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O Conselho Regional 
de Psicologia da 11ª Região 
(CRP 11) informa possuir 
completo respeito à liberdade 
de expressão em suas mídias 
institucionais. São bem-
vindas as manifestações 
favoráveis, as contrárias e 
as problematizações sobre 
os conteúdos veiculados 
em nossos meios de 
comunicação institucionais, 
nos termos da Constituição 
Federal de 1988. 

Contudo, segundo a 
jurisprudência vigente 
nas cortes superiores, a 
liberdade de expressão não 
é direito absoluto. Por esta 
razão, o CRP 11 editou sua 
política de comunicação 
institucional e os parâmetros 
para moderação de conteúdo 

publicado por terceiros em 
nossas mídias institucionais. 
Neste sentido, a Assessoria 
de Comunicação do CRP 
11, orientada pela Diretoria 
do CRP 11, registrará todas 
as manifestações com 
conteúdo considerados 
inadequados, ofensivos, 
caluniosos e falsos emitidos 
por perfis virtuais para 
possível representação junto 
às empresas que gerenciam 
as redes sociais, bem como 
para possível representação 
às autoridades competentes, 
além de excluir tais 
conteúdos do histórico de 
comentários. 

Política de 
moderação e 
responsabilização de 
conteúdo
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No dia 29 de outubro, 
aconteceu, na Assembleia 
Legislativa do Estado do 
Ceará, a  posse do Conselho 
Estadual de Defesa dos 
Direitos Humanos (CEDDH) 
e do Comitê  Estadual de 
Prevenção e Combate à 
Tortura (CEPCT) do Ceará, 
colegiados vinculados à 
Secretaria de Proteção Social, 
justiça, Cidadania, Mulheres 
e Direitos Humanos, na 
qual a atual conselheira do 
CRP11 Conceição Maria da 
Conceição Moreira Azevedo 
esteve presente fazendo 
representação do Conselho. 

Na ocasião, a mesa 
prestou homenagem aos 
novos Conselheiros e 

conselheiras, desejando a 
todos e a todas sucesso na 
tarefa assumida e agradeceu 
a contribuição e a dedicação 
dos que trabalharam no 
triênio (2017-2019). Na 
composição da Mesa 
Diretora para a solenidade 
de posse do CEDDH e do 
CEPTC estiveram presentes 
o Deputado Estadual 
Renato Roseno e a Deputada 
Augusta Brito (CDH/ALCe), 
a professora Beatriz Xavier 
(UFC) presidente do CEDDH 
entre os anos de 2017 e 
2019, Arnelle Rolim, atual 
presidente do CEPCT, e as 
Secretárias de Estado, Dra 
Lia Ferreira Gomes e Dra 
Socorro França.

CRP-11 é representado na posse 
do Conselho Estadual de Defesa 
dos Direitos Humanos (CEDDH) e 
do Comitê Estadual de Prevenção 
e Combate à Tortura (CEPCT) do 
Ceará
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Entre os dias 4 e 6 de 
novembro, o Conselho Federal 
de Psicologia promoveu, em 
Brasília, o I Seminário Nacional 
de Tecnologia da Informação, 
com participação de 
conselheiros e colaboradores da 
TI e setores afins dos Conselhos 
Regionais de Psicologia. 

O evento, germinado 
pelo GT de Tecnologia da 
Informação do CFP, teve 
como objetivo principal expor 
temáticas e deliberar acerca de 
assuntos relativos à gestão de 
dados e aos sistemas operados 
pelos CR’s.

Foi discutida, na ocasião, 
a importância de adequação 
à Lei de Proteção de Dados 
(Lei 13.709/2018), bem como 
dos esforços envidados pelo 

CFP para unificar, dentro das 
possibilidades e peculiaridades 
de cada regional, a forma de 
gerência dos sistemas de gestão 
de dados.

