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Política de
moderação e
responsabilização de
conteúdo
O Conselho Regional
de Psicologia da 11ª Região
(CRP 11) informa possuir
completo respeito à liberdade
de expressão em suas mídias
institucionais. São bemvindas as manifestações
favoráveis, as contrárias e
as problematizações sobre
os conteúdos veiculados
em
nossos
meios
de
comunicação institucionais,
nos termos da Constituição
Federal de 1988.
Contudo, segundo a
jurisprudência
vigente
nas cortes superiores, a
liberdade de expressão não
é direito absoluto. Por esta
razão, o CRP 11 editou sua
política de comunicação
institucional e os parâmetros
para moderação de conteúdo

publicado por terceiros em
nossas mídias institucionais.
Neste sentido, a Assessoria
de Comunicação do CRP
11, orientada pela Diretoria
do CRP 11, registrará todas
as
manifestações
com
conteúdo
considerados
inadequados,
ofensivos,
caluniosos e falsos emitidos
por perfis virtuais para
possível representação junto
às empresas que gerenciam
as redes sociais, bem como
para possível representação
às autoridades competentes,
além
de
excluir
tais
conteúdos do histórico de
comentários.
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NOVO CANAL DE
COMUNICAÇÃO
DO CRP 11
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O CRP 11 informa que está com um
novo canal de comunicação com a categoria
e público em geral. O endereço eletrônico
sac@crp11.org.br atenderá, a partir de
agora, as demandas de críticas, reclamações,
sugestões e elucidações gerais pertinentes
à gestão do CRP. Os demais contatos
institucionais permanecem operantes.
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ANUIDADE 2020
O Conselho Regional de
Psicologia 11ª Região comunica
que a anuidade 2020 estará
disponível para pagamento a
partir do dia 02/01/2020, com
o valor estabelecido de R$
524,01 com vencimento em
31/03/2020.
Será concedido desconto
de 10% para quem efetuar o
pagamento até 31/01/2020
e de 5% para quem efetuar o
pagamento até 29/02/2020.
Podendo também ser parcelada
em cinco vezes de janeiro a
maio.
Informações Importantes:
01. O valor de reajuste
aprovado
em
assembleia
ocorrida em 27/07/2019 foi de
4,7818% (com base no índice
INPC).

02. A anuidade de 2019 estava
composta da seguinte forma:
Valor do CRP- R$ 493,62 +
Fundo de Seção enviado para o
CFP- R$ 6,46 = Valor Total de
2019 R$ 500,08 para pagamento
integral).
03. Aplicando-se o reajuste
aprovado em assembleia de
4,7818%, a anuidade de 2020
fica da seguinte forma: Valor
do CRP- R$ 517,22 + Fundo de
Seção enviado para o CFP- R$
6,79 = Valor Total de 2020R$ 524,01 para pagamento
integral.
04. Caso o (a) profissional
queira pagar com descontos de
10% ou 5%.
05. Caso o (a) profissional
queira pagar parcelado, o limite
máximo de parcelas permitido
pela legislação do CFP é de 05
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parcelas. Clique aqui para saber
mais.
Para a anuidade 2020, o CRP11 implementará mudança na
forma de envio do boleto. Este
não será enviado pelos correios
como nos anos anteriores.
Os boletos serão enviados
UNICAMENTE por e-mail.
A (o) profissional pode
aguardar os boletos chegarem
em seu e-mail de cadastro
até a 1ª quinzena do mês de
janeiro. Caso os boletos não
cheguem no endereço de
e-mail, é recomendado solicitar
os boletos através do e-mail do
setor da cobrança (cobranca@
crp11.org.br) para evitar perca
de prazos de pagamento com
desconto ou incidência de juros
e multa da dívida pública.
O setor de cobrança
responderá da forma mais ágil
possível dentro da razoabilidade

