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Prezadas (os) colegas de 
categoria, sejamos todas e to-
dos bem-vindas (os) à edição 
de março de 2018 no nosso in-
formativo online do CRP 11 – O 
PSIU Online. Neste mês, a au-
tarquia segue um calendário 
cheio de atividades para a di-
vulgação e discussão do con-
hecimento em Psicologia, bem 
como para que haja a maior ar-
ticulação possível entre as (os) 
profissionais e estudantes em 
nosso estado. 

Em março, dentre outras 
atividades relevantes, o CRP 
11, juntamente com as demais 
entidades, discute de forma 

qualificada do mês de luta das 
mulheres. Neste sentido, desta-
camos a realização do Cine Di-
reitos Humanos sobre Direitos 
Sexuais e Reprodutivo de Mul-
heres, marcado para ocorrer no 
dia 24/03/2017. A ampliação do 
debate crítico sobre a temática 
é de fundamental importância 
para que a Categoria se enga-
je na defesa dos Direitos Hu-
manos na atuação profissional. 

Além da realização das 
atividades acima, reforçamos o 
convite para a categoria a par-
ticipar das comissões temáticas 
do CRP 11: Comissão de Saúde, 
Comissão de Psicologia na As-

Nota da Diretoria sistência Social, Comissão de 
Psicologia Escolar/ Educacio-
nal, Comissão de Psicologia 
Jurídica, Comissão de Direitos 
Humanos, Comissão de Aval-
iação Psicológica e Comissão 
de Psicologia do Esporte, bem 
como dos grupos de trabalho. 
Estes espaços ficarão mui-
to mais potentes com a con-
tribuição de todos (as). Os 
calendários das atividades 
sempre serão divulgados nas 
nossas mídias (site, facebook e 
PSIU On line).

Neste mês, o CRP dará se-
guimento aos questionamen-
tos cabíveis junto às adminis-
trações e ao Ministério Público 
do Estado do Ceará em relação 
às irregularidades contidas nos 
concursos públicos e de So-
lonópole, Canindé após pedido 
da categoria nos e-mails insti-
tucionais da autarquia. Esta 
autarquia promoveu ações de 
questionamento junto aos mu-
nicípios de Maranguape e de 
Deputado Irapuan Pinheiro 
entre os anos de 2017 e 2018 
que estão em curso. O CRP 11 
também compareceu, junta-
mente com o Sindicado dos 

Assistentes Sociais do Ceará 
– SASEC, no dia 16 de março 
de 2018 no município de Pa-
cajus para articulação de uma 
reunião entre os profissionais 
de Psicologia e do Serviço So-
cial de diversas políticas públi-
cas. Nesta oportunidade foram 
acordados alguns encaminha-
mentos com ao Prefeito relati-
vos à melhoria das condições 
de transporte dos profissionais. 

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 deman-
da 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 en-
traremos em contato tão logo 
seja possível. 

Atenciosamente, 

IX Plenário do CRP 11
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No dia 21 de março, du-
rante audiência na Promotoria 
de Justiça de Defesa da Saúde 
Pública, foi encaminhada a re-
alização de concurso público 
para a Rede de Atenção Psicos-
social (RAPS) do Município de 
Fortaleza. 

A coordenadora de gestão 
de Pessoas,  Anamaria Cavalca-
nte e Silva, informa que tanto o 
edital quanto o conteúdo pro-
gramático do concurso já estão 
em andamento desde o início 
de dezembro d 2017, estipulan-
do-se um prazo mínimo de 6 
meses para sua efetivação.

Sobre as categorias e quan-
titativos das vagas, haverá con-
curso de nível superior para 

psicólogos, psiquiatras, neurol-
ogistas, médicos clínicos gerais, 
terapeutas ocupacionais e as-
sistentes sociais. Os psicólogos 
efetivados cumprirão 30h sem-
anais com salário inicial de R$ 
3.465,66 (GAS, insalubridade e 
GTA). A previsão de realização 
do concurso está mantida para 
dezembro de 2018, respeitando 
o disposto no TAC firmado com 
a Prefeitura. 

Os profissionais efetivados 
trabalharão sob regime es-
tatutário, lotados na SMS de 
Fortaleza. O CRP 11 seguirá 
acompanhando a demanda e 
mantendo a categoria informa-
da sobre os próximos passos.

