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PSIU ONLINE
Conteúdo

FEV/2018 FAQ :
BOLETOS DE
ANUIDADES

2018

O tema das anuidades tem 
trazido muitas dúvidas e algumas 
confusões em relação a prazos e 
datas limites de pagamento. A fim 
de responder as mais frequentes 
questões sobre os boletos de 
anuidade 2018, o IX Plenário do 
CRP-11/CE compilou estas per-
guntas e elaborou um FAQ com 
esclarecimentos e respostas. 
Leia atentamente as perguntas a 
seguir e verifique se seu caso en-
caixa-se em alguma delas:

Meu boleto ainda não chegou, 
como faço para recebê-lo?

Solicitar ao setor de co-
brança o envio dos boletos por 
e-mail através do seguinte en-
dereço: cobranca@crp11.org.br.

Meu boleto chegou com a data 
vencida, não quero pagar juros. 
Como faço?

O possível atraso de bole-
tos foi amplamente divulgado 
pelo CRP 11 em suas mídias in-

RESPOSTAS PARA AS PERGUNTAS MAIS 
FREQUENTES A RESPEITO DOS BOLETOS DE 

ANUIDADE DE 2018

Fotografia: Volkan O
lm
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stitucionais (site, facebook e 
e-mail). Para que os profissionais 
pudessem ter a oportunidade 
de pagar com desconto, foram 
apresentadas as seguintes pos-
sibilidades: 10% em janeiro (ten-
do sido este prazo prorrogado 
até dia 16 de fevereiro); 

o próximo desconto 
de 5% será neste mês de 
fevereiro. Caso o Bole-
to não chegue até 72 
horas antes da data de 
vencimento prevista e 
você tenha interesse de 
pagar até a data limite, 
entre em contato com 
o setor de cobrança por 
meio do e-mail cobran-
ca@crp11.org.br.  

Após o desconto de 5% em 
fevereiro, em março poderá ser 
feito o pagamento integral sem 
descontos em uma única parce-
la ou o profissional poderá par-
celar a anuidade. Sobre estes 
procedimentos não incidem ju-
ros ou multas, contudo os profis-

sionais precisam ficar atentos 
para não perder os prazos, seja 
para o pagamento pelo boleto 
físico enviado pelos Correios ou 
solicitando por e-mail. 

Eu não recebi nenhum dos avi-
sos sobre o desconto. Ainda 
é possível pagar o boleto com 
desconto?

Apenas o desconto de 
5% está disponível neste mês 
de fevereiro, de acordo com o 
calendário de pagamento pre-
visto na legislação em vigência. 
Sugerimos que faça sempre uma 
consulta ao site e à página do 
Facebook do CRP-11 para não 
perder as notícias mais impor-
tantes e não prejudicar-se.

Eu gostaria de pagar o bole-
to integral, porém na minha 
residência chegou apenas a 
primeira parcela. Como faço?

Os boletos são enviados to-
dos de uma só vez pelos correios 
(possibilidade integral ou parce-
lado). O mesmo ocorre quando 
o profissional solicita por e-mail. 
Caso tenha ocorrido alguma 
falha neste sentido, remeter as 
comprovações ao setor de co-
brança (cobranca@crp11.org.br) 
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para a análise do caso. 

Já enviei e-mails para o setor 
de cobrança, porém não tive 
resposta ainda. Como proced-
er?

Os profissionais que solic-
itaram o boleto via e-mail nas 
condições da campanha publi-
cizada no dia 7 de fevereiro terão 
seu desconto garantido.

 A demora na resposta se 
deve à sobrecarga de trabalho 
do setor responsável, uma vez 
que a empresa dos Correios não 
tem cumprido o prazo espera-
do, agravada a situação após o 
episódio de incêndio na filial da 
Av. Oliveira Paiva. 

Estamos pedindo aos 
profissionais solicitantes um 
prazo médio de 48h para re-
spondê-los. Se você enviou um 
e-mail solicitando seu boleto e 
já aguardou mais que 48h, ped-
imos que aguardem o retorno, 
pois todos os e-mails serão dev-
idamente respondidos. 

Serão priorizadas as situ-
ações dos profissionais que pre-
tendem efetuar o pagamento in-
tegral com desconto.

Como faço para pagar a última 
parcela do ano passado em at-
raso?

Parcelas anteriores ao ano 
em vigência são assunto de re-
negociações de dívidas com a 
autarquia e também devem ser 
tratadas junto ao setor de co-
brança pelo e-mail: cobranca@
crp11.org.br. 

