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Nota da Diretoria

Prezadas (os) colegas de
categoria, sejamos todas e
todos bem-vindas (os) à edição
de dezembro de 2018 no nosso
informativo online do CRP 11
– O PSIU Online. Neste mês, a
autarquia celebra a realização
de diversas atividades e ações
institucionais ao longo do ano
de 2018. O ano que se encerra
foi marcado por intensa
atuação do CRP 11 junto aos
diversos campos de exercício
profissional da Psicologia na
busca de garantir o melhor para
a categoria.
Em dezembro, dentre
outras atividades relevantes,
o
CRP
11
participou
de
eventos
técnicos
e
científicos em Instituições
de Ensino Superior (IES) e
em instituições de prática
profissional para expandir
o debate sobre a Psicologia,
bem como para apresentar
propostas para os dilemas e
possibilidades da categoria.
Como contribuição para o

incremento do debate, o CRP
11, neste segundo semestre de
2018, trabalhou no fechamento
de algumas publicações digitais
para que os(as) profissionais
e estudantes de Psicologia
tenham material para embasar
sua atuação de acordo com os
parâmetros éticos e técnicos da
Psicologia.
Cada publicação a ser
lançada é resultado de um
longo processo de pesquisa,
elaboração e revisão de
elementos centrais debatidos
entre o arcabouço conceitual
da Psicologia e as legislações
da profissão. Dentre as
publicações citadas estão:
1-Manual
de
Principais
Perguntas e Respostas Sobre
a Atuação em Psicologia
(previsão de lançamento da
versão final em janeiro de
2019), 2-Relatórios de inspeção
e fiscalização (previsão em
fevereiro de 2019) e materiais
informativos diversos. Fiquem
atentos (as) que em breve este
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material será disponibilizado
nas mídias do CRP 11.
Ainda neste segundo
semestre de 2018, foi finalizada
a publicação específica sobre a
jurisprudência de orientação
e fiscalização do CRP 11. Estes
documentos serão pareceres
e orientações técnicas sobre
diversos assuntos no âmbito
público e privado. Atente-se às
nossas mídias institucionais
para o lançamento oficial no
começo de 2019.
Entre o final de novembro
e início de dezembro, o CRP
lançou o edital do concurso
público desta autarquia. A
empresa organizadora para a
realização do certame já está
coordenando os trâmites do
andamento do concurso. Caso
haja qualquer dúvida, os (as)
candidatos (as) devem entrar
em contato com a citada
empresa e para não perder os
prazos.
Em 2019, o CRP 11
dará
seguimento
aos
questionamentos
cabíveis
junto às administrações e
ao Ministério Público do
Estado do Ceará em relação às

irregularidades contidas em
seleções e concursos públicos,
bem como diante das condições
de exercício profissionais nos
diversos municípios em que
houver formalização ao CRP 11
dos fatos. Importante lembrar
que esta autarquia nos últimos
dois anos realizou mais de
10 denúncias e reclamações
formais sobre editais de
concursos e seleções públicas
e privadas com vagas para
psicólogos (as). Soma-se a
esta linha de atuação, diversos
questionamentos técnicos nas
políticas públicas do estado
do Ceará. Você pode ter acesso
integral aos documentos das
citadas ações em nossas mídias
institucionais.
Além da realização das
atividades acima, reiteramos
o convite para a categoria
a participar das comissões
temáticas do CRP 11: Comissão
de Saúde, Comissão de
Psicologia na Assistência
Social, Comissão de Psicologia
Escolar/
Educacional,
Comissão
de
Psicologia
Jurídica,
Comissão
de
Direitos Humanos, Comissão
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de
Avaliação
Psicológica
e Comissão de Psicologia
do Esporte, bem como dos
grupos de trabalho. Estes
espaços ficarão muito mais
potentes com a contribuição
de todos (as). Os calendários
das atividades sempre serão
divulgados nas nossas mídias
(site, Facebook, Instagram
e PSIU Online). Em 2019, as
atividades continuarão a ser
desenvolvidas mensalmente.
Fiquem atentos (as) e
acompanhem as divulgações
relativas ao 10º Congresso
Nacional de Psicologia (CNP)
e ao 10º Congresso Regional
de Psicologia (10º COREP).
Já estão disponíveis as datas
dos pré-congressos em cada
macrorregião do estado do
Ceará. Venha contribuir com
propostas para a melhoria da
categoria.
Por fim, o CRP 11 faz uma
avaliação geral positiva de suas
ações de lutas para defesa da
Psicologia neste ano de 2018.
Destacamos que o CRP 11
continuará em 2019 com sua
agenda de lutas nos diversos
espaços político-institucionais

