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POR QUE PAGAR A ANUIDADE EM DIA?

A cada ano, ao anunciar o va-
lor da anuidade do exercício 
seguinte, o Conselho Regional 
de Psicologia 11ª Região recebe 
inúmeras reclamações com re-
lação ao valor cobrado. Mesmo 
ciente das condições financei-
ras e da realidade profissional 
da Psicologia no Estado do Ce-
ará, o CRP 11, como autarquia 
pública federal, pauta suas 
decisões nos princípios da ad-
ministração pública, dentre os 
quais ressaltamos: a razoabili-
dade, a motivação e a eficiência. 
O objetivo do X Plenário é gerir 
o CRP 11 conforme a Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal.

A única fonte de recurso do 
CRP 11 é a anuidade paga por 
pessoas físicas e jurídicas ins-
critas. Parte deste recurso é 
destinado ao uso pelo Conselho 
Federal de Psicologia. O objeti-
vo maior do sistema Conselhos 
de Psicologia é orientar, fisca-
lizar e disciplinar o exercício 
da(o) psicóloga(o), e para isso é 
preciso que tenhamos o recurso 

necessário.
Manter a anuidade em dias é 

contribuir para a saúde finan-
ceira do CRP 11, pois o índice 
de inadimplência acumula-
da no âmbito do CRP 11 é de 
33,48% das psicólogas o que 
corresponde a 3.148 das 9.403 
psicólogas inscritas.

Estar adimplente com o CRP 
11 beneficia individualmente 
cada psicóloga(o) que estará 
atuando de forma regular e go-
zando de todos os direitos fren-
te ao CRP 11, tais como parti-
cipar das eleições do sistema 
conselho (votar e ser votada(o)) 
e participar da assembleia or-
çamentária. Coletivamente a 
categoria também ganha, pois 
diminuindo a taxa de inadim-
plência, o ônus que é dividido 
para todas(os) e que impacta 
diretamente o valor da anuida-
de, diminui. Além disso, os re-
cursos de anuidade do ano, ou 
de pagamento de anuidades de 
exercícios anteriores, permite 
a qualificação das ações do CRP 

Por Emilie Fonteles Boesmans
Psicóloga CRP 11/8146 

Conselheira Tesoureira do X Plenário de Psicologia do CRP-11
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11 de forma direta, por exemplo, 
em eventos de orientação e em 
ações de fiscalização.

Todas as atividades e investi-
mentos realizados pelo CRP11, 
assim como a definição dos 
valores da anuidade do ano se-
guinte, são votados em assem-
bleia orçamentária anual. De 
tal modo, faz-se fundamental a 
participação da categoria nes-

se espaço de debate e diálogo, 
para que juntas(os) possamos 
deliberar coletivamente sobre 
o destino dos recursos deste 
Conselho.

Portanto, esteja adimplente 
com a anuidade, negocie sua 
dívida, tire suas dúvidas e cola-
bore com a construção de uma 
anuidade mais acessível a to-
das(os).
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O Conselho Regional 
de Psicologia da 11ª Região 
(CRP 11) informa possuir 
completo respeito à liberda-
de de expressão em suas mí-
dias institucionais. São bem-
-vindas as manifestações 
favoráveis, as contrárias e 
as problematizações sobre 
os conteúdos veiculados em 
nossos meios de comunica-
ção institucionais, nos ter-
mos da Constituição Federal 
de 1988. 

Contudo, segundo a ju-
risprudência vigente nas 
cortes superiores, a liberda-
de de expressão não é direi-
to absoluto. Por esta razão, o 
CRP 11 editou sua política de 
comunicação institucional 
e os parâmetros para mode-
ração de conteúdo publica-

do por terceiros em nossas 
mídias institucionais. Neste 
sentido, a Assessoria de Co-
municação do CRP 11, orien-
tada pela Diretoria do CRP 
11, registrará todas as ma-
nifestações com conteúdo 
considerados inadequados, 
ofensivos, caluniosos e fal-
sos emitidos por perfis vir-
tuais para possível represen-
tação junto às empresas que 
gerenciam as redes sociais, 
bem como para possível re-
presentação às autoridades 
competentes, além de excluir 
tais conteúdos do histórico 
de comentários. 