As renegociações demoram 
um pouco mais para serem con-
solidadas (pois exigem verifi-
cação de juros e multas junto ao 
sistema de correção monetária 
adotado), mas cada caso será 
resolvido e o profissional rece-
berá o boleto atualizado após in-
formar sua situação ao setor de 
cobrança. 

Ainda posso pagar as par-
celas atrasadas com o mesmo 
boleto do começo do ano ou 
aguardo vocês me mandarem 
um novo boleto com as atual-
izações?

Boletos com vencimento 
atrasado não poderão ser liqui-
dados com segurança bancária. 
É aconselhável solicitar novos 
boletos atualizados.

http://www.crp11.org.br/
https://www.facebook.com/crpsi11/
https://www.facebook.com/crpsi11/
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O Ano da Formação em Psi-
cologia, que acontece em 2018, 
é uma definição da Associação 
Brasileira de Ensino em Psico-
logia (Abep), Conselho Federal 
de Psicologia (CFP) e Federação 
Nacional de Psicólogos (Fenap-
si), e juntos promovem o encon-
tro “Repensando a formação 
das(os) psicólogas(os): revisão 
das diretrizes curriculares na-
cionais para os cursos de grad-
uação em psicologia”.

O evento traz como objeti-
vo: i) debater a formação do(a) 
psicólogo(a) através da revisão 
diretrizes curriculares nacionais 
para os cursos de graduação e 
ii) construir coletivamente uma 
minuta de novas Diretrizes Cur-
riculares Nacionais dos Cursos 
de Graduação em Psicologia, a 

ser submetida à consulta públi-
ca. Uma vez concluída, a minuta 
é encaminhada ao Conselho Na-
cional de Saúde e ao Conselho 
Nacional de Educação.

Haverá atividades prepa-
ratórias no Ceará nos dias 24/02 
e 26/02, em Fortaleza e em 
Juazeiro do Norte, respectiv-
amente. As reuniões servirão 
para sistematizar as propostas 
da categoria para o Encontro Re-
gional Nordeste, que ocorrerá 
entre 17 de março a 21 de abril, 
culminando no Encontro Nacio-
nal das Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos Cursos de Gradu-
ação em Psicologia, no dia 05 de 
maio de 2018, em Brasília.

No dia  24 de fevereiro 
(sábado), 9h às 12h, ocorre a 
reunião preparatória de Fortale-

Repensando a 
formação em 

Psicologia
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za, no auditório da Casa José 
de Alencar, na Av. Washington 
Soares, 6055. No dia 26 de fe-
vereiro (terça-feira), 14h às 
17h, o encontro será no Cariri, 
no auditório do CEREST do Jua-
zeiro do Norte/CE, localizado na 
Rua Tabelião João Machado, 195, 
bairro de Santa Tereza.

O processo de discussão 
ocorrerá em todo o território na-
cional, envolvendo psicólogas/
os, coordenadoras/es de curso 
e de serviços-escola, profes-
soras/es, orientadoras/es e su-
pervisoras/es de estágio e estu-
dantes de Psicologia.

De acordo com o regula-
mento, cada reunião prepa-
ratória poderá submeter até 10 
propostas ao encontro regional. 
O calendário e as sedes dos en-
contros regionais foram estabe-
lecidos em conjunto com o CFP 
e a Fenapsi. 

A criação do Ano da For-
mação em Psicologia está dire-
tamente ligada às discussões 
nacionais da revisão curricular, 
sobre temas como educação 
a distância, estágios e eixos de 
formação, entre outros. O En-

contro Nacional das Diretrizes 
Curriculares para os Cursos de 
Graduação em Psicologia será 
realizado no dia 5 de maio, em 
Brasília. 

O documento final do En-
contro Nacional será divulgado 
oficialmente no dia 30 de junho, 
para depois ser submetido ao 
Ministério da Educação (MEC). 

>> O texto-base da dis-
cussão sobre a revisão cur-
ricular pode ser acessado 
aqui.