no estado do Ceará na defesa da
categoria e dos direitos sociais.
Se você possui alguma demanda
de exercício profissional da
Psicologia em sua instituição
ou no seu município, entre em
contato com a autarquia pelo
e-mail crp11@crp11.org.br que
avaliaremos a solicitação e
entraremos em contato tão logo
seja possível.
Nesta edição de dezembro,
segue
um
levantamento
resumido de atividades e ações
realizadas entre o final de 2017
e a integralidade de 2018.
Atenciosamente,
IX Plenário do CRP 11
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O ANO QUE SE ENCERRA FOI MARCADO
POR INTENSA ATUAÇÃO DO CRP 11 JUNTO
AOS DIVERSOS CAMPOS DE EXERCÍCIO
PROFISSIONAL DA PSICOLOGIA NA BUSCA DE
GARANTIR O MELHOR PARA A CATEGORIA
O Conselho Regional de
Psicologia da 11ª Região (CRP
11) apresenta um apanhado
resumido das principais ações
desenvolvidas durante o ano
de 2018 para a categoria. No
conjunto de atividades, há
ações contínuas da autarquia
e outras realizadas por meio
de solicitações específicas de
profissionais de Psicologia e de
áreas afins.
Atuação do CRP 11 no Processo de
Construção de Resoluções no Sistema
Conselhos de Alcance Regional e
Nacional
Uma
das
funções
fundamentais de um Conselho
Regional de Psicologia consiste
em participar ativamente do
processo de discussão e de
construção das normativas
da profissão. Estes espaços de
construção existem em âmbito
nacional ( junto ao CFP e demais
regionais de Psicologia), bem

como em âmbito regional (mais
especificamente, no estado
do Ceará). Vamos conhecer
algumas destas normativas que
o CRP 11 ajudou a construir
no final de 2017 e durante
todo ano de 2018.
RESOLUÇÃO
Nº
9,
DE 25 DE ABRIL DE 2018
(Estabelece diretrizes para
a realização de Avaliação
Psicológica
no
exercício
profissional da psicóloga e
do psicólogo, regulamenta
o Sistema de Avaliação
de
Testes
Psicológicos
- SATEPSI e revoga as
Resoluções n° 002/2003, nº
006/2004 e n° 005/2012 e
Notas Técnicas n° 01/2017 e
02/2017.)
O CRP 11 participou
ativamente do processo de
construção desta normativa,
apresentando
emendas
à
resolução, na Assembleia das
Políticas da Administração
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de das Finanças (APAF)
de dezembro 2017, com a
finalidade de aprimorar o texto
e a consistência do documento
para orientar a categoria nesta
área.
RESOLUÇÃO Nº 11,
DE 11 DE MAIO DE 2018
(Regulamenta a prestação
de
serviços
psicológicos
realizados por meios de
tecnologias da informação e
da comunicação e revoga a
Resolução CFP N.º11/2012).
O CRP 11 fez parte e ainda
contribui com o grupo de
trabalho (GT) desta resolução,
bem
como
participou
ativamente do processo de
construção desta normativa,
apresentando
emendas
à
resolução, na Assembleia das
Políticas da Administração
de das Finanças (APAF)
de dezembro 2017, com a
finalidade de aprimorar o texto
e a consistência do documento
para orientar a categoria nesta
área.
RESOLUÇÃO
Nº
1,
DE 29 DE JANEIRO DE
2018 (Estabelece normas de
atuação para as psicólogas
e os psicólogos em relação
às pessoas transexuais e
travestis.)