Temáticas como a nova 
Carteira de Identidade 
Profissional das psicólogas, a 
importância da manutenção 
do Portal da Transparência 
atualizado, bem como 
orientações gerais sobre os 
serviços de ouvidoria, e-PSI e 
SEI foram tratadas de modo a 
conscientizar os CRP’s sobre 
suas atuações com a categoria 
em uma dinâmica que, cada 
vez mais, demanda cuidado 
e legalidade no tocante ao 
tratamento dos dados das 
profissionais psicólogas.

CFP promove I Seminário Nacional 
de Tecnologia da Informação em 
Brasília

O Encontro Nacional 
COE-COF 2019, realizado 
anualmente, aconteceu em 
Brasília nos dias 11, 12 e 13 de 
novembro de 2019, na sede do 
Conselho Federal de Psicologia 
trazendo em pauta o novo 
Código de Processamento 
Disciplinar – Resolução CFP 
Nº11/2019.

A Presidente da COE do 
CRP11, Léa Araújo Montenegro 
(CRP – 11/02337), a psicóloga 
Raquel Lilienfeld Aragão (CRP 
– 11/06492), membro da COE, 
e Alice Ribeiro, assessora 
cartorária da comissão de 
ética, a presidenta da COF, 
Maria da Conceição Moreira 
de Azevedo, e as fiscais da 

COF, Juliane Alves da Costa 
e Gabriela Carneiro Dutra, 
representaram o Conselho 
Regional de Psicologia do Ceará 
no encontro.

O Evento proporcionou 
a articulação entre os 24 
Conselhos Regionais em torno 
de orientações do Tribunal de 
Contas da União, as mudanças 
do novo código, a importância 
do processo de mediação, 
favorecendo o diálogo entre 
técnica e ética nos limites 
do Sistema Conselhos, 
contribuindo para a troca de 
experiências e conhecimentos 
que envolve a orientação e a 
fiscalização em nosso exercício 
profissional.

CRP11 participa do Encontro 
Nacional COE COF – 2019
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Nos dias 22 e 23 de 
novembro de 2019 ocorreu em 
Brasília, na sede do Conselho 
Federal de Psicologia, a 
Reunião Nacional do Centro 
de Referência Técnica em 
Psicologia e Políticas Públicas, 
CREPOP. A Conselheira Tássia 
Ramos e a psicóloga Mayrá 
Lobato, técnica do CREPOP 
do CRP11 participaram da 
Reunião, que teve como 
objetivo apresentação do 
CREPOP e das atividades dos 
últimos 3 anos para as novas 
integrantes da Rede assim 

como o planejamento das ações 
para o ano de 2020. Ainda, as 
participantes contribuíram 
para o planejamento e 
discussão das pesquisas do 
CREPOP para 2020, sobre 
o X Seminário Nacional de 
Psicologia e Políticas Públicas 
e a preparação para os 15 anos 
do CREPOP.

Brasília recebe Reunião Nacional 
do Centro de Referência Técnica 
em Psicologia e Políticas Públicas, 
CREPOP

Nos últimos dias 23 e 
24 de novembro, a Comissão 
de Psicologia na Assistência 
Social (CONPAS) do 
Conselho Federal de 
Psicologia realizou reunião 
com os representantes dos 
conselhos Regionais de 
Psicologia.

Na ocasião, o 
CRP11 esteve presente, 
representada pela 
conselheira Emilie Fonteles 
Boesmans. Foram debatidos 
temais cruciais como a 
relação do SUAS (Sistema 
Único de Assistência Social) 
com o sistema de Justiça; 
implicações da Lei 13.431, 
sobre escuta especializada 

e depoimento especial; 
financiamento do SUAS; 
indicativo de mudanças da 
Tipificação dos Serviços 
Socioassistenciais. 

Também foi debatida a 
Conferência Democrática do 
SUAS, que ocorreu nos dias 25 
e 26 de novembro em Brasília. 
O debate foi realizado a partir 
de subsídios apresentados 
pela socióloga Luciana 
Jaccoud, pesquisadora do 
IPEA (Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada).

Para maiores 
informações sobre a reunião, 
contatar a Comissão de 
Assistência Social, através do 
email suaspsi@crp11.org.br.