Política de 
moderação e 
responsabilização de 
conteúdo

Nos dias 11 e 12 de janeiro 
de 2020, o X Plenário do 
CRP 11 realizou, na cidade 
de Fortaleza, o planejamento 
estratégico para o período 
da atual gestão. Na ocasião, 
Francisca Fabiana Menezes 
Lira (CRP 11/1868) e Zuleika 
Araujo de Souza (CRP 
11/2928), psicólogas com vasta 
experiência na área de Gestão 
de Pessoas, atuaram como 
facilitadoras para a construção 
do plano de estratégias do 
triênio 2020-2022.

 Estiveram presentes, 
nos dois dias de atividades, 
quinze membras e membros 

do atual plenário que, 
juntas, envidaram esforços 
para delinear os princípios 
norteadores, as estratégias 
e ações que, alinhados e 
fundamentados em nossas 
bandeiras, possibilitarão uma 
gestão cada vez mais eficiente 
e aproximada da categoria. 
Ações como esta sinalizam, 
sobretudo, a preocupação que 
o X Plenário possui no que 
tange ao desenvolvimento de 
práticas sustentáveis, eficazes 
e estrategicamente pensadas 
para a confirmação do zelo 
pela profissão no Ceará.

X Plenário do CRP-11 realiza 
Planejamento Estratégico

7



Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 02/2020 - FEVEREIRO

Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 02/2020 - FEVEREIRO

8 9

Você sabia que sempre que 
uma profissional em psicologia 
se apresenta é necessário 
seguir todos os trâmites e 
normas dispostos no Código de 
Ética Profissional da Psicologia 
(CEPP)? Em vigência desde 
2005, o CEPP possui 07 
princípios fundamentais e 25 
artigos. O artigo 20º explicita 
sobre a política de divulgação e 
promoção de serviços. Assim, 
destacamos:

Como a psicóloga pode fazer 
publicidade profissional?
• A publicidade dos serviços 

de psicologia, inclusive nos 
sites da internet, deve ser 
realizada de acordo com as 
orientações do artigo 20 do 
Código de Ética e Resoluções 
do CFP.

• A psicóloga deve sempre 
informar seu nome completo, 
a palavra psicóloga, os 
números de inscrição e do 
Regional onde está inscrito.

• Poderão ainda constar 
habilitações da 
profissional, limitando-
se àquelas reconhecidas 
ou regulamentadas pela 

profissão. 
O que não deve constar na 
publicidade profissional?
• Títulos que não possua
• Preço como forma de 

propaganda
• Menção de serviços a custos 

diferenciados
• Previsão taxativa de 

resultados
• Autopromoção em 

detrimento de outros 
profissionais

• Divulgação sensacionalista 
das atividades profissionais

• Prática da psicologia 
associada a crenças 
religiosas ou posições 
filosóficas ou místicas 
alheias ao campo da 
Psicologia. 

Sugerimos que, antes 
de qualquer divulgação 
profissional (cartão, palestras, 
cursos, eventos), procurem 
conhecer e se apropriar 
das normativas.  Em 
caso de necessitar de maiores 
informações ou explicações, 
é só enviar e-mail para cof@
crp11.org.br

Vamos falar de 
divulgação 
profissional?

8
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As comissões temáticas 
do Sistema Conselhos são 
espaços que pretendem atender 
a demandas transitórias, 
eventuais ou permanentes, de 
qualificação técnica e política 
para o desenvolvimento das 
ações de um Conselho Regional 
ou ainda de ações a nível 
nacional. 

No CRP11, a Comissão de 
Saúde tem debatido questões 
pertinentes ao trabalho das 
psicólogas na rede de saúde 
pública e na saúde suplementar 
em todo Ceará. Tais questões 
contemplam o interesse de 
profissionais que atuam no 
campo da Psicologia da Saúde 
e no campo da Psicologia 
Hospitalar. 

Destacamos aqui que há 
especificidades em relação a 
esses dois campos de atuação, 
é o que apontam as Resoluções 
CFP 03/2016 e a CFP 013/2007.

Trata-se de documentos 

pertinentes aos trabalhos 
de nossas profissionais, 
sobretudo no âmbito da 
atuação multiprofissional e 
interdisciplinar. 

A psicóloga da saúde atua 
na análise, planejamento e 
intervenção nos processos 
de saúde e adoecimento de 
pacientes e seus familiares. 
A psicóloga hospitalar 
desenvolve atividades de 
avaliação e acompanhamento 
de intercorrências psíquicas 
de pacientes, promoção e 
recuperação da saúde nos 
níveis secundário e terciário. 
Essas e muitas outras pautas 
estão sempre sendo discutidas 
em nossa comissão. 

Se você, direta ou 
indiretamente, sente-se parte 
de tais assuntos, contribua nas 
discussões com sua experiência 
e opinião, em prol do trabalho 
das psicólogas do Estado do 
Ceará.