Vitória para 
a categoria e 
para a Saúde 

Mental
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O Fórum Estadual de Tra-
balhadores/as do Sistema Úni-
co de Assistência Social do 
Ceará (FETSUAS-CE) CON-
VOCA os (as) trabalhadores do 
SUAS do Ceará para se fazerem 
presentes nestes dois eventos:

1- REUNIÃO AMPLIADA, 
a acontecer na sede do Consel-
ho Regional de Serviço Social 
da 3ª Região (CRESS-CE), Rua 
Waldery Uchôa, 90 - Benfica, 
Fortaleza, no dia 28 de março 
de 2018, com início dos tra-
balhos as 14h.

2 - A S S E M B L E I A /
PLENÁRIA ESTADUAL, a 
acontecer na sede do Consel-

ho Regional de Serviço Social 
da 3ª Região (CRESS-CE), Rua 
Waldery Uchôa, 90 - Benfica, 
Fortaleza,  no dia 13 de abril 
de 2018, com início dos tra-
balhos as 14h.

A reunião ampliada terá as 
seguintes pautas:

01) Dialogar e deliberar 
com os (as) trabalhadores (as) 
do SUAS-CE para levantar de-
mandas a serem levadas para 
a plenária nacional do FNT-
SUAS;

02) Dialogar e deliberar 
sobre a organização de tarefas 
e responsabilidades, bem como 
a mobilização dos (as) tra-

Atenção, 
Trabalhadorxs 

do SUAS
FÓRUM ESTADUAL DE TRABALHADORES/AS DO 

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO 
CEARÁ (FETSUAS-CE) CONVOCA REUNIÃO AM-

PLIADA E ASSEMBLEIA ESTADUAL

balhadores (as) para a ASSEM-
BLEIA/PLENÁRIA ESTADU-
AL DO FETSUAS do dia 13 de 
abril de 2018;

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

04) Informes
Já a Assembleia Estadual 

terá 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.
Saiba mais nos editais de 

convocação:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
EXTRAORDINÁRIA DE AS-
SEMBLEIA/PLENÁRIA 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE REUNIÃO AMPLIADA

http://www.crp11.org.br/upload/EDITAL%20DE%20CONCOCA%C3%87%C3%83O%20assembleia.docx
http://www.crp11.org.br/upload/EDITAL%20DE%20CONCOCA%C3%87%C3%83O%20assembleia.docx
http://www.crp11.org.br/upload/EDITAL%20DE%20CONCOCA%C3%87%C3%83O%20assembleia.docx
http://www.crp11.org.br/upload/EDITAL%20DE%20CONCOCA%C3%87%C3%83O%20assembleia.docx
http://www.crp11.org.br/upload/EDITAL%20DE%20CONCOCA%C3%87%C3%83O%20assembleia.docx
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O Conselho Federal de 
Psicologia (CFP), por meio 
da Comissão Nacional de Psi-
cologia na Assistência Social 
(Conpas), lança em abril, em 
resposta à XI Conferência Na-
cional de Assistência Social, 
a “Campanha de Combate ao 
Preconceito contra a Usuária 
e o Usuário da Assistência So-
cial”. A ação foi construída em 
parceria com o Fórum Nacional 
de Usuárias e Usuários da As-
sistência Social (FNUSUAS).

Com o mote “O Suas é meu, 
o Suas é seu, o Suas é de quem 

tem direito”, a campanha con-
voca psicólogas, psicólogos, 
trabalhadoras e trabalhadores 
do SUAS para aderirem à ao 
combate contra o estigma e 
preconceito sofridos pelos 
usuários do Suas em todo o 
território nacional.  O precon-
ceito causa grande sofrimento 
psíquico, desconforto social, 
adoecimento e pode gerar seg-
regação. Além disso, dificulta 
a busca pelos direitos socioas-
sistenciais, que não são favor 
do governo, tutela da sociedade 
ou benevolência, mas proteção 

Pelo fim do 
preconceito 

aos usuários 
do SUAS

CAMPANHA DE COMBATE AO PRECONCEITO 
CONTRA A USUÁRIA E O USUÁRIO DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL
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social assegurada pela Consti-
tuição Federal.