administrativa. Portanto, não
deixe para a última hora para
não perder prazos.
A (o) profissional que
é correntista do Banco do
Brasil tem a opção de aderir
ao método de pagamento de
Débito Direto Autorizado
(DDA) através do seu próprio
celular pelo aplicativo do
Banco, computador ou outro
dispositivo vinculado a sua
conta.
SAIBA MAIS AQUI.
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Relatório “Hospitais Psiquiátricos
No Brasil: Relatório de Inspeção
Nacional” é lançado
O Conselho Regional de
Psicologia da 11º região (CRP11),
esteve presente no evento de
lançamento do relatório de
inspeções nacionais, realizados
em dezembro de 2018 em
40 hospitais psiquiátricos
localizados
em
dezessete
estados, incluindo o Ceará.
A ação aconteceu de modo
interinstitucional e objetivou
verificar e analisar as condições
de privação de liberdade das
pessoas internadas nestes
espaços, sobretudo a existência
de violação de direitos, dentre
outros pontos.
O relatório foi dividido em
três partes que contemplam

desde aspectos históricos
relacionados
ao
hospital
psiquiátrico, a reorganização
da assistência do cuidado em
saúde mental a partir da lei
10.216, de 2001, até a análise
das principais constatações
de violação de direitos e de
indícios de práticas de tortura,
tratamentos cruéis, desumanos
ou degradantes, identificados
nas inspeções estaduais.
No Ceará, o Conselho
Regional de Psicologia (CRP11),
participou da inspeção e
elaboração do documento
contando com o apoio dos
seguintes órgãos vinculados ao
sistema de Justiça e ao sistema
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de garantia de direitos do
Ceará: Ministério Público do
Estado, Ministério Público do
Trabalho, Comitê Estadual de
Prevenção e Combate à Tortura;
e os conselhos de classe do
estado do Ceará: Farmácia,
Fisioterapia
e
Terapia
Ocupacional,
Enfermagem,
Medicina, Serviço Social;
Comissão de Saúde Mental da
OAB e Comissão Intersetorial
de Saúde Mental do Conselho
de Saúde de Fortaleza.
Dois
hospitais
psiquiátricos no nosso estado
receberam simultaneamente
as visitas de inspeção, foram
eles: Hospital Psiquiátrico São
Vicente de Paulo e Hospital
Psiquiátrico Professor Frota

Pinto (Messejana).
Os resultados que versam
sobre a inspeção também
se encontram no relatório
nacional e o CRP11 salienta que
os dados regionais corroboram
do
cenário
encontrado
nos demais 38 hospitais
psiquiátricos inspecionados.
Acesse aqui o relatório de
inspeção nacional na integra.
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Câmara Municipal De Fortaleza
presta homenagem às psicólogas
do Ceará pelo trabalho prestado
aos familiares das vítimas do
desabamento do Edifício Andréa
As psicólogas do Estado do
Ceará receberam homenagem
dos vereadores de Fortaleza
mediante
uma
sessão
solene ocorrida na Câmara
Municipal na noite do dia 16
de dezembro. A solenidade
foi em reconhecimento ao
trabalho desenvolvido por
nossa categoria no suporte aos
familiares, amigos e vizinhos
das vítimas do desabamento do
edifício Andrea.