>> O regulamento do En-
contro pode ser consultado 
aqui.

http://www.crp11.org.br/upload/Ano-de-formacao-em-psicologia-diretrizes-curriculares-CFP-ABEP.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Ano-de-formacao-em-psicologia-diretrizes-curriculares-CFP-ABEP.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/REGULAMENTO%20DO%20ENCONTRO%20NACIONAL%20DAS%20DIRETRIZES%20CURRICULARES.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/REGULAMENTO%20DO%20ENCONTRO%20NACIONAL%20DAS%20DIRETRIZES%20CURRICULARES.pdf
https://www.facebook.com/events/2107395165943123/
https://www.facebook.com/events/2023185524673651/
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Maratona 
Psicologia do 

Esporte

A Comissão de Psicologia do 
Esporte do Conselho Regional de 
Psicologia 11ª Região realiza I Ma-
ratona de Psicologia do Esporte, 
e traz um ciclo de palestras sobre 
Psicologia do Esporte ao longo de 
4 meses, promovendo encontros 
de março a junho de 2018.

A maratona pretende am-
pliar as discussões sobre Psicolo-
gia do Esporte, uma das especia-
lidades da Psicologia, que passa 
por um momento de expansão 
e consolidação da área no Brasil 
e tem despertado interesse por 
parte de estudantes e de profis-
sionais.

O ciclo de uma palestra se 
realiza 1x por mês, de março a ju-

nho, em diferentes Instituições 
de Ensino Superior. Neste ciclo, 
serão discutidos aspectos intro-
dutórios da Psicologia do Espor-
te, e também a cada palestra ha-
verá uma temática específica de 
aprofundamento da área, como: 
Psicologia, Emoções envolvidas 
no contexto futebolístico e suas 
influências no equilíbrio psicoló-
gico do treinador de futebol de 
campo; Psicologia do Esporte em 
Modalidades Coletivas; Motiva-
ção e Metas; e por fim, Exercício 
Físico e Bem-estar Psicológico.

MARATONA DE PSICOLOGIADO ESPORTE  ACON-
TECE NO FORMATO DE CICLO DE PALESTRAS EM 

QUATRO INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR
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Convidados:
Tássia Oliveira Ramos – Psi-

cóloga CRP-11/06459, Especialista 
em Psicologia do Esporte (Institu-
to Sedes Sapientiae, São Paulo/
SP), Coordenadora da Comissão 
de Psicologia do Esporte do CRP-
11 Gestão 2017-2019 e Conselhei-
ra Suplente, membro convidada 
como especialista do Grupo de 
Trabalho de Psicologia do Espor-
te do Conselho Federal de Psico-
logia, Psicóloga da Comissão de 
Arbitragem da Federação Cea-
rense de Futebol, Docente subs-
tituta do IEFES-UFC e atua em 
consultório particular.

João Igor Sousa Bezerra – 
Psicólogo CRP-11/12187, graduado 
pela Faculdade Mauricio de Nas-
sau, formação no Curso de Psico-
logia do Esporte da Associação 

Paulista de Psicologia do Esporte 
e Clínica de Psicologia Esportiva. 
Psicólogo da comissão técnica 
do Itapipoca Esporte Clube.

Samuel Alcântara – Psicó-
logo CRP-11/11294 e Psicanalista, 
Mestrando em Psicologia (UNI-
FOR/LAEpCUS), Analista membro 
da CLIO e do Instituto de Psicaná-
lise Lacaniana. Psicólogo da co-
missão técnica do Ceará Caçado-
res FA, e membro da Comissão de 
Psicologia do Esporte do CRP-11.

Zuleika Souza – Mestre em 
Psicologia (UNIFOR), Especialis-
ta em Gestão de Pessoas (UFC), 
Especialista em Psicologia do Es-
porte (em formação). Coach afi-
liada ao ICI, Psicóloga da Greenli-
fe Academias.

O evento será gratuito. As 
inscrições poderão ser realizadas 

no local de cada encontro, pelo 
site do CRP-11 e haverá emissão 
de certificado de participação 
pelo CRP-11.

Se você tem interesse e gos-
taria de saber mais informações, 
realize aqui sua pré-inscrição. 
Enviaremos informações sobre 
datas, locais e temas aos pré-ins-
critos.  

Serviço: I Maratona de Psicologia do 

Esporte

Quando: março a junho de 2018.

Onde: UNIFOR, UFC, Fametro, UNI7.

Mais informações: 

esportepsi@crp11.org.br 

Tel.: (85) 9 9952-0806  (Tássia).

Pré-inscriçoes abertas. Clique aqui.

http://bit.ly/PreinscricoesMaratona
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Com a palavra,
a COF

As profissões definem-se 
por práticas que buscam aten-
der a demandas sociais.  Na psi-
cologia, o Código de Ética Pro-
fissional do Psicólogo - CEPP é o 
documento oficial que norteia a 
categoria para que a prestação 
de serviços à sociedade tenha 
padrões técnicos e éticos.  