Venha conhecer a Comissão de 
Saúde do CRP 11

SAÚDE
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A Comissão de Avaliação 
Psicológica (CAP) é uma das 
comissões temáticas do CRP 11ª 
região. A Avaliação Psicológica 
é um processo complexo de 
investigação de fenômenos 
psicológicos, composto de 
diferentes métodos, técnicas 
e instrumentos. Por ser uma 
grande área na Psicologia, 
tangencia o trabalho da 
profissional psicóloga em 
diferentes âmbitos, como 
clínica, educação, organização, 
trânsito, entre outras. 

Ao longo dos anos, a 
Avaliação Psicológica vem 
passando por discussões e 
atualizações em seus aspectos, 
sejam nas normativas, como no 
cuidado com o rigor técnico dos 
testes psicológicos. 

Nesse processo, a CAP 
tem participado ativamente 
dessas discussões de 
diferentes temáticas, auxilia 
na composição de pontos 
importantes para alteração de 
resoluções da área, promove 
a divulgação das normativas 
da área para as profissionais 
psicólogas, responde às 
profissionais sobre dúvidas 
e questões concernentes à 
Avaliação Psicológica. O CRP11 
possui a CAP em Fortaleza e, 
ainda, uma comissão coligada 
pertencente a subsede, na 
região do Cariri, a CAP Cariri. 
Os encontros acontecem uma 
vez por mês em datas sempre 
divulgadas em nossas mídias.

Venha conhecer a 
Comissão de 
Avaliação Psicológica  do CRP 11

AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA

12
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Venha conhecer 
a Comissão de 
Psicologia do Esporte

A comissão de psicologia do esporte contribui com discussões, 
projetos e ideias no campo esportivo, para enaltecer ainda mais 
nossa categoria no Estado do Ceará. Caso tenha interesse nesta área, 
você profissional e/ou estudante, busque se aproximar e participar 
das nossas reuniões.

A Comissão de Avaliação 
Psicológica (CAP) promoveu, 
no dia 16 de janeiro de 2020, 
o I Café Conselho, intitulado 
“Avaliação Psicológica e Psico-
logia Clínica: aproximações e 
distanciamentos”. 

Esse evento teve como 
eixo perguntas sobre aspec-
tos comuns da atuação profis-
sional da(o) psicóloga(o) nas 
áreas clínica e de avaliação 
psicológica que chegaram para 
a comissão. As perguntas res-
pondidas no evento versaram 
sobre as principais diferenças 
entre a avaliação psicológica e 
a avaliação que é realizada no 
início de um processo clínico, 
o uso de testes psicológicos 

nas duas áreas, especialmen-
te na clínica como recurso 
terapêutico, os aspectos éti-
cos relacionados a realização 
dos dois processos e a escrita 
de documentos psicológicos. 
Além disso, foram debatidos 
outros questionamentos que 
surgiram durante o evento. 
Houve participação de estu-
dantes e profissionais da Psi-
cologia, que debateram com 
os representantes da CAP, da 
Comissão de Ética (COE) e da 
Comissão de Orientação e Fis-
calização (COF) que estavam 
facilitando a roda de conversa. 
Para quem não pode estar pre-
sente, pode assistir aqui.

Comissão de Avaliação Psicológica 
realiza I Café Conselho
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No último dia 23 de 
janeiro, aconteceu a segunda 
edição do evento organizado 
pela Comissão de Direitos 
Humanos intitulado 
“Direitos Humanos para 
quê(m)? Construindo 
narrativas a partir de 
vivências do cotidiano”, dessa 
vez na cidade de Fortaleza, 
em parceria com a Fábrica de 
Imagens.

O evento, que teve 
como objetivo discutir 
sobre esta temática a partir 

de diferentes olhares, se 
dividiu em dois momentos: 
pela manhã, depois de um 
café compartilhado, as 
participantes vivenciaram 
uma oficina de autocuidado 
promovida pela enfermeira 
e professora de Yoga 
Camila Moreira, seguido 
de um momento de 
c o m p a r t i l h a m e n t o 
de experiências entre 
profissionais da ponta, que 
estão atuando em CRAS, 
CREAS e no sistema 

Comissão de Direitos Humanos 
(CDH) realiza evento em Fortaleza

16

socioeducativo. Além de 
profissionais psicólogas, 
o encontro contou com a 
presença de pedagogas, 
enfermeiras, sociólogas, 
que puderam debater e 
compartilhar os desafios no 
que concerne a esta temática 
a partir de suas áreas de 
atuação. 