CRP11 participa de reunião com 
representantes da Comissão de 
Psicologia na Assistência Social
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Conheça as 
Normativas da 

Profissão
Caros (as) colegas de profissão, 
O CRP-11 informa que o CFP disponibilizou a versão comentada 
da Resolução CFP 06/2019, a qual dispõe sobre a produção de 
documentos escritos decorrentes do trabalho da (o) psicóloga (o) nos 
mais diversos campos de atuação. Os comentários visam contribuir para 
uma melhor compreensão da Resolução e para elucidar possíveis dúvidas 
que possam surgir. A construção do material contou com a colaboração 
de profissionais de diferentes áreas da Psicologia, sendo considerado 
também questionamentos apresentados anteriormente pela categoria. 
A versão comentada já está disponível nos Atos Oficiais do site do CFP.

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

Por 384 a 64 votos, 
deputadas(os) e senadoras(es), 
derrubaram durante sessão 
conjunta do Congresso 
Nacional o veto Presidencial 
nº 37/2019 ao Projeto de Lei 
(PL) nº 3.688/2000, que dispõe 
sobre serviços de Psicologia 
e de Serviço Social nas Redes 
Públicas de Educação Básica, 
no dia 27 de novembro.

A matéria havia sido 
aprovada pela Câmara dos 
Deputados em 12 de setembro 
de 2019. No entanto, no dia 9 
de outubro, foi publicado no 
Diário Oficial da União (DOU), 
veto integral da Presidência da 
República ao PL.

Agora, a proposição será 
devolvida ao presidente da 
República, que terá 48 horas 
para promulgá-la, sob pena 
da presidência do Congresso 
Nacional fazê-la.

A Psicologia dispõe de 
conhecimentos para atuar nas 
relações escolares, auxiliando 
na promoção das relações 
de respeito e enfrentamento 
à violência escolar. O veto 
presidencial ao PL demonstrava 
insensibilidade ao tema, que 
tem casos emblemáticos na 
sociedade como o massacre 
ocorrido na escola Raul Brasil, 
em Suzano (SP), em março 
deste ano.

O Conselho Federal de 
Psicologia (CFP) e as demais 
instituições que compõem o 
Fórum de Entidades Nacionais 
da Psicologia (FENPB) 
realizaram diversas atividades 
e mobilizações junto aos 
congressistas pela derrubada 
do veto.

Fonte: Conselho Federal de 
Psicologia (CFP)

Derrubado o veto ao PL 3688/00: 
vitória da Psicologia e do Serviço 
Social, da educação pública e da 
sociedade

10

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CFP-n-06-2019-comentada.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Resolu%C3%A7%C3%A3o-CFP-n-06-2019-comentada.pdf
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De acordo com o 
Conselho Federal de 
Psicologia, o racismo é uma 
ideologia de abrangência 
ampla, complexa, sistêmica, 
violenta, que penetra 
e participa de todas as 
instâncias da vida do ser 
humano, o que inclui sua vida 
subjetiva, vincular, social e 
institucional. Compreendida 
como uma estratégia de 
dominação, o racismo se 
alimenta da ideia de que 
existem raças superiores e 
inferiores. Dessa forma, o 
racismo se apresenta como 
um motor de desigualdades 
relacionadas às precárias 
condições de existência do 
povo negro. Por considerar 

de grande relevância o debate 
sobre o tema na formação 
de psicólogas, no dia 27 
de novembro, aconteceu 
o Encontro Caririense 
de Psicologia cujo tema 
foi “Racismo, sofrimento 
psíquico e subjetividade: o 
papel da Psicologia.” 

Este evento, idealizado 
pelo Conselho Regional de 
Psicologia 11ª região, contou 
com o apoio da ANPSINEP 
(Articulação Nacional de 
Psicólogas(os) Negras(os) e 
pesquisadoras(es); do NEPIR 
( Núcleo de Educação para 
a promoção de igualdade 
Racial), bem como com o apoio  
do curso de Psicologia das 
instituições FAP (Faculdade 

CRP11 realiza décima edição do CRP11 realiza décima edição do 
Encontro Caririense de Psicologia, Encontro Caririense de Psicologia, 
em Juazeiro do Norteem Juazeiro do Norte

Paraíso) e UNILEÃO (Centro 
Universitário Leão Sampaio).