A Comissão de Orientação 
e Fiscalização – COF do Conse-

lho Regional de Psicologia da 11ª 
região fundamenta seu trabalho 
no Código de Ética Profissional 
do Psicólogo e nas demais legis-
lações do sistema conselhos. Es-
tas são compostas pela 1) Lei que 
regulamenta a profissão de psi-
cólogo (Lei nº 4.119/62), 2) Lei que 
cria e dá providências ao sistema 
conselhos de psicologia (Lei nº 
5.766/71), e 3) as resoluções, tanto 

PUBLICIDADE DE SERVIÇOS PSICOLÓGICOS: QUAIS 
OS LIMITES E POSSIBILIDADES DESTA PRÁTICA?

COMISSÕES 
DO CRP-11 
EM PAUTA
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do Conselho Federal de Psicolo-
gia quanto do Conselho Regional 
da 11ª Região.  As ações da COF 
têm o intuito maior de orientar e 
esclarecer à  categoria e à socie-
dade sobre os procedimentos 
previstos nesta legislação. 

Nessa edição do psiu online, 
a COF pretende discutir o artigo 
2º do CEPP na sua alínea “q”, que 
trata da vedação de diagnósticos 
e divulgação de procedimentos 
por meios de comunicação. Dis-
cutimos especialmente o uso da 
internet pelos profissionais de 
psicologia, uma vez que há uma 
demanda maior por informação 
sobre a publicidade profissional 
realizada através desta platafor-
ma.  

A internet vem modifican-
do os nossos hábitos e, cada vez 
mais, profissionais liberais e em-
presas fazem uso dela como meio 
para divulgação e venda de seus 
serviços. Diante disso, surge a 
discussão sobre seu uso por psi-
cólogos que pretendem publici-
zar seus serviços. Quais os limites 
e possibilidades desta prática?  

O psicólogo pode fazer di-
vulgação dos seus serviços na 
internet observando o Art. 20 do 
CEPP, que regulamenta a promo-
ção dos serviços por quaisquer 
meios. 

A vedação prevista no Art. 
2º do CEPP busca resguardar um 
dos preceitos básicos da prática 
da psicologia: a garantia do sigilo 

profissional, no intuito de prote-
ger a intimidade das pessoas.  Na 
era das imagens, das informações 
instantâneas e de fácil acesso 
a todos, é necessário delimitar 
fronteiras à luz da legislação es-
pecífica da profissão. O artigo 2º 
do CEPP na sua alínea q) diz que  
é vedado ao profissional de psi-
cologia “Realizar diagnósticos, 
divulgar procedimentos ou apre-
sentar resultados de serviços 
psicológicos em meios de comu-
nicação, de forma a expor pesso-

as, grupos ou organizações. 
A exposição de fotos, víde-

os, desenhos e quaisquer mate-
riais coletados durante a prática 
do psicólogo na sua prestação 
de serviço poderá ser caracteri-
zada como infração deste artigo, 
já que torna o material público 
e passível de identificação dos 
seus autores/participantes. 

Ana Joyce D’Ávila Di Ciero
Psicóloga Orientadora e Fiscal do 
CRP-11
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Planejamento 
Anual do 
CREPOP

A Unidade local do Centro de 
Referências Técnicas em Psicolo-
gia e Políticas Públicas (CREPOP) 
do CRP-11 elaborou em Janeiro o 
seu plano de trabalho para o ano 
de 2018.  As atividades têm cunho 
nacional e local.

A Investigação da Prática 
Profissional, por meio do CREPOP, 
é uma ferramenta do Sistema 
Conselho que permite o diálogo 
direto com a categoria para pro-
dução de orientações de forma 
mais adequada às necessidades 
de psicólogas e psicólogos que 
atuam na execução das Políticas 
Públicas. As pesquisas nacionais 
do CREPOP atendem as deman-

das do 9º Congresso Nacional 
da Psicologia e são confirmadas 
pela  Assembleia de Políticas, Ad-
ministração e Finanças (APAF). 

Para 2018 foram elencados 
dois temas para as pesquisas do 
CREPOP. O primeiro tema Direitos 
Sexuais e Reprodutivos incluin-
do violência obstétrica será rea-
lizado no primeiro semestre, e o 
segundo tema Rede de Atenção 
Psicossocial (RAPS) que será re-
alizado no segundo semestre. As 
pesquisas serão realizadas atra-
vés da metodologia do CREPOP.