No segundo momento, no 
turno da tarde, recebemos a 
presença da Alexandra Felix 
representando o Grupo de 
Mães e familiares do Sistema 
Socioeducativo e Prisional, 
como também as jovens e 
os jovens da série “La Casa 
duz Vetin”, organizado, 
segundo as palavras deles e 
delas, “de favela para favela”. 
Este momento de trocas foi 
mediado pelo militante de 
Direitos Humanos Jamieson 
Simões, mais conhecido 
como Pastor Simões, que 
desenvolve um trabalho 
para evitar envolvimento de 
jovens com a criminalidade. 

A discussão percorreu 
pelo caminho da compreensão 
sobre Direitos Humanos a 
partir de suas vivências e de 

suas realidades. O momento, 
regado de reflexões viscerais, 
provocou a categoria 
sobre o uso da linguagem 
como um instrumento 
segregador que pouco chega 
em quem não compartilha 
de um saber acadêmico. 
Um dos debatedores, 
problematizou inclusive, o 
termo “desmilitarização” 
tão utilizado por pessoas 
que lutam contra posturas 
truculentas da Polícia, como 
um termo difícil de ser 
pronunciado e entendido 
por quem não possui certo 
conhecimento intelectual. 
Algumas temáticas tais como 
o direito da juventude de ir e 
vir em uma cidade faccionada; 
acesso à informação; relações 
raciais; relações de gênero; 
acesso à cultura e arte 
fizeram parte das discussões 
elucidadas neste momento e 
fizeram a categoria repensar 
e questionar seus olhares 
frente a estas problemáticas 
tão urgentes carentes de 
discussão.
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No dia 16 de janeiro de 
2020 a conselheira Mércia 
Capistrano Oliveira (CRP 
11/1489) e o conselheiro 
Allan Diego Ricarte de Araújo 
(CRP 11/13329) estiveram na 
cidade de Quixadá realizando 
plantão de atendimentos 
para a categoria residente 
no sertão central e regiões 
circunvizinhas. 

Na ocasião, foram 
realizadas atividades 
concernentes aos processos 
de novas inscrições, trocas 
de carteiras de identidade 

profissional provisórias por 
definitivas, orientações a 
profissionais, dentre outros.

Cabe salientar que, 
embora não haja uma sub sede 
própria do CRP 11 na cidade, 
uma parceria com o Centro 
Universitário Católica de 
Quixadá foi feita com o intuito 
de permitir que o município 
se configure como um polo de 
apoio à categoria,  que pode 
entrar em contato com as 
conselheiras locais através do 
telefone (88) 9 9332-4757.

CRP 11 promove plantão de 
atendimentos na cidade de Quixadá
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STF extingue ação contra 
Resolução CFP n° 01/99

Com a decisão, fica evidente que a Psicologia brasileira não 
será instrumento de promoção do sofrimento, do preconceito, 
da intolerância e da exclusão. Clique aqui e saiba mais.

https://site.cfp.org.br/stf-extingue-acao-contra-resolucao-cfp-n-01-99/
https://site.cfp.org.br/stf-extingue-acao-contra-resolucao-cfp-n-01-99/
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Celebrando a luta pela 
conquista e garantia dos 
direitos sociais que lhes 
são negados, embora a 
Constituição Federal de 1988 
reconheça a todos como iguais 
perante a lei, o dia 29 de janeiro 
marca simbolicamente a luta de 
um dos grupos da comunidade 
LGBTQI+, constituído 
pelas pessoas transexuais 
e travestis. A visibilidade 
trans almeja remeter à 
necessidade de discussão e 
combate às constantes formas 
de segregação e apatia nas 
questões sociais aos quais estes 
sujeitos estão submetidos, 
podendo ser alvos da não 
aceitação familiar, de bullying, 
de falta de espaço no mercado 
de trabalho,  de dificuldade 
no acesso à saúde, segurança 
e moradia e, por vezes, de 
preconceito dentro da própria 
comunidade LGBTQI+.

 Embora tenham 
marcado a luta quando 
se fizeram presentes no 
Congresso Nacional em 29 
de janeiro de 2004 e tenham 

conseguido, por exemplo, a lei 
que possibilite a mudança do 
nome social nos documentos 
de identidade, muito ainda 
deve ser conquistado pelo seu 
movimento. 