O CRP 11 participou
ativamente do processo de
construção desta normativa,
apresentando
emendas
à
resolução, na Assembleia das
Políticas da Administração
de das Finanças (APAF)
de dezembro 2017, com a
finalidade de aprimorar o texto
e a consistência do documento
para orientar a categoria nesta
área.
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Consulta Pública a
Respeito de Minuta
de Resolução
O CRP-11 divulgou, em
novembro de 2018, a minuta de
resolução para fins de consulta
pública por parte da categoria
de psicólogos e psicólogas. A
minuta em questão disciplina
e estabelece regulamentação
dos parâmetros sobre atuação
do (a) psicólogo (a) no Sistema
Único de Saúde, na Saúde
Suplementar
e
sistemas
correlatos para prestação
de
serviços
psicológicos
de caráter ambulatorial, de
atendimento psicoterapêutico,
de atendimento clínico, de
atendimento psicossocial e

atendimentos correlatos, bem
como dá outras providências.
Ao final deste processo, o
CRP 11 espera poder contribuir
com este debate e legislar em
âmbito estadual sobre esta
temática após discussão de
aproximadamente 1 ano por
parte da Comissão de Saúde.
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Balanço das Atividades Desenvolvidas Pelo CRP 11 em 2018

Minuta de resolução:
proporção de
psicólogas(os)
em ambientes
educacionais
Em face à demanda de
entender melhor como se dá
a atuação dos profissionais de
psicologia dentro dos ambientes
educacionais, a comissão de
educação do CRP-11 propôs,
em 2018, uma discussão sobre
a proporção entre o número
de psicólogas(os) e o número
de estudantes em ambientes
educacionais com vistas a
contribuir para a configuração
dos serviços conforme as
demanda
em
diferentes
instituições.
O objetivo foi 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).
Ao final deste processo, o
CRP 11 espera poder contribuir
com este debate e legislar em
âmbito estadual sobre esta
temática após discussão de
aproximadamente 1 ano por
parte da Comissão de Educação.
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Atuação do CRP 11 por meio de suas
Comissões Temáticas
As comissões do CRP
11 possuem ampla atuação
no processo de discussão
com a categoria por meio
de reuniões periódicas com
pautas sobre o exercício
profissional da Psicologia
e interface com diversas
áreas do conhecimento. A
maioria das comissões possui
um
calendário
quinzenal
de reuniões que sempre
são divulgadas nas mídias
institucionais do CRP 11 (sitewww.crp11.org.br,
Facebook
e Instagram). São estas as
comissões em funcionamento:
- Comissão de Saúde
- Comissão de Psicologia na
Assistência Social
- Comissão de Psicologia
Escolar/ Educacional
- Comissão de Psicologia
Jurídica
- Comissão de Direitos
Humanos
- Comissão de Avaliação
Psicológica
- Comissão de Psicologia do
Esporte.
A
comissão
de
Psicologia Organizacional
e do Trabalho foi reativada e em
breve divulgará seu calendário

de atividades.
Foram
recentemente
criados
os Grupos de
Trabalho
do
Sistema
Prisional e o Grupo de
Trabalho das Políticas
Sobre Mulheres no CRP 11.
As
comissões
periodicamente
realizam
eventos de pequeno e médio
porte,
em
sua
maioria
gratuitos para os profissionais
e estudantes de Psicologia,
bem como para profissionais e
estudantes de áreas afins.
Além deste tipo de
atividade,
as
comissões
contribuem
em
caráter
consultivo para elaboração
de resoluções, notas técnicas,
pareceres técnicos, elaboração
e revisão de políticas públicas.
As comissões também
colaboram nos espaços de
representação do CRP 11 em
vários Conselhos de Políticas
Públicas. Nestes espaços, o
CRP 11 participa diretamente
no controle e na formulação
de políticas públicas. Citamos
alguns destes espaços a seguir:
- Assistência Social
CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
DO CEARÁ (CEAS);
FÓRUM ESTADUAL DO TRABALHADORES DO
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SUAS (FETSUAS) – Ceará.
-Criança e Adolescente
CONSELHO ESTADUAL ELABORAÇÃO DO PLANO
ESTADUAL DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO
Direitos Humanos
COMITÊ ESTADUAL DE COMBATE E PREVENÇÃO
A TORTURA (CEPCT) CONSELHO ESTADUAL DE
DIREITOS HUMANOS (CEDDH)
CONSELHO INTERINSTITUCIONAL DE POLÍTICA
SOBRE DROGAS
CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA
POPULAÇÃO DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS,
TRAVESTIS