O Conselho Regional de
Psicologia foi convidado para
representar a categoria e o
X Plenário do CRP11 se fez
presente no evento por meio de
quatro conselheiras, além de sua
presidenta Nágela Evangelista,
para receber com grande
satisfação
a
homenagem.
Foram homenageados ainda
entidades da administração
pública e privada, profissionais
e voluntários(as) por seu
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relevante serviço prestado.
O requerimento para a
sessão solene foi de autoria
do presidente da Câmara, o
vereador Antônio Henrique
(PDT), que também presidia
a sessão, e foi subscrito por
todas(os) as(os) vereadoras(es)
que fazem parte da Câmara
Municipal de Fortaleza.
O
vereador
Antônio
Henrique expressou todo
seu pesar e condolência às
vítimas do desabamento do
edifício Andrea indicando
que essa solenidade é algo que
eles não gostariam de estar
realizando, tendo em vista que
ela se motivou a partir de uma
tragédia indesejável, isto é, a
sessão solene traz à memória
de todas(os) o sofrimento
vivido há pouco mais de dois
meses. Aqueles momentos,
afirma o presidente da sessão,
ficarão marcados na memória
de Fortaleza, principalmente
naqueles que acompanharam
de perto a apreensão dos
familiares.
O vereador destaca que
a
sociedade
fortalezense
depositou sua confiança no
trabalho de profissionais e
voluntárias(os) que atuaram
no resgate das vítimas, as(os)

quais, segundo o presidente,
fizeram jus a expectativa da
sociedade.
A Câmara dos Vereadores
promovia o evento em nome
da sociedade de Fortaleza que
almeja reconhecer e agradecer
o trabalho desenvolvido. O
vereador relata:
Vimos o trabalho dos
profissionais que atuaram no
resgate, dos quais destacamos
aqui o Corpo de Bombeiros, a
Defesa Civil, o Samu, as equipes
de médicos e enfermeiros
do IJF e de outros hospitais
que receberam as vítimas.
Vimos também o trabalho de
voluntários que se preocuparam
em cuidar dos familiares e
dos próprios profissionais,
fosse com um copo de água,
um ombro amigo, ou uma
oração, foram muitos os anjos
que se dispuseram a ajudar:
psicólogos,
fisioterapeutas,
pastores, padres e tantos
outros que sequer conseguimos
identificar.
Ele destaca ainda que os
parlamentares de Fortaleza
têm atuado no sentido de
buscar
mecanismos
de
prevenção para evitar novos
casos. Os vereadores montaram
uma comissão especial para
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acompanhar o trabalho da
Prefeitura e do Ministério
Público na fiscalização de
prédios da cidade. A Câmara
está articulando a criação de
uma linha de crédito destinada
para garantir a manutenção
de prédios antigos. Síndicos e
proprietários poderiam buscar
empréstimos a juros mais
baixos para realizar reformas
necessárias, se a proposta
for aprovada. Ao fazerem
isso expressam a intenção do
poder público de fazer parte
do mesmo sentimento que
uniu a sociedade em proteção e
preservação da vida de nossos
cidadãos.
Na sequência foram feitas
as devidas homenagens a
cada entidade convidada. A
placa ao Conselho Regional
de Psicologia foi dada pelas
mãos do presidente da Câmara
Antônio Henrique, do vereador
Carlos Dutra, do vereador
Raimundo Filho (que também
é psicólogo), às mãos da
presidenta do CRP11, Nágela
Evangelista.
O último momento da
solenidade foi protagonizado
pelo Coronel Luís Holanda,
do Corpo de Bombeiros,
que falou em nome dos

homenageados. Ele destacou
que “lamentamos as nove
mortes, mas comemoramos
a vida das sete pessoas que
tiramos daqueles escombros”.
Coronel
Holanda
explica
que o Corpo de Bombeiros
recebeu maior visibilidade, no
entanto reconhece a atuação
de todas(os) envolvidas(os):
“as homenagens que o Corpo de
Bombeiros e todos esses órgãos
aqui presentes recebem, elas
devem ser divididas com os 9,2
milhões de cearenses, que de
alguma forma contribuíram.”
Ao dizer isso expressa sua
gratidão a cada auxílio prestado
em todas as instâncias
possíveis, auxílios estes que
foram recebidos em cada um
dos dias de operação pelas(os)
profissionais e voluntárias(os)
que trabalhavam no local.
O X Plenário do CRP11
parabeniza com entusiasmo
a categoria pelo trabalho
desempenhado na referida
tragédia, sobretudo aquelas
que atuaram diretamente na
fase crítica. É o que frisa nossa
presidenta Nágela Evangelista
em rede social sobre o ocorrido:
Digo que essa foi uma
representação das psicólogas
que atuaram bravamente e
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voluntariamente na linha
de frente desse lastimável
acontecimento e do CRP11
enquanto autarquia pública
federal, que trabalhou na
retaguarda dessas profissionais,
bem como garantindo com que a
sociedade pudesse receber um
atendimento ético e qualificado.
Mostramos que Psicologia cabe
e se faz em todo lugar, bem como
mostramos sua importância