A campanha conta com 
vídeo, cartazes e folhetos a ser-
em distribuídos em todos os 
equipamentos de atendimento 
do Suas, provocando o debate 
sobre questões que perpassam 
diariamente a vida das pessoas 
que acessam os benefícios, pro-
gramas e serviços da Assistên-
cia Social. O vídeo da cam-
panha, disponível no canal do 
CFP no Youtube, reúne 12 de-
poimentos de usuárias, usuári-
os e também de profissionais 
do Suas.

Outros temas debatidos 
na reunião foram a promoção 
de uma mostra sobre a psico-
logia no Suas e a definição do 
calendário de reuniões da Con-
pas, com a participação dos 
Conselhos Regionais de Psico-
logia (CRPs).

As conselheiras Fabiana 
Itaci, Andréa Esmeraldo e Célia 
Zenaide do CFP apresentaram a 
identidade visual da campanha 
e a representante do FNUSUAS 
e vice-presidente do Conselho 
Nacional de Assistência So-
cial (CNAS), Rosângela Maria 

Soares dos Santos, apresentou 
o primeiro vídeo da campanha, 
que busca provocar o debate 
sobre questões que perpassam 
diariamente a vida das pessoas 
que acessam os benefícios, pro-
gramas e serviços da Assistên-
cia Social. A responsabilização 
individual pela situação de po-
breza, a acusação de vagabund-
agem e visão de que a situação 
de vulnerabilidade social é re-
sultado de escolhas são algu-
mas delas.

 “A campanha foi con-
struída a partir do princípio 
de unidade que orienta nossas 
ações”, explica a conselheira 
Fabiana Itaci, representante 
da Comissão Executiva da Psi-
cologia na Assistência Social. 
Segundo ela, a campanha só 
se tornou possível e produzirá 
impacto a partir de parceria 
entre psicólogas e psicólogos, 
trabalhadoras e trabalhadores, 
usuárias e usuários do Suas.

Representantes de comu-
nidades tradicionais, como qui-
lombolas, ciganos, indígenas, 
deficientes físicos, usuárias e 
usuários da Assistência Social 
parabenizaram a parceria.

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.

http://bit.ly/PESQUISAOPINIAOCRP11
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Maratona 
Psicologia do 
Esporte

A Comissão de Psicologia 
do Esporte do Conselho Re-
gional de Psicologia 11ª Região 
realiza nos meses de março a 
junho a Maratona de Psico-
logia do Esporte, trazendo 
um ciclo de palestras sobre Psi-
cologia do Esporte uma vez ao 
mês.

O primeiro encontro ocor-
reu no dia 21 de março, na Uni-
versidade de Fortaleza (UNI-
FOR), e trouxe como tema 
“Motivação e Metas”, ministra-
do por Tássia Ramos, Psicóloga 
(CRP-11/06459), Especialista 
em Psicologia do Esporte (In-

stituto Sedes Sapientiae, São 
Paulo/SP), Coordenadora da 
Comissão de Psicologia do Es-
porte do CRP-11 .

O próximo encontro acon-
tece no dia 27 de abril, às 
11:20h, no Centro Universi-
tário 7 de Setembro, com o tema 
“Psicologia, Emoções envolvi-
das no contexto futebolístico e 
suas influências no equilíbrio 
psicológico do treinador de fu-
tebol de campo”. 

Desta vez, o palestran-
te é João Igor Sousa Bezerra 
Psicólogo (CRP-11/12187), 
com formação no Curso de 

APÓS O PRIMEIRO EVENTO DO CICLO EM 
MARÇO, A MARATONA DE PSICOLOGIADO ES-

PORTE  ACONTECE NOVAMENTE EM ABRIL

Psicologia do Esporte da Asso-
ciação Paulista de Psicologia 
do Esporte e Clínica de Psico-
logia Esportiva; Psicólogo da 
comissão técnica do Itapipoca 
Esporte Clube.

A maratona pretende am-
pliar as discussões sobre Psi-
cologia do Esporte, uma das es-
pecialidades da Psicologia, que 
passa por um momento de ex-
pansão e consolidação da área 
no Brasil e tem despertado in-
teresse por parte de estudantes 
e de profissionais.