Em relação às Pesquisas Lo-
cais em 2018, o CRP-11 dará conti-
nuidade às pesquisas que já vem 

PESQUISAS, PUBLICAÇÕES E REFERÊNCIAS TÉCNI-
CAS ESTÃO A TODO VAPOR EM 2018

desenvolvendo, sendo elas: 
1. Condições de Trabalho 

de Psicólogas(os) no Ceará e 
Condições de Trabalho (ainda 
não participou desta pesquisa? 
Clique aqui, responda o questio-
nário e contribua para a investi-
gação). 2. Atuação de Psicólogas 
(os) nas Comunidades Terapêu-
ticas.

Como ações locais do CRE-
POP também temos: 

- Organização de publica-
ções: em forma de e-book, rele-
vantes à atuação e orientação à 
categoria;

- Apoio às comissões:  A As-
sessoria de Pesquisa e Desenvol-
vimento do CRP-11 presta apoio 

às comissões, especialmente 
aquelas relacionadas às políticas 
públicas. 

Este consiste em participa-
ção nas reuniões, apoio técnico 
em relação às temáticas de cada 
comissão, participação em con-
selhos de direitos, espaços de 
participação social como tam-
bém espaços relevantes para o 
desenvolvimento da Psicologia 
nas políticas públicas. As ativida-
des de assessoria são planejadas 
com cada comissão, construindo 
ações e prazos específicos.

Planejamento 2018 do CREPOP: 

●Pesquisa sobre Direitos Sexuais e Reprodutivos
●Pesquisa sobre a RAPS
●Pesquisa sobre Condições de Trabalhos de Psicólogas(os) no Ceará
●Pesquisa sobre Condições de Trabalho e Atuação de Psicólogas(os) 
nas Comunidades Terapêuticas no Ceará
●Seminários Psicologia e Políticas Públicas
●Organização de publicações 
●Assessoria às comissões

Faltam poucas respostas para encerrarmos a etapa de coleta!
Ainda não participou da pesquisa “Condições de trabalho das(os) 

Psicólogas(os) no Ceará”? Clique aqui e participe agora!

http://bit.ly/PesquisaCRP11
http://bit.ly/PesquisaCRP11
http://bit.ly/PesquisaCRP11
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O Seminário Nacional de Psi-
cologia e Políticas Públicas é uma 
realização do CREPOP via Conse-
lho Federal de Psicologia e tem 
uma trajetória de oito edições, re-
alizadas a cada dois anos. 

O seminário agrega profis-
sionais, especialistas e também 
técnicas/os e conselheiras/os do 
CREPOP, não apenas das regiões 
norte e nordeste como de outras 
regiões. 

Em 2018 o CFP irá realizar, em 
parceria com CRPs, um amplo de-
bate com a categoria sobre a con-
juntura política brasileira, o ce-
nário de desmonte das políticas 
públicas, as consequências para 
as/os trabalhadoras/es e para a 
sociedade, além de propor a or-
ganização da categoria contra o 
desmonte das políticas públicas. 

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 complemen-
tares, com a presença de grandes 
nomes da Psicologia e de outras 
áreas de conhecimento.

 Os debates proporão uma 
leitura da conjuntura política bra-
sileira, relacionando-a com a atu-
ação de psicólogas/os, que, de 
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 evento 
nacional, realizado em etapas re-
gionais – dando mais importância 

Seminário 
Nacional de 
Psicologia 

e potência aos eventos regionais, 
entendendo que são nos territó-
rios que ocorrem à execução das 
políticas e neles estão as poten-
cialidades para construção de 
estratégias de enfrentamento ao 
desmonte. 

Os Seminários serão presen-
ciais e também transmitidos ao 
vivo via internet e terão interati-
vidade com a categoria. As inscri-
ções para os eventos podem ser 
realizadas pelo site. 

O CRP-11 participará da or-
ganização do Seminário Regional 

Nordeste que acontecerá nos 
dias 19 e 20 de julho em Teresina – 
Piauí. O tema do evento é Seguri-
dade Social e Processos de sub-
jetivação em tempos de crise e 
desmonte das políticas públi-
cas. Como eventos preparatórios 
para o Seminário Regional o CRP-
11 irá realizar seminários Locais de 
Políticas Públicas nas regiões do 
estado (Fortaleza, Juazeiro, So-
bral, Quixadá). Os eventos serão 
realizados nos meses de abril e 
maio.

http://politicaspublicas.cfp.org.br/
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Avaliação 
Psicológica

Para ajudar e ampliar o alcan-
ce das ações nas diversas áreas 
de atuação profissional, o siste-
ma conselho conta com as Co-
missões Temáticas e alguns Gru-
pos de Trabalho que são criados 
para tratar de assuntos específi-
cos, visando sua sistematização e 
seu aprofundamento. 