em
todos
os
contextos!
Celebremos à solidariedade
experimentada nesses 5 dias de
dor e muito trabalho e que essa
solidariedade possa se espalhar
em todas as direções e situações
de vulnerabilidade!
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Considerações da Comissão de
Avaliação Psicológica sobre
Psicoterapia e Avaliação
Psicológica
A atuação da psicóloga na
psicoterapia é regulamentada
pelo
Conselho
Federal
de Psicologia conforme
a
Resolução
CFP
n°
010/2000. Nessa resolução,
a psicoterapia é prática da
psicóloga por ser um processo
científico de compreensão,
análise
e
intervenção,
utilizando métodos e técnicas
psicológicas reconhecidos
pela ciência, pela prática e
ainda pela ética profissional.
Entretanto, a legislação
brasileira não considera
a psicoterapia como uma
atividade
privativa
das
psicólogas, podendo ser
praticada
por
outros
profissionais, não devendo
ser utilizado o título de
psicóloga. Já a avaliação
psicológica
é
definida,
segundo a Resolução CFP

n° 09/2018, como um
processo de investigação
de fenômenos psicológicos,
constituído por métodos,
técnicas e instrumentos, a
fim de promover informações
que auxiliem na tomada de
decisão, sendo esse processo
privativo das psicólogas.
Nesse
sentido,
a
construção de um diagnóstico
clínico, com a elaboração
de documentos como laudo
e atestado psicológico, é
decorrente de avaliação
psicológica e não pode ser
produzido por profissionais
que não tenham formação em
Psicologia.
Qualquer
dúvida
adicional, entre em contato
por meio do e-mail:
cof@crp11.org.br
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Demorou, mas chegou a vez da
Psicologia na Educação
A finalidade prioritária
da educação, segundo a Lei de
Diretrizes e Base da Educação
Brasileira (LDB), é garantir
o pleno desenvolvimento do
educando, o que significa que
a educação deverá contribuir
para que o organismo
psicológico do mesmo siga
uma trajetória harmoniosa e
progressiva de crescimento
saudável.
Não é de hoje, que se
pesquisa e se conhece a
infinidade de problemas que
a escola tem que enfrentar
no processo educacional.
Os desafios vão desde a
formação do educador, a sua

valorização
profissional,
a satisfação dos insumos
necessários ao processo
de
ensino-aprendizagem,
o
desenvolvimento
de
tecnologias e metodologias
compatíveis com a realidade
social e mais recentemente
também uma preocupação
com relação à missão do
educador frente a um
ser que cresce e se forma
para a vida. Os desafios da
formação humana tarefa
compartilhada entre a família
e a escola, se ampliam ainda
diante das necessidades
de se lidar com as questões
relacionadas à educação
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inclusiva seja por razões
marcadas por alterações no
processo de desenvolvimento
ou marcadas por fatores
sociais e emocionais; o fato
é que ao educador é lançada
uma tarefa cada vez mais
complexa.
Buscando
uma
contribuição
para
este
processo passou a tramitar
o PL 3688/2000 propondo
serviços de Serviço Social
nas escolas, posteriormente
o PL 837/2003 foi apensado
a
este,
acrescentando
também
serviços
de
Psicologia
nas
escolas.
Após uma longa história de
tramitação desses Projetos
de Leis, sendo aprovado nas
diversas Comissões tanto
da Câmara dos Deputados
Federais como do Senado
Federal, e ao final aprovado
no Plenário da Câmara dos
Deputados Federais em
meados de outubro/2019,
numa tentativa de frear o
processo, o Presidente da
República vetou o texto na
íntegra. Mas com a devida