Em média, no ano de 2018
foram realizadas mais de 30
reuniões abertas de Comissões
e com ampla divulgação nas
mídias institucionais do CRP
11.

-Psicologia do Trânsito
CONSELHO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO CEARÁ
(CETRAN)
-Saúde
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO CEARÁ
(CESAU/SE) CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
DE FORTALEZA (CMSF)
-Saúde Mental
CONSELHO MUNICIPAL SOBRE DROGAS E DO
FUNDO MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS
SOBRE
Justiça e Segurança Pública
COMITÊ ESTADUAL DE ACOMPANHAMENTO
DA POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO ÀS
MULHERES EM SITUAÇÃO DE PRIVAÇÃO
DE LIBERDADE E EGRESSAS DO SISTEMA
PRISIONAL
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Atuação do CRP 11 por
meio de Eventos para
Discussão Qualificada
com a Categoria

O CRP 11 tem ofertado
diversos eventos técnicos
para discutir com a categoria
temáticas de várias áreas
de atuação, bem como
para aprofundamento
dos conhecimentos

compartilhados ao longo de
toda a gestão CRP 11 de Lutas.
Os eventos são divulgados
nas mídias institucionais do
CRP 11. Em 2018, destacamos
alguns eventos de forma
amostral.

MARÇO
- Maratona de Psicologia do Esporte
(de março a setembro)
ABRIL
- Psicologia e Autismo (Comissão de
Saúde)
MAIO
- Psicologia e Educação nas Políticas
Públicas (Comissão de Psicologia
Educacional).
II Encontro de Avaliação Psicológica
do Cariri
Atividades da Luta Antimanicomial
(Comissão de Saúde)
Em debate: Psicologia em ambientes
educacionais (Comissão de
Psicologia Educacional)

AGOSTO
Atualizações em Avaliação
Psicológica no Trânsito
Dia do Psicólogo, Quixadá
SETEMBRO
II Seminário Norte/Nordeste de
Psicologia na Educação (Comissão de
Psicologia Educacional).
OUTUBRO
- Discussão sobre a resolução
09/2018 do CFP (Comissão de
Avaliação Psicólogica).
- I Encontro de Orientação e Ética
(Comissão de Orientação e Ética).
II Encontro Norte Nordeste
Psicologia do Esporte (Comissão de
Psicologia do Esporte).

Balanço das Atividades Desenvolvidas Pelo CRP 11 em 2018
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Balanço das Atividades Desenvolvidas Pelo CRP 11 em 2018

Atuação do CRP11
questionando
Editais de Concurso/
Seleção Pública com
Irregularidades do
Exercício Profissional
É importante destacar que
não se constitui uma função
fundamental dos Conselhos de
Psicologia questionar editais
da iniciativa pública ou privada.
Principalmente no tocante
à carga horária, salários e
condições de trabalho, cabendo
esta função ao Sindicato dos
Psicólogos do Estado do Ceará
e aos demais Sindicatos de
área.
Contudo, em virtude do
compromisso com a categoria
por parte desta gestão CRP11
de Lutas, esta autarquia
tem empreendido diversos