Podem ter caráter transitó-
rio e são compostos por conse-
lheiros(as) e colaboradores(as), 
sendo estes psicólogos(as), estu-
dantes ou, ainda, profissionais de 
áreas afins.

As comissões temáticas e 
Grupos de Trabalho têm por ob-
jetivo criar espaços de discus-

sões visando a contribuir para a 
Psicologia enquanto Ciência e 
Profissão inseridas nas práticas 
profissionais do Psicólogo.

No CRP-11, uma das comis-
sões temáticas atualmente ativas 
é a Comissão de Avaliação Psico-
lógica - CAP - sob a presidência da 
psicóloga e conselheira Mercia 
Capistrano Oliveira, que já está no 
segundo período de gestão. 

A CAP/CRP11 busca promo-
ver a reflexão e atualização sobre 
os conhecimentos e atuações 
relacionadas à Avaliação Psicoló-
gica em diferentes contextos das 
práticas profissionais, calcadas 
nos princípios técnicos e éticos 

VOCÊ CONHECE A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO PSI-
COLÓGICA DO CRP-11? ENTENDA MELHOR SUAS 

FUNÇÕES, OBJETIVOS E PARTICIPE

referendados pelo CFP.
Atualmente a CAP conta, em 

média, com oito membros fixos, e 
as reuniões acontecem uma vez 
por mês, comumente no 3º sába-
do, pela manhã, na sede do Con-
selho em Fortaleza, localizada 
na Rua Carlos Vasconcelos, 2521, 
bairro Joaquim Távora.

Buscando estar atenta a te-
mas atuais e que fundamentam a 
prática profissional, a CAP produ-
ziu amplas discussões que culmi-
naram em contribuições relevan-
tes à resolução que substituirá a 
002/2003, que trata do o uso, a 
elaboração e a comercialização 

de testes psicológicos.
Em antecipação, discute-se, 

também, sobre encaminhamen-
tos para necessária atualização 
da 007/2003 que orienta a pro-
dução de documentos escritos, 
além de temas outros como a 
prática em espaços de políticas 
públicas, a avaliação psicológica 
e os portadores de necessidades 
especiais, e mais.

Aqueles que sentirem-se interessados estejam 
convidados a juntar-se a nós. 

Contato: cap@crp11.org.br
Calendário previsto para próximas reuniões, sempre às 9 horas:

24/março 
21/abril
19/maio

23/junho
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Psicologia no am-
biente educacional

Em face à demanda de en-
tender melhor como se dá a atu-
ação dos profissionais de psi-
cologia dentro dos ambientes 
educacionais, a comissão de 
educação do CRP-11 propõe uma 
discussão sobre a proporção en-
tre o número de psicólogas(os) 
e o número de estudantes em 
ambientes educacionais com 
vistas a contribuir para a configu-
ração dos serviços conforme as 
demanda em diferentes institui-
ções.

O objetivo é elaborar uma 
minuta de resolução que possa 
indicar a proporção adequada 
entre o número de psicólogas(os) 
e o número de estudantes em um 
ambientes educacionais (escolas 
e outras instituições de ensino).

Com esse objetivo, foram 
idealizados encontros que viabi-

lizem a participação da categoria  
na discussão. O primeiro deles 
ocorrerá na sede do CRP-11, em 
Fortaleza, localizada na Rua Car-
los Vasconcelos, 2521 - Joaquim 
Távora, no dia 10/03 às 14 horas. 
Além deste, mais três encontros 
ocorrerão nas cidades de Sobral, 
Quixadá e Juazeiro do Norte. 