mobilização das categorias
por meio das várias entidades
representativas, o veto foi
derrubado e em 11 dezembro
de 2019, temos a promulgação
da Lei 13.935/2019. Vitória
da Psicologia e do Serviço
Social, mas ao mesmo tempo
um sinal de alerta sobre
o risco de se desvirtuar o
objetivo da proposta inicial,
quando se coloca no texto
“Art. 1º - As redes públicas
de educação básica contarão
com serviços de psicologia e
de serviço social para atender
às necessidades e prioridades
definidas pelas políticas
de educação, por meio de
equipes multiprofissionais.”,
considerando que o texto
substitutivo que havia sido
aprovado pelo Senado Federal
previa ainda no “Art. 2º As
necessidades
específicas
de desenvolvimento por
parte do educando serão
atendidas
pela
equipe
multiprofissionais da escola
[...]” , ao se retirar este
artigo do texto, as equipes
multiprofissionais poderão
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ser lotadas em outros
equipamentos, e este é um
fator importante para nossa
reflexão.
As funções do psicólogo
trazem algumas distinções
dependendo de sua área de
atuação, julgamos oportuno
lembrar que a formação e
o exercício profissional do
psicólogo escolar e também a
interface entre a psicologia e
a educação, vêm sendo objeto
de trabalho em diferentes
grupos de pesquisa, mais
recentemente na ANPEPP,
se consolidando como Grupo
de Trabalho em Psicologia
Escolar
e
Educacional,
priorizando estudos nas
questões
teórico-práticas
ligadas à formação inicial,
formação continuada, à
identidade e ao exercício
profissional do psicólogo
escolar. De maneira geral,
observa-se um aumento
dos encaminhamentos das
questões que envolvem a
criança e o adolescente na
escola, como se o problema
fosse individual e específico
de cada um deles, que por

qualquer razão – que o
psicólogo iria avaliar – não
acompanham o processo
de aprendizagem ou não
apresentam o perfil de
desenvolvimento esperado.
As ações afirmativas têm
auxiliado no surgimento de
uma nova Psicologia Escolar
e Educacional, conectadas ao
processo educacional visto
em sua complexidade dando
atenção às necessidades
sociais e aos direitos da
cidadania
apontando
possibilidades de uma prática
voltada para a transformação
social (e não apenas de
adequação),
buscandose ampliar o enfoque da
análise sobre as questões de
desenvolvimento e formação
humana,
com
atuação
preventiva em saúde mental,
buscando um olhar para além
de aspectos do sofrimento
orgânico, buscando inclusão
de fatores psicossociais
ligados às situações como
condições desumanas no
trabalho,
na
educação,
habitação,
convivência
familiar etc. e abrindo o
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debate inclusive sobre o
enquadre de atendimento,
desenvolvendo-se
trabalhos grupais (e não
apenas
individuais
e
individualizantes).
Terminamos o ano com
comemoração, mas também
com vigilância para evitar
retrocessos com relação às
questões que se colocam
diante
dos
fenômenos
escolares.
Importante
lembrar que no Catálogo
Brasileiro de Ocupações
(CBO) existem definições
sobre as ações dos (das)
psicólogos (as) educacionais,
e ainda que o Conselho
Federal de Psicologia (CFP)
estabelece norteadores sobre
esta área de atuação também
por meio da Resolução
02/2001 que regulamentou
sobre o título profissional de