Estiveram presentes 
as conselheiras do Cariri, 
Moema Alves Macêdo, 
Rayane Sales Nobre de Lima 
e Nágela Natacha Lopes 
Evangelista que fez uma 
fala sobre a caracterização, 
as condições de trabalho e 
interfaces com o racismo 
estrutural. 

O momento contou 
ainda com a presença da 
psicóloga convidada do 
CRP 02, Gioconda de Sousa 
Silva Lima que desenvolveu 
a sua fala a partir do tema 
central: Racismo, sofrimento 

psíquico e subjetividade, 
relacionando com o papel da 
Psicologia neste parâmetro. 

A ANPSINEP núcleo 
Cariri aproveitou a 
oportunidade para convidar 
interessadas (os) a comporem 
o coletivo, fortalecendo a 
psicologia antiracista na 
região. contribuíra ainda com 
a realização de um sociodrama 
com o tema: de que modo 
o racismo atravessou o seu 
caminho? Esse momento foi 
conduzido pelas psicólogas 
Moema Alves Macêdo (CRP-
11/06760) e Francyelle Felix 
(CRP-11/10367).

12 13
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No dia 16 de setembro de 
2019, o Conselho Federal de 
Psicologia (CFP) publicou 
no Diário Oficial da União a 
Resolução CFP nº 18/2019 
que reconhece a Avaliação 
Psicológica como uma nova 
especialidade em Psicologia. 
Hoje o CFP possui 13 áreas de 
especialidades reconhecidas 
que estão normatizadas 
através das resoluções 
13/2007, 03/2016 e 18/2019.

Os trâmites para 
solicitar o título pelo CFP 
estão elencados na resolução 

13/2007. Um dos meios é 
através do Concurso para 
Prova de Títulos, organizado 
pelo Instituto Quadrix, que 
já se encontra com inscrições 
abertas, o prazo vai até 13 de 
janeiro de 2020 clicando aqui, 
e as provas serão realizadas 
no dia 02 de fevereiro de 
2020. A nova especialidade, 
Avaliação Psicológica, já está 
contemplada no Edital.  

Para psicólogas 
com registro no Sistema 
Conselhos de Psicologia que 
comprovem experiência 

Avaliação Psicológica: nova 
especialidade em Psicologia

profissional na área de 
Avaliação Psicológica de 
cinco anos (no mínimo), 
a Resolução CFP 13/2007 
prevê o prazo de 270 dias a 
contar da data da publicação 
da nova especialidade para  
realizar a solicitação do 
título, sem a necessidade da 
prova. Dessa forma, estas 
psicólogas podem solicitar ao 
CRP o título de especialista 
em Avaliação Psicológica, 
até o dia 12 de junho de 
2020, apresentando todos os 

documentos comprobatórios 
exigidos na Resolução CFP 
13/2007.  Estes, devem 
contemplar as atividades 
descritas na definição 
da especialidade em sua 
absoluta maioria.

A Comissão de 
Orientação e Fiscalização 
está à disposição para maiores 
explicações e possíveis 
elucidações, através do email: 
cof@crp11.org.br  ou, ainda, 
presencialmente.

14

http://www.quadrix.org.br/
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No último dia 25 de 
novembro foi celebrado um 
importante debate social, 
encabeçado pelo movimento 
feminista na década de 80: 
o dia internacional pela 
eliminação da violência 
contra a mulher.

Não são raros os casos 
- identificados ou não - de 

violência contra a mulher e 
menos rara ainda é a visão 
machista que circunda este 
fenômeno.

Dados de um 
levantamento encomendado 
pela ONG Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP), 
com o intuito de mensurar 
o impacto da violência 

Dia Internacional pela Eliminação 
da Violência contra a Mulher

contra as mulheres no Brasil 
apontam que 1,6 milhão 
de mulheres brasileiras 
sofreram espancamento ou 
tentativa de estrangulamento 
entre o início de 2018 e o 
início de 2019. 