Fique atento à divulgação 
das datas para participar dos en-
contros na sua região (saiba como 
manter-se informado). Contamos 
com a participação de profissio-
nais, estudantes e acadêmicos 
de Psicologia.
Serviço: reunião da Comissão de 
Educação.
Quando: 10/03, às 14h.
Local: Sede CRP-11
Contato: psieducacao@crp11.org.
br
>> Inscrições aqui.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO DISCUTE MINUTA DE 
RESOLUÇÃO SOBRE A PROPORÇÃO ENTRE O NÚME-

RO DE PSICÓLOGAS(OS) E O NÚMERO DE ESTU-
DANTES EM AMBIENTES EDUCACIONAIS

http://bit.ly/SACcrp11
http://bit.ly/SACcrp11
http://bit.ly/MinutaComissaoEducacao


Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 002/2018- FEVEREIRO/2018

Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 002/2018- FEVEREIRO/2018

26 27

RESOLUÇÃO 
01/2017

O IX Plenário do Conselho 
Regional de Psicologia 11ª Re-
gião acaba de lançar a resolução 
Nº 01/2017, que delibera sobre o 
estabelecimento de critérios e 
regras para a solicitação de pe-
didos de inscrição de Pessoa Fí-
sica em caráter de urgência ad 
referendum da plenária do CRP-11 
caracterizada como excepcional, 
quando devidamente justificada 
pelo solicitante.

O CRP-11 resolve em quais 
casos é possível fazer a solicita-
ção de inscrição de pessoa física 
no caráter de urgência:

Art. 1º. O(a)s Psicólogo(a)s 
pleiteantes à inscrição junto ao 
CRP-11, que receberem convoca-
ções em regime de urgência para 
assumir postos de trabalho na ini-
ciativa pública ou privada e que 
tenham dado entrada nas docu-
mentações cabíveis no CRP-11 

para inscrição de pessoa física, 
transferência, inscrição secundá-
ria ou reinscrição, bem como que 
tenham satisfeito todas as condi-
ções documentais exigidas para 
cada tipo de inscrição citada nes-
te artigo e apresentado declara-
ção ou documento de convoca-
ção que justifique a urgência dos 
fatos poderão solicitar pedido de 
urgência junto ao CRP-11. 

Art. 2º. Para cumprir o que 
determina o artigo anterior, o(a)
s Psicólogo(a)s pleiteantes a ins-
crição no CRP-11 deverão atender 
aos seguintes critérios: 

I – Dar entrada na sede de 
Fortaleza do CRP-11, às suas ex-
pensas e responsabilidade, em 
todas as documentações cabí-
veis e exigidas na legislação para 
os fins de inscrição de pessoa fí-
sica, transferência, inscrição se-

DIRETRIZES PARA SOLICITAÇÃO DE PEDIDOS DE 
INSCRIÇÃO DE PESSOA FÍSICA JUNTO AO CRP-11 EM 

CARÁTER DE URGÊNCIA

cundária ou reinscrição; 
II – Efetuar o pagamento das 

taxas e contribuições devidas a 
cada processo, bem como reme-
ter ao CRP-11 as comprovações 
cabíveis; 

III – Apresentar declaração 
do futuro empregador, em papel 
institucional timbrado, devida-
mente assinado pelo gestor, em 
que fique claro e de forma cate-
górica o pedido de urgência para 
contratação. Não serão aceitas 
documentações com afirmações 
vagas do futuro empregador do 
tipo: “ o profissional poderá vir 
a ser contratado” ou “pretende-
mos contratar o profissional”; 

IV – Apenas serão aceitas 
declarações do futuro empre-
gador emitidas e assinadas por 
gestores das instituições, sendo 
necessário a discriminação do 
cargo e assinatura. 

V – Não serão aceitas de-
clarações ou documentações 
de futuros empregadores que 
se configurem relações diretas e 
indiretas de parentesco de qual-
quer ordem com o futuro contra-
tado(a), seja na iniciativa pública 
ou na iniciativa privada. 

Parágrafo único. O(a)s Psi-
cólogo(a)s requerentes assinarão 
o TERMO DE RESPONSABILIDA-

DE PARA INSCRIÇÃO DE URGÊN-
CIA e, a partir deste ato, ficarão 
cientes de que concordam com 
o fato de que receberão número 
de inscrição provisório para fins 
de assumir emprego em regime 
de urgência (com comprovação 
da convocação de emprego), 
que a plenária do CRP-11 avaliará 
o processo posteriormente e que 
poderá exigir quantos documen-
tos e comprovações cabíveis 
sejam necessárias, que em caso 
de haver alguma irregularidade 
na documentação apresentada 
poderá ter seu registro provisório 
cassado e seu empregador será 
informado dos fatos. 

Continue lendo a resolução na 
íntegra aqui.

http://www.crp11.org.br/upload/Resolu%C3%A7%C3%A3o_001_2017_pedidos_de_urgencia.pdf
http://www.crp11.org.br/upload/Resolu%C3%A7%C3%A3o_001_2017_pedidos_de_urgencia.pdf
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agenda CRP-11

27/01/18
GT de Saúde Suplementar de-
bate: resolução sobre atendi-
mento na saúde suplementar.
Local: Sede do CRP-11.