especialista, apresentando
as
possibilidades
de
atuação prevista para a
área da Psicologia Escolar e
Educacional. Vale salientar
ainda que a pauta da educação
tem permeado diversos
materiais teóricos publicados
pelo CFP nos últimos anos
(www.cfp.org.br).
Texto por Meire Nunes
Viana
Psicóloga CRP 11/919
Mestre em Políticas Públicas
e Sociedade
Especialista em Psicologia
Escolar e Educacional e
em Psicologia Clínica na
Abordagem Gestáltica
Diretora do Instituto
Crisálide
Membra da Comissão de
Psicologia da Educação do
CRP 11
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Psicólogas e Psicólogos Cearenses
participam do VII Congresso Da
ABRAPESP
Nos dias 4 a 7 de
setembro de 2019 ocorreu na
cidade de Ribeirão Preto o
VII Congresso da Associação
Brasileira de Psicologia
do Esporte. Contou com a
participação de 260 pessoas
de todas as regiões do nosso
país. A Abrapesp é a entidade
reconhecida pelo Sistema
Conselhos de Psicologia e
pelo Fórum de Entidades

Nacionais da Psicologia
Brasileira (FENPB).
A Comissão de Psicologia
do Esporte da 11ª Região
saúda com alegria e orgulho
a participação dos psicólogos
cearenses
enriquecendo
a programação do VII
Congresso da ABRAPESP:
• Psicóloga Lívia Viana,
professora
do
Instituto
de Educação Física e
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Esportes da UFC, esteve
no I ENCONTRO DE
PSICOLOGIA DO ESPORTE
DA ANPEPP palestrando
na Mesa Nacional de título
“Pesquisa e publicações em
Psicologia do Esporte” e
apresentou trabalho de título
“O impacto das redes sociais,
uma revisão de literatura
sobre redes sociais e esporte.
Lívia também fez parte da
organização do Congresso,
na Comissão Organizadora
e na coordenação geral da
Comissão Científica.
• Leo
Nepomuceno,
também
professor
do
IEFES UFC e coordenador
do Laboratório Cearense
de Psicologia do Esporte
e do Exercício, facilitou o
Encontro temático “Surfe
e Psicologia do Esporte” e
palestrou na Mesa Nacional
de tema “Interfaces entre
Psicologia do Esporte e Saúde
Coletiva”.
• Tássia
Oliveira
Ramos esteve facilitando
o Encontro Temático “Vai

dar Ruim? Reflexões sobre
erros e acertos na atuação
da Psicologia do Esporte”
juntamente com a psicóloga
Marisa Markunas.
• Zuleika
Araújo,
psicóloga Doutoranda da Pós
Graduação em Psicologia
da UNIFOR, apresentou a
Comunicação Oral de tema
“Reflexão sobre o impacto
da prática esportiva na
sociedade do cansaço”.
• MS Ricardo Ângelo,
psicólogo clínico e professor
do Centro Universitário
UniEstácio,
juntamente
com a Dra. Luciana Ângelo,
facilitou
o
Encontro
Temático “Psicologia Clínica
no Esporte”.
• Dr. Paulo Chereguini,
profissional de Educação
Física,
colaborador
da
Comissão de Psicologia
do Esporte, apresentou
o
Encontro
Temático
“Maratonas de Psicologia
do Esporte – uma proposta
de expansão da área no
Ceará” juntamente com as
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psicólogas Tássia Ramos,
Zuleika Araújo, Aline Lobo
e Vitor Rabelo. Também
apresentou o pôster de título:
“Análise do comportamento
aplicada ao exercício físico
para pessoas com autismo no
Brasil”
• Dra.
Thabata
Telles, que fez graduação e
Mestrado em Psicologia na
UNIFOR (onde também foi
docente), esteve presente
no I ENCONTRO DE
PSICOLOGIA DO ESPORTE
DA ANPEPP palestrando
na Mesa: “A psicologia do
esporte brasileira frente à
internacionalização”,
na
Mesa: “Acesso ao lazer, esporte
e gênero” e ministrando
ainda a oficina “Lutar sem
deixar ninguém pra trás:
corporeidade e diversidade
nas artes marciais e esportes
de combate”. Thabata fez
parte da coordenação geral
do evento, presente tanto
na Comissão Organizadora
quanto
na
Comissão
Científica.