Como forma de apoio e 
reconhecimento desta luta 
e por meio da resolução nº 1 
de 29 de Janeiro de 2018, o 
Conselho Federal de Psicologia 
reconhece que as questões de 
gênero envolvem os sujeitos 
transsexuais e travestis, além 
de destacar como atribuição 
das psicólogas o combate aos 
casos de transfobia, não sendo 
coniventes com sua expressão 
em instituições públicas 
ou privadas, ainda mais 
convidando todas à reflexão 
a respeito deste tema. Assim, 
o CRP 11 vem corroborar a 
luta das pessoas transexuais 
e travestis, admitindo o seu 
espaço de subjetividade e 
seus direitos e destacando 
a importância da reflexão, 
da prática ética e humana 
no que toca às questões da 
visibilidade trans.

29 DE JANEIRO 
DIA DA 
VISIBILIDADE 
TRANS

20
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agenda CRP-11
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ACONTECEU 

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

Fotografia: Jeshoots
23

VAI ACONTECER

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

09/01/20
 Reunião da Comissão de 
Psicologia do Esporte
Horário:10h.
Local: Sede do CRP11.

13/01/20
Reunião da Comissão de 
Psicologia e Assistência Social
Horário: 18h30.
Local: Sede do CRP 11.

18/01/2020
Reunião da Comissão de 
Psicologia Educacional e Escolar
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP 11.

17/01/20
Reunião da Comissão de Direitos 
Humanos (Cariri) 
Horário: 14h.
Local: Sub-Sede do CRP 11.

25/01/20
Reunião da Comissão de Saúde 
(Fortaleza)
Horário: 14h.
Local: Sede do CRP 11.

25/01/20
Reunião da Comissão de Direitos 
Humanos (Fortaleza)
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP 11.

25/01/20
Reunião da Comissão de Avaliação 
Psicológica (Fortaleza)
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP 11.

17/01/20
Reunião da Comissão de Avaliação 
Psicológica (Cariri)
Horário: 14h.
Local: Sub-Sede do CRP 11.

08/02/20
Reunião da Comissão de Avaliação 
Psicológica (Fortaleza)
Horário:14h.
Local: Sede do CRP11.

08/02/20
Reunião da Comissão de 
Psicologia do Esporte
Horário: 14h.
Local: Sede do CRP11.

14/02/20
Reunião da Comissão de Direitos 
Humanos (Cariri) 
Horário: 14h.
Local: Sub-Sede do CRP 11.

11/02/20
Reunião da Comissão de 
Psicologia e Assistência Social
Horário: 18h.
Local: Sede do CRP 11.

29/02/20
Reunião da Comissão de Direitos 
Humanos (Fortaleza)
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP 11.

15/02/20
Reunião da Comissão de Saúde 
(Fortaleza)
Horário: 13h.
Local: Sede do CRP 11.

18/02/2020
Reunião da Comissão de 
Psicologia Educacional e Escolar
Horário: 10h.
Local: Sede do CRP 11.

14/02/20
Reunião da Comissão de Avaliação 
Psicológica (Cariri)
Horário: 14h.
Local: Sub-Sede do CRP 11.

http://bit.ly/SACcrp11
http://bit.ly/SACcrp11
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Emilie Fonteles Boesmans (CRP 11/08146) - Conselheira Tesoureira
Marcossuel Gomes Acioles (CRP 11/08701) - Conselheiro Secretário
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Diagramação
Jéssica Carneiro

Colaboração
• Diretoria
• Comissão de Comunicação
• Comissão de Avaliação Psi-

cológica
• Comissão de Saúde
• Comissão de Psicologia do 

Esporte
• Comissão e Orientação e Fis-

calização
• CREPOP

Comunicação
assecom@crp11.org.br
psiu@crp11.org.br

Fale Conosco

Contato geral
crp11@crp11.org.br

Secretaria
secretaria@crp11.org.br

COF
cof@crp11.org.br

Revisão
Mércia Capistrano Oliveira

Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Sede Fortaleza

Rua Carlos Vasconcelos, 2521 - Joaquim Távora. Fortaleza/CE

Telefone/Fax: (85) 3246-6887 / 3246-6924 - crp11@crp11.org.br

Sub-Sede Cariri
Av. Ailton Gomes de Alencar, 3006, Sala 02 - Lagoa Seca - Juazeiro do Norte/CE

Telefone: (88) 3523.3806 - subsedecariri@crp11.org.br

Este material é de inteira responsabilidade do CRP-11/CE.
Está vedada a comercialização e venda deste material.

Cobrança
cobranca@crp11.org.br

CREPOP
crepop@crp11.org.br
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