O ciclo de uma palestra se 
realiza 1x por mês, de março 
a junho, em diferentes Insti-
tuições de Ensino Superior. 
Neste ciclo, serão discutidos 
aspectos introdutórios da Psi-
cologia do Esporte, e também 
a cada palestra haverá uma 
temática específica de apro-
fundamento da área, como: 
Psicologia, Emoções envolvi-
das no contexto futebolístico e 
suas influências no equilíbrio 
psicológico do treinador de fu-
tebol de campo; Psicologia do 
Esporte em Modalidades Cole-
tivas; Motivação e Metas; e por 
fim, Exercício Físico e Bem-es-
tar Psicológico.

O evento é gratuito. As 
inscrições poderão ser realiza-

das no local de cada encontro 
ou pelo site do CRP-11. Haverá 
emissão de certificado de par-
ticipação pelo CRP-11.

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

 
Serviço: 2º encontro da  Mara-
tona de Psicologia do Esporte
Quando: 21 de abril, às 11h20.
Onde: UNI7, Av. Almirante 
Maximiniano da Fonseca, 1395 
- Eng. Luciano Cavalcante, For-
taleza - CE.
Mais informações: 
esportepsi@crp11.org.br 
Tel.: (85) 9 9952-0806  
(Tássia).

Inscrições online 
aqui para o dia 27 de 

abril

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

Com a palavra,
a COF

Olá colegas, nesta edição 
do psiu online falaremos das 
pessoas jurídicas que es-
tão obrigadas a inscrições no 
CRP11. Transcreveremos a leg-
islação que regulamenta essa 
prática, no intuito de esclarecer 
e orientar a categoria, e descre-
veremos os passos necessários 
à inscrição de pessoa jurídica 
no conselho de psicologia.  

LEI Nº 6.839, DE 30 DE 
OUTUBRO DE 1980, que 
dispõe sobre o registro de em-
presas nas entidades fiscaliza-
doras do exercício de profis-
sões.

Art. 1º O registro de em-
presas e a anotação dos profis-
sionais legalmente habilita-
dos, delas encarregados, serão 
obrigatórios nas entidades 
competentes para a fiscal-
ização do exercício das diver-
sas profissões, em razão da 
atividade básica ou em relação 
àquela pela qual prestem 
serviços a terceiros.

RESOLUÇÃO CRP11 Nº 
05/2017

Art. 21 - A pessoa jurídica 
que presta serviços de Psico-
logia a terceiros ou em razão 
de sua atividade principal está 
obrigada a registrar-se no Con-
selho Regional de Psicologia, 
em cuja jurisdição exerça suas 
atividades, em consonância 
com o que determina a LEI Nº 
6.839, DE 30 DE OUTUBRO DE 
1980 que dispõe sobre o regis-
tro de empresas nas entidades 
fiscalizadoras do exercício de 
profissões. 

§ 1º  O registro é obrigatório, 
inclusive, para as associações, 
fundações de direito priva-
do, cooperativas, entidades de 
caráter filantrópico, organi-
zações não-governamentais e 
Organização da Sociedade Civ-
il de Interesse Público - OSCIP.

§ 2º  O registro é obrigatório 
em organizações que prestam 
atividades multiprofissionais 
quando identificado no docu-
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mento constitutivo que o sócio 
majoritário seja psicólogo, 
como também, quando identifi-
cado que o número de psicólo-
gos seja maioria dentre out-
ras categorias profissionais. 
(Pesquisa em outros conselhos 
de categorias profissionais). 

§ 3º A inscrição junto ao 
Conselho, somente poderá ser 
solicitada pelo representante 
legal da instituição ou outros 
mediante procuração. 

Art. 22 - Os empresários 
individuais, não estão obriga-
dos ao registro como pessoa 
jurídica nos Conselhos Region-
ais de Psicologia. 

Parágrafo único: Caso o 
empresário individual opte por 
requerer registro no CRP11, 
este ficará isento do pagamento 
das anuidades, contudo terão 
que arcar com as taxas de in-
scrição e outros emolumentos 
cabíveis. 

