
lião João Machado, 195, Juazeiro 
do Norte 10/05/18

Seminário Local Psicologia e 
Políticas Públicas (Iguatu).
Horário: 8h
Local: Escola de Saúde Pública 
Iguatu. Av. Deoclécio Lima Verde 
S/N, Areias I, Iguatu-CE.

4/05/18
Maratona de Psicologia do Es-
porte (edição maio) 
Horário: 10:30h.
Local: Fametro, Auditório II - 
Campus Conselheiro Estelita, 
Fortaleza - CE.

27/04/18
Mesa sobre Psicologia e Autismo
Horário: 18:30h.
Local: Auditório Faculdade Princ-
esa do Oeste - R. Zacarias Carlos 
Melo, 1000, Crateús–CE.

27/04/18
Maratona de Psicologia do Es-
porte (edição abril) 
Horário: 11:20h.
Local: Sala 520 - UNI7, Av. Almi-
rante Maximiniano da Fonseca, 
1395 - Eng. Luciano Cavalcante, 
Fortaleza - CE.

19/05/18
Reunião das comissões de Ava-
liação Psicológica.
Horário: 9h.
Local: sede do CRP 11.

http://bit.ly/SACcrp11
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