Queremos saudar a
nova gestão da diretoria da
ABRAPESP que tem a frente
a Presidenta Thabata Teles
e Livia Viana na Secretaria.
Assim, a Comissão de
Psicologia do Esporte do
CRP-11 sinaliza a expansão
da área da Psicologia do
Esporte no nosso Estado e
da qualidade da competência
profissional de psicólogas
cearenses seja na nossa
terrinha, seja no nosso país
representando uma entidade
de grandeza mundial!
Tássia Oliveira Ramos
(CRP-11/06459)
Presidenta da Comissão de
Psicologia do Esporte
Conselheira X Plenário
Gestão 2019-2021
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Conheça as
Normativas da
Profissão
Caros (as) colegas de profissão,
O CRP-11 informa que o CFP disponibilizou a versão comentada
da Resolução CFP 06/2019, a qual dispõe sobre a produção de
documentos escritos decorrentes do trabalho da (o) psicóloga (o) nos
mais diversos campos de atuação. Os comentários visam contribuir para
uma melhor compreensão da Resolução e para elucidar possíveis dúvidas
que possam surgir. A construção do material contou com a colaboração
de profissionais de diferentes áreas da Psicologia, sendo considerado
também questionamentos apresentados anteriormente pela categoria.
A versão comentada já está disponível nos Atos Oficiais do site do CFP.
Qualquer dúvida adicional, entre em contato por meio do e-mail:
cof@crp11.org.br
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causados nesse contexto e as
estratégias de enfrentamento
do problema.
Estiveram presentes, na
representação da Psicologia,
além da conselheira Maria da
Conceição Moreira Azevedo:

CRP 11 participa de Seminário no
Centro de Defesa Da Criança e do
Adolescente – CEDECA
Nos dias 12 e 13 de
dezembro a conselheira
Maria
da
Conceição
Moreira Azevedo esteve no
Seminário de Intercâmbio
de Boas Práticas em Atenção
Psicossocial para Vítimas
de Violência e Tortura,
promovido pelo Centro
de Defesa da Criança e do
Adolescente
(CEDECA)
do Ceará. Na ocasião,
participantes das áreas da
Psicologia, Direito, Serviço
Social, além de entidades
da sociedade civil e órgãos
públicos se reuniram para
trocar experiências locais
no que toca à temática

das práticas em atenção
psicossocial para crianças
e adolescentes vítimas de
tortura e violências.
As
oficinas
foram
ministradas pela Psicanalista
Tania Kolker – Coordenadora
da Clínica Testemunho,
Terapeuta do grupo Tortura
Nunca Mais/RJ e integrante
do Comitê de Prevenção e
Combate à Tortura/RJ e
tiveram o intuito de explorar
os temas dos desafios,
metodologias e possibilidades
interventivas para vítimas
e familiares acometidos
pela problemática, bem
como discutir os danos
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•Luciana
Quixadá
–
Professora da UECE e
Coordenadora do Projeto
Ciranda de Palavras.
•Angela
Pinheiro
–
Professora Associada da
Universidade Federal do
Ceará
•Carla Castelo – Psicóloga
- Rede Aquarela, atuante no
Coletivo Dendê de Luta.
•Elvis
Posada
Quiroga
– Psicólogo - Comité
Internacional de La Cruz
Roja, Asesor Del Programa
Salud Mental y Apoyo
Psicosocial.
•Claudia Moreira Pontes
– Psicóloga - apoiadora
do Coletivo Mãos pela
Diversidade e CAPS Geral de
Maracanaú.
•Daniele Jesus Negreiros

– Psicóloga - Comitê
Cearense pela Prevenção de
Homicídios na