Art. 23 - A agência, filial 
ou sucursal de qualquer pes-
soa jurídica deve proceder ao 
seu próprio registro no Con-
selho Regional de Psicologia 
em cuja região pretende iniciar 
sua atividade, quando sua sede 
estiver em jurisdição de outro 
Conselho Regional. 

Parágrafo único - Quando a 

agência, filial ou sucursal for na 
mesma jurisdição do registro, 
caberá à pessoa jurídica fazer 
a indicação do psicólogo re-
sponsável naquele local e apre-
sentar documentos relativos à 
constituição da unidade. 

Observem quais os doc-
umentos necessários para 
a inscrição: 

I – Requerimento dirigido 
ao (a) presidente do Conselho 
Regional de Psicologia assina-
do pelo responsável legal (for-
mulário fornecido pelo CRP11); 

II – Ficha de inscrição as-
sinada pelo responsável legal 
(formulário fornecido pelo 
CRP11); 

III – CNPJ; 
IV – Documento oficial de 

Ato Constitutivo e, se houver, 
aditivos; 

V - Termo de Responsabi-
lidade Técnica do profissional 
psicólogo (formulário forneci-
do pelo CRP11); 

VI – Declaração em papel 
timbrado da Pessoa Jurídica 
designando o(s) psicólogo(s) 
responsável(is) técnico(s), bem 
como listando todos os demais 
psicólogos que nela atuam, in-
formando número de inscrição 
no CRP 11, área de atuação, 
referencial teórico e o público 

para quem prestará os serviços 
psicológicos (formulário for-
necido pelo CRP11). 

Todos os formulários de 
que trata essa orientação de-
vem ser requeridos no setor 
de secretaria do conselho de 
psicologia. Os documentos da 
pessoa jurídica deverão estar 
atualizados, não podendo apre-
sentar divergência de dados 
entre si. Estamos a disposição 
para mais esclarecimentos. Até 
a próxima. 

Ana Joyce D’Ávila Di Ciero 
CRP 11/1994 - Psicóloga Orien-
tadora e Fiscal CRP11  
Igor Weyber da Silva Ramos

Estagiário - COF
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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).

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
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O tema dos   ainda é pou-
co debatido pela categoria 
em geral. A pesquisa nacional 
do CREPOP busca subsidiar 
referências de atuação nesse 
campo, que é transversal a di-
versas políticas públicas.

Este tema engloba políti-
cas de Aborto legal; Acompan-
hamento gestacional; Con-
tracepção e Esterilização; 
Diversidade Sexual; DSTs/
AIDS; Identidade de Gênero; 
Orientação Sexual; Parto hu-
manizado; Planejamento Fa-
miliar; Pós-parto; Saúde da 
Mulher e do Homem; Saúde 

Sexual; Sexualidade na Juven-
tude; Sexualidades; Violência 
de Gênero; Violência Obstétri-
ca e Violência Sexual

No mês de abril, a pesquisa 
entra em sua fase de coleta de 
dados pelos CRPs. 

Pesquisa 
Nacional 

Direitos 
Sexuais e Re-

produtivos
A Comissão de Direitos Hu-

manos do Conselho Regional de 
Psicologia 11ª Região, em par-
ceria com a Faculdade UNINA-
BUCO Fortaleza, realiza no dia 
24 de março, às 9h, uma sessão 
de cinema especial para as mu-
lheres. A ação é alusiva ao Dia 
Internacional da Mulher, come-
morado em 8 de março, e debate 
“Direitos Sexuais e Reprodu-
tivo de Mulheres”.

A programação traz como 
debatedora a psicóloga Gabrie-
la Freitas da Silva e faz parte do 
Cine Direitos Humanos, que, 
na ocasião, vai reproduzir o fil-
me “Preciosa - Uma História de 
Esperança”. O cine Direitos Hu-
manos é aberto para estudantes, 
acadêmicos, psicólogos e para a 
comunidade interessada na te-

mática. As inscrições são gratui-
tas e podem ser feitas clicando 
aqui.

A exibição será no auditório 
da Faculdade UNINABUCO, lo-
calizado na Rua Major Facundo, 
403 (4º andar), Centro, Fortale-
za - CE. Gabriela Freitas (CRP 
11/11329) é especialista em saú-
de do trabalhador pela UFRGS; 
Articuladora do eixo de enfrenta-
mento à violência contra as mu-
lheres da Coordenadoria especial 
de políticas públicas para as mu-
lheres - gabinete do governador; 
e Membro da direção executiva 
estadual da união brasileira de 
mulheres (UBM) do Ceará.