esforços junto às autoridades
competentes para questionar
os termos dos citados editais.
Cabe, na maior parte
dos casos, ao Ministério
Público Estadual ou Federal,
decidir se acata ou não o
mérito das reivindicações
do CRP 11. Citamos alguns
questionamentos realizados
em 2018:
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01.
Questionamento
Concurso Solonópole (janeiro
2018). Parecer enviado à citada
Prefeitura e ao Ministério
Público Estadual do Ceará;
02.
Questionamento
Concurso Itarema (abril
2018). Parecer enviado à citada
Prefeitura e ao Ministério
Público Estadual do Ceará;
03.
Questionamento
Concurso Sobral – Assistência
Social (abril 2018). Parecer
enviado à citada Prefeitura e ao
Ministério Público Estadual do
Ceará;
04.
Questionamento
Concurso
Prefeitura
de
Fortaleza – Saúde Mental
(abril 2018). Parecer enviado
à citada Prefeitura e ao
Ministério Público Estadual
do Ceará (Acompanhamento
do Termo de Ajuste de
Conduta – TAC em Vigência).
Argumentação técnica do
CRP 11 fez valer o número de
vagas e cadastro de reserva
além da adoção de 30 horas
no citado município para fins
deste concurso. O CRP 11 ainda
moveu ação judicial na Justiça
Federal, Seção Ceará contra o
citado Concurso em outubro de
2018;
05.
Questionamento

de
Irregularidades
na
Contração de Psicólogos por
meio de Cooperativas junto
à Secretaria da Saúde do
Estado do Ceará. Processo
enviado ao Governo do Estado
do Ceará e ao Ministério
Público desde 2017 e em 2018
novas ações administrativas e
extrajudiciais movidas nesta
pauta (agosto a novembro de
2018);
06.
Questionamento
Irregularidades na Abertura
de Processo Seletivo Público
no Hospital Regional do
Cariri HRC sem Vagas para
Psicólogo ( junho de 2018).
Parecer enviado ao Governo do
Estado do Ceará e ao Ministério
Público Estadual do Ceará;
07.
Questionamento
Concurso Sobral – Secretaria
de Educação (setembro 2018)
Parecer enviado à citada
Prefeitura e ao Ministério
Público Estadual do Ceará;
08.
Parecer
enviado
ao
Conselho
Municipal
de Assistência Social de
Fortaleza Sobre a Criação de
Vagas em Futuro Concurso
da Assistência Social na
Prefeitura
de
Fortaleza
(novembro de 2018).
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Balanço das Atividades Desenvolvidas Pelo CRP 11 em 2018

Atuação do CRP 11 das
Ações de sua Comissão de
Orientação e Fiscalização
(COF)
As ações da COF são
permanentes e se caracterizam
por um trabalho diário de
orientação aos profissionais
e à sociedade. A COF realiza
orientações presenciais, por
telefone e por e-mail para quem
solicita, seja para finalidades
técnicas ou para finalidades
administrativas do exercício
profissional.
O CRP 11 tem feito
enorme esforço ao longo de
sua trajetória, em especial
desde 2013, para entregar à
categoria documentos com
qualidade técnica e para firmar

jurisprudência a respeito da
atuação dos (das) profissionais
de Psicologia. Este trabalho é
bastante árduo, pois envolve
extenso
e
fundamental
processo de pesquisa teórica,
técnica e minuciosa elaboração
escrita.
Com o objetivo de
situar aos (as) profissionais
demandantes, a Comissão de
Orientação e Fiscalização em
Psicologia (COF) recebeu o
seguinte quantitativo geral de
demandas de contabilizadas a
partir de 2013 até o ano de 2018:
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Quantidade de demandas:
Mais de mil demandas, em
média, por ano contando todos
os tipos de dúvidas enviadas
Natureza das demandas:
Cancelamento de CIP,
Inscrição de PJ, Abertura de
Consultório, Credenciamento
de sites, Orientações Gerais,
Cancelamento
ex-officio,
Atendimento
Online,
Pareceres, Denúncias, Pedidos
de divulgação no site e Dúvidas
relacionadas à exercício da
Psicologia.
Ciclos de Fiscalização Realizados
(2017 e 2018):
Os ciclos de Fiscalização
podem ocorrer como ações
exclusivas da COF ou em
ações conjuntas com demais
instituições (Conselho Federal
de
Psicologia,
Ministério
Público, Conselhos de Política
Pública e outros) e, em
colaboração com as demais
comissões do CRP 11.
- Sistema Socioeducativo
(Fortaleza, Sobral, Crateús,
Juazeiro do Norte);
- Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS) de
Fortaleza;
- Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS) de Iguatu