22 milhões de brasileiras 
passaram por alguma espécie 
de assédio e cerca de 42% 
dos casos identificados 
ocorreram no ambiente 
doméstico. Esses dados 
sinalizam a naturalização 
da violência contra a 
mulher em uma sociedade 
marcadamente patriarcal.

Apesar de esforços 
envidados pela legislação 
brasileira, incluindo a recém-
instituída lei do feminicídio, 
o quadro de violência baseada 
unicamente pela condição 
feminina da vítima não aponta 
melhorias, caracterizando-
se como um fenômeno 
pungente que necessita 
de discussões sociais, 
conscientização e construção 
de políticas públicas para sua 
erradicação.

O cenário cearense, de 
acordo com dados divulgados 
pelo Monitor da Violência 
em 8 de março de 2019, se 
constitui como segundo 
no registro de casos de 
feminicídio, apontando que 
a cada 100 mil mulheres, 9,6 
são assassinadas anualmente 
apenas por questões de 
gênero.

O CRP 11, representante 
de uma categoria 
majoritariamente feminina, 
conclama a classe a combater 
veementemente os casos de 
violência contra a mulher 
e se posiciona de modo a 
repudiar qualquer forma de 
discriminação nesse sentido. 
Ainda, destaca a importância 
de propiciar espaços de 
diálogo e discussão acerca 
do tema, no sentido de 
possibilitar a identificação 
de casos e contribuir para o 
combate desse contundente 
problema social.

16



Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 12/2019 - DEZEMBRO/2019

Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 12/2019 - DEZEMBRO/2019

18 19

agenda CRP-11
18

ACONTECEU 

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

16/11/19
Reunião da Comissão de Direitos 
Humanos (Cariri)
Horário: 14h.
Local: Sub-Sede do CRP11.

30/11/19
Reunião da Comissão de Saúde - 
Fortaleza
Horário: 16h.
Local: Sede do CRP 11.

30/11/19
Reunião da Comissão de 
Psicologia do Esporte
Horário: 14h.
Local: Sede do CRP 11.

23/11/19
Reunião da Comissão de Direitos 
Humanos (Fortaleza)
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP 11.

23/11/19
 Reunião da Comissão de 
Avaliação Psicológica (Fortaleza)
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP11.

Fotografia: Jeshoots
19

VAI ACONTECER

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

13/12/19
 Reunião da Comissão de Direitos 
Humanos - Cariri
Horário: 14h.
Local: Sub-Sede do CRP11.

14/12/19
Reunião da Comissão de Saúde - 
Fortaleza
Horário: 16h.
Local: Sede do CRP 11.

09/12/19
Reunião da Psicologia e 
Assistência Social
Horário: 18:30h.
Local: Sede do CRP 11.

http://bit.ly/SACcrp11
http://bit.ly/SACcrp11
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Conselheiros(as) Efetivos(as)
Léa Araújo Montenegro 
(CRP 11/02337) 
Moema Alves Macêdo 
(CRP 11/06760) Efetiva
Maria da Conceição Moreira Azevedo 
(CRP 11/0232) 
Tássia Oliveira Ramos 
(CRP 11/06459) Efetiva
José Maria Nogueira Neto 
(CRP 11/10673) 

Conselheiros(as) Suplentes
Bárbara Castelo Branco Monte 
(CRP 11/02411) 
Anice Holanda Nunes Maia 
(CRP 11/01462) 
Eduardo Silva Taveira 
(CRP 11/10899) 
Rayane Sales Nobre de Lima 
(CRP 11/11910) 
Valdir Barbosa Lima Neto 
(CRP 11/08686) 
Joyce Hilário Maranhão 
(CRP 11/09202) 
Antônio Dário Lopes Júnior 
(CRP 11/08451) 
Allan Diego Ricarte de Araújo 
(CRP 11/13329)

Conselheiros(as) Licenciadas(os)
Carlos Eduardo Menezes Amaral 
(CRP 11/05050) 

IX PLENÁRIO 
DO CRP-11

Diretoria
Nágela Natasha Lopes Evangelista (CRP 11/06882) - Conselheira Presidenta 
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