Inscreva-se aqui.

http://eepurl.com/dnZJwn
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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. 

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 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. 

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 
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. 

Seminário 
Psicologia 
e Políticas 
Públicas

EVENTOS PREPARATÓRIOS CEARÁ 

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 preparatórios para 
o Seminário Regional o CRP-11 
irá realizar seminários Locais de 

Políticas Públicas nas regiões do 
estado (Fortaleza, Juazeiro, So-
bral, Quixadá).

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 
de modo a propor uma agenda de 
ações para o enfrentamento ao 
desmonte das políticas públicas.

Em abril ocorrerão dois se-
minários preparatórios:

19/4 (Sobral)

26/04 (Juazeiro do 
Norte)

http://politicaspublicas.cfp.org.br/
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Comissão de 
Avaliação 

Psicológica
A área de Avaliação Psicoló-

gica contribuiu para a construção 
da Psicologia enquanto ciência e 
se caracteriza pela possibilidade 
de uso de suas teorias e práticas 
para atuação profissional nos 
mais diversos contextos de tra-
balho. Ao longo dos anos diversos 
estudos foram realizados para 
investigar os déficits da área bem 
como em prol de buscar melho-
rias.

Recentemente foi finaliza-
da a realização da pesquisa in-
titulada “Ensino de Avaliação 
Psicológica nas instituições no 
Ceará: implicações para a forma-
ção docente”, que teve o objetivo 
de analisar o funcionamento e 
as condições estruturais dis-

ponibilizadas para o ensino de 
Avaliação Psicológica nos cursos 
de Psicologia das Instituições de 
Ensino Superior (IES) do estado 
do Ceará. Este trabalho foi desen-
volvido por Lucila Moraes Cardo-
so e Gabriel Vitor Acioly Gomes, 
que fazem parte da Comissão de 
Avaliação Psicológica (CAP).

De acordo com dados do 
Ministério da Educação (MEC), 
atualmente o estado do Ceará 
conta com 26 IES que disponibi-
lizam o ensino de Psicologia, mas 
esse número aumenta para 30 
cursos ao verificar que algumas 
instituições oferecem o curso em 
mais de um campus. Nesta pes-
quisa, foi decidido trabalhar com 
as IES que tinham o curso reco-

CONHEÇA O ENSINO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGI-
CA NAS INSTITUIÇÕES DO CEARÁ

nhecido pelo MEC e ao fazer a 
delimitação das instituições par-
ticipantes foi verificado que exis-
tiam 10 instituições com o curso 
reconhecido. As demais institui-
ções estavam com o curso autori-
zado a funcionar, mas ainda não 
tinham passado pelo processo de 
avaliação.

Dentre as 10 IES que foram 
convidadas a participar da pes-
quisa, oito responderam con-
cordando com a participação. 
Além das observações que foram 
realizadas nessas instituições, 
também se buscou contato com 
pelo menos um professor de cada 
instituição para administrar um 
questionário relacionado à temá-
tica em estudo. 

Ao final da pesquisa, 14 pro-
fessores responderam ao ques-
tionário que possibilitou uma 
maior gama de informações so-
bre quem eram esses professores, 
dados sobre a formação e atua-
ção profissional que tiveram, os 
aspectos institucionais de onde 
trabalhavam e o conhecimento 
sobre alguns conteúdos da Ava-
liação Psicológica.

Entre os principais dados 
positivos encontrados percebe-
-se que a maioria dos professores 
eram mestres ou doutores, bus-
cavam se atualizar na área por 

meio de participação em eventos 
científicos, realizavam ativida-
des práticas nas disciplinas e re-
conheceram a importância de os 
instrumentos possuírem as qua-
lidades psicométricas. 

Todas as instituições pos-
suíam disciplinas da área e as 
ementas e programas evidencia-
ram a presença da concepção de 
Avaliação Psicológica para além 
dos testes psicológicos. Também 
foi percebido que as instituições 
possuíam pelo menos uma va-
riedade de 20 testes psicológicos 
que eram guardados em armários 
trancados e as IES desenvolviam 
atividades para a comunidade.