e Juazeiro do Norte;
- Hospitais Estaduais da Rede
SESA (Fortaleza);
- Hospitais Estaduais do ISGH
(Sobral, Juazeiro do Norte e
Quixeramobim);
- Hospitais Psiquiátricos de
Fortaleza (Em parceria com a
Comissão de Saúde, o CFP e
outras instituições)
Estão no Cronograma as
Fiscalizações Seguintes:
- Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS)
e Centros de Referência
Especializados de Assistência
Social (CREAS) de Fortaleza e
das macrorregiões do interior
do estado;
- Clínicas de Psicologia que
possuam e as que não possuem
inscrição no CRP em caráter
de amostragem em Fortaleza e
nas macrorregiões do interior
do estado.
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A COF também tem
construído
importantes
documentos de referência
(pareceres) sobre as mais
diversas áreas de atuação em
Psicologia. Em 2019, todos os
pareceres estarão disponíveis
para download no site do CRP
11. Constantemente, o CRP
11 divulga os pareceres nas
mídias institucionais do CRP
11. Em média são produzidos
5 pareceres técnicos por ano
após extensa pesquisa diante
das dúvidas enviadas pelos
profissionais. Citamos alguns
dos principais de 2018:
01.
Parecer a Respeito
de Inadequações Contidas
no EDITAL No 185/2018
que dispõe sobre a seleção
simplificada de voluntários
para compor o Programa de
Serviço Voluntário do Poder
Judiciário do Estado do Ceará,
destinado à capacitação
técnico-profissional de nível
superior (outubro de 2018).

e Jurídicos sobre a Temática
(março de 2018).
03.
Parecer a Respeito
de Inadequações Sobre
Convocações de Psicólogos
(as) Das Políticas Públicas
de Saúde, Assistência Social,
Educação e Correlatas para
Realização de Procedimentos
Litigiosos, de Escuta Especial
ou Depoimento Especial
previstos na Lei 13.431/2017
(novembro de 2018).
Se você tiver alguma dúvida
técnica ou denúncia, entre
em contato com a COF (cof@
crp11.org.br).

02.
Parecer a Respeito
da Finalidade, do Manuseio
e do Preenchimento do
Prontuário do Sistema Único
do Assistência Social (SUAS)
– Aspectos Técnicos, Éticos
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Atuação do CRP 11 das Ações de
Incentivo à Produção do Conhecimento

Atuação do CRP 11 das Ações de
Melhoria da Autarquia

O CRP 11, entre julho e
agosto de 2018, lançou uma
chamada pública para seleção
de artigos científicos para
compor a revista comemorativa
chamada Diversidades de
Práticas em Psicologia.
A primeira edição contou
com uma seleção de 14 artigos
sobre os mais variados temas da
Psicologia. O CRP 11 acredita
que o incentivo à produção de
conhecimento e de visibilidade
do trabalho da categoria é um
passo fundamental para o
crescimento da profissão.
Saiba mais aqui.

O CRP 11 no final do mês
de novembro lançou concurso
público com a finalidade
de suprir vagas efetivas
de trabalhadores (as) na
instituição, ampliando assim
a capacidade de oferta de
serviços.
Este foi um breve balanço
das atividades desenvolvidas
durante o ano de 2018.
Recomendamos que a categoria
acompanhe as mídias do CRP
11, pois a autarquia publica
com frequência todas estas
ações para prestar contas de
suas atividades, bem como
para materializar o destino dos
recursos existentes.
Acreditamos que desta
forma seguiremos com devida
seriedade na luta por uma
profissão que tenha melhores
condições
de
exercício
profissional
em
diversos
campos de prática.
Saiba mais aqui.
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Caros (as) colegas de profissão, é de fundamental importância conhecer
e se apropriar das normativas da profissão. Na edição deste mês, vamos
conhecer o texto da RESOLUÇÃO Nº 11, DE 11 DE MAIO DE 2018. Esta
normativa tem por objeto o seguinte: Regulamenta a prestação
de serviços psicológicos realizados por meios de tecnologias
da informação e da comunicação e revoga a Resolução CFP
N.º11/2012.