29/01/18
Janeiro Branco: da psicoedu-
cação às políticas públicas.
Local: Parque do Cocó

28

ACONTECEU 

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

03/02/18
Reunião da comissão de Psico-
logia do Esporte.
Local: sede do CRP 11.

06/02/18
Reunião das comissões de 
Psicologia e Assistência Social e 
Direitos Humanos.
Local: sede do CRP 11.

17/02/18
Reunião das comissões de Psi-
cologia Escolar e Educacional 
e de Saúde.
Local: sede do CRP 11.

20/02/18
Reunião das comissões de 
Psicologia e Assistência Social e 
Direitos Humanos.
Local: sede do CRP 11.

24/02/18
Reunião da comissão de Ava-
liação Psicológica.
Local: sede do CRP 11.

Fotografia: Jeshoots
29

VAI ACONTECER
26/02/18
Encontro “Repensando a for-
mação das(os) psicólogas(os)”, 
ABEP.
Local: auditório do CEREST de 
Juazeiro do Norte/CE.

03/03/18
Reunião da comissão de Psico-
logia do Esporte.
Local: sede do CRP 11.
Horário: 9h.

06/03/18
Reunião das comissões de 
Psicologia e Assistência Social 
(17:30h) e Direitos Humanos 
(19h).
Local: sede do CRP 11.

17/03/18
Reunião das comissões de Psi-
cologia Escolar e Educacional.
Local: sede do CRP 11.
Horário: 9h.

20/03/18
Reunião das comissões de 
Psicologia e Assistência Social 
(17:30h) e Direitos Humanos 
(19h).
Local: sede do CRP 11.

24/03/18
Reunião da comissão de Ava-
liação Psicológica (9h) e de 
Saúde (14h).
Local: sede do CRP 11.

http://bit.ly/SACcrp11
https://www.facebook.com/events/2023185524673651/
https://www.facebook.com/events/2023185524673651/
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Conselheiros(as) Efetivos(as)
Bárbara Castelo Branco Monte 
(Crp11/2411) 
Diego Mendonça Viana 
(Crp11/6632)
Domingos Arthur Feitosa Petrola 
(Crp11/6165) 
Francisco Gilmário Rebouças Júnior 
(Crp11/5060) 
João Paulo Lopes Coelho 
(Crp11/5638)
Juliemary Peixoto Brandão 
(Crp11/3624) 
Leandro Estevam Sobreiro 
(Crp11/3720)
Nágela Natasha Lopes Evangelista 
(Crp11/6882) 
Talita Saldanha da Silva 
(Crp11/7136)

Conselheiros(as) Suplentes
Ana Karina de Sousa Gadelha 
(Crp11/7083) 
Emilie Fonteles Boesmans 
(Crp11/8146) 
Marcossuel Gomes Acioles 
(Crp11/8701) 
Marcus Cézar de Borba Belmino 
(Crp11/5136) 
Mércia Capistrano Oliveira 
(Crp11/1489)
Raquel Campos Nepomuceno de 
Oliveira (Crp11/7525)
 Stéffanne Rochelli de Lima Ribeiro 
(Crp11/6810) 
Tais Bleicher 
(Crp11/4379)
Tássia Oliveira Ramos 
(Crp11/6459)

IX PLENÁRIO DO 
CRP-11

Diretoria
Diego Mendonça Viana (Crp11/6632) - Conselheiro Presidente 
Juliemary Peixoto Brandão (Crp11/3624) - Conselheira Vice Presidente
João Paulo Lopes Coelho (Crp11/5638) - Conselheiro Tesoureiro 
Talita Saldanha da Silva (Crp11/7136) - Conselheira Secretária
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Jéssica Carneiro

Colaboração

Diretoria
Comissão de Comunicação
Comissão de Avaliação Psi-
cológica
Comissão de Psicologia do 
Esporte
COF
CREPOP

Assessoria de Comuni-
cação
assecom@crp11.org.br

Fale Conosco

Contato geral
crp11@crp11.org.br

Secretaria
secretaria@crp11.org.br

COF
 cof@crp11.org.br

Redação e Edição

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

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

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

Sub-Sede Cariri
Avenida Duque de Caxias, 714 sala 106 - Centro - Crato/CE

Fone (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

http://www.facebook.com/crpsi11
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