Alguns resultados eviden-
ciaram a necessidade de continu-
ar a luta para a melhoria do ensi-
no de Avaliação Psicológica. Foi 
constatado que alguns professo-
res não tinham formação espe-
cífica em AP, o Sistema de Ava-
liação dos Testes Psicológicos 
(SATEPSI) foi pouco lembrado 
como um conteúdo importante 
da área, alguns conceitos impor-
tantes da Avaliação Psicológica 
foram definidos de maneira não 
tão clara ou superficial e as dis-
ciplinas possuíam uma grande 
variedade de nomes. 

Outros dados que aponta-
ram a importância de mudanças 
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nas instituições foram a inexis-
tência da testagem informatiza-
da, poucas IES contavam com 
testotecas e os funcionários res-
ponsáveis pelo serviço e material 
da Avaliação Psicológica em sua 
maioria não eram formados em 
Psicologia.

Ressalta-se que o panorama 
atual das instituições cearenses 
é favorável, mas deve-se continu-
ar em busca de aperfeiçoamen-
to. Mudar o ensino não deve ser 
feito de qualquer maneira, mas 
deve ser pautado em reflexões e 
pesquisas que fundamentem as 
mudanças e proporcionem uma 
formação ética e comprometida 
com a realidade social. 

A pesquisa teve o apoio da 
Coordenação de Aperfeiçoamen-
to de Pessoal de Nível Superior 
(CAPES) e do Conselho Regio-
nal de Psicologia – 11ª Região 
(CRP-11). Reitera-se que desde 
o início os membros da CAP se 
mostraram adeptos em apoiar a 
realização da mesma. Desta for-
ma, como compromisso estabe-
lecido, os dados do estudo foram 
apresentados para a plenária do 
CRP-11 no dia 16/02/2018 e bus-
car-se-á construir uma cartilha 
como uma forma de divulgação 
dos dados pesquisados. 

Em breve, esse estudo pode-

rá ser consultado na íntegra no 
site.

Aqueles que sentirem-se in-
teressados estejam convidados a 
juntar-se a nós. 
Calendário previsto para próxi-
mas reuniões, sempre às 9 horas: 

24/março 

21/abril

19/maio

23/junho

Caros (as) colegas de profissão, é de fundamental importância co-
nhecer e se apropriar das normativas da profissão. Na edição de hoje, va-
mos conhecer o texto da Resolução CRP-11 Nº 02/2017 que trata das 
solicitações de apoio e parceria junto ao CRP 11. Esta resolução tem 
por objeto o seguinte: Disciplina e estabelece critérios e regras para a 
solicitação e pedidos de apoio e parceria com o CRP-11 para eventos téc-
nicos, científicos e políticos e dá outras providências. 

Veja aqui o texto na íntegra

Qualquer dúvida adicional, entre em contato por meio dos e-mails: 
crp11@crp11.org.br e assecom@crp11.org.br

Como Solicitar 
Apoio para 

eventos ou apoio 
Institucional do 

CRP-11?

http://www.uece.br/ppge/index.php/teses-e-dissertacoes/dissertacoes/43717-turma-2016
http://www.uece.br/ppge/index.php/teses-e-dissertacoes/dissertacoes/43717-turma-2016
http://www.crp11.org.br/upload/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20002%202017%20pedidos%20de%20apoio%20e%20parceria%20com%20o%20CRP.pdf
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agenda CRP-11
28

ACONTECEU 

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

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 Psicolo-
gia do Esporte.
Local: sede do CRP 11.
Horário: 9h.

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

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

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

Fotografia: Jeshoots
29

VAI ACONTECER
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.

2104/18
Reunião das comissões de Ava-
liação Psicológica e de Saúde.
Avaliação Psicológica: 9h.
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 Oli-
veira (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

PSIU ONLINE
Expediente

Diagramação

Jéssica Carneiro
Colaboração

Diretoria
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cológica
COF
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cação
assecom@crp11.org.br

Fale Conosco

Contato geral
crp11@crp11.org.br
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COF
 cof@crp11.org.br
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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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