Veja aqui o texto na íntegra.

Fotografia: Quino Al

Conheça as
Normativas
da Profissão

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.

Clique aqui e responda.

Qualquer dúvida adicional, entre em contato por meio do e-mail:
cof@crp11.org.br
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08/12/18

ACONTECEU

Reunião da Comissão de
Psicologia Do Esporte
Horário: 14h.
Local: Sede do CRP11.

08/12/18

Reunião da Comissão de Saúde
Horário: 14h.
Local: sede do CRP 11.

11/12/18

Reunião da Comissão de
Psicologia e Assistência Social
Horário: 18:30h.
Local: Sede do CRP11.

14/12/18

Reunião da Comissão de Direitos
Humanos (Fortaleza)
Horário: 18:30h.
Local: Sede do CRP11.

VAI ACONTECER

14/12/18

08/01/19

18/01/19

14/12/18

12/01/19

26/01/19

Reunião da Comissão de
Avaliação Psicológica - Cariri
Horário: 14h.
Local: Subsede Cariri.

Reunião da Comissão de Direitos
Humanos (Cariri)
Horário: 16:00h.
Local: Sede do CRP11.

Reunião da Comissão de
Psicologia e Assistência Social
Horário: 18:30h.
Local: Sede do CRP 11.
Reunião da Comissão de
Psicologia Do Esporte
Horário: 14h.
Local: Sede do CRP 11.

18/01/19
24/11/18

Reunião da Comissão de
Avaliação Psicológica - Fortaleza
Horário: 9h.
Local: sede do CRP 11.

Quer receber em primeira mão as notícias sobre eventos e
ações do CRP-11? Clique aqui e saiba como.
Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 012/2018-DEZEMBRO/2018

Reunião da Comissão de Direitos
Humanos - Cariri
Horário: 16h.
Local: Sub-Sede do CRP11.

Reunião da Comissão de
Avaliação Psicológica - Cariri
Horário: 14h.
Local: Sub-sede Cariri.
Reunião da Comissão de
Avaliação Psicológica - Fortaleza
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP 11.

26/01/19

Reunião da Comissão de Saúde Fortaleza
Horário: 14h.
Local: Sede do CRP 11.

18/01/18

Reunião da Comissão de Direitos
Humanos - Fortaleza
Horário: 18:30h.
Local: Sede do CRP11.

Quer receber em primeira mão as notícias sobre eventos e
ações do CRP-11? Clique aqui e saiba como.
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Fotografia: Jeshoots
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IX PLENÁRIO
DO CRP-11

Diretoria
Diego Mendonça Viana (Crp11/6632) - Conselheiro Presidente
Nágela Natasha Lopes Evangelista (Crp11/6882) - Conselheira Vice Presidente
João Paulo Lopes Coelho (Crp11/5638) - Conselheiro Tesoureiro
Talita Saldanha da Silva (Crp11/7136) - Conselheira Secretária
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)
Mércia Capistrano Oliveira
(Crp11/1489)
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)
Raquel Campos Nepomuceno de Oliveira (Crp11/7525)
Stéffanne Rochelli de Lima Ribeiro
(Crp11/6810)
Tais Bleicher
(Crp11/4379)
Tássia Oliveira Ramos
(Crp11/6459)
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Jéssica Carneiro

Comunicação
assecom@crp11.org.br

Colaboração

Contato geral

Diretoria
Comissão de Comunicação
CAP
Comissão de Saúde
Comissão de Psicologia do Esporte
COF
CREPOP

crp11@crp11.org.br
Secretaria
secretaria@crp11.org.br
COF
cof@crp11.org.br
Cobrança

Redação e Edição

cobranca@crp11.org.br

Jéssica Carneiro

CREPOP
crepop@crp11.org.br

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

Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 012/2018-DEZEMBRO/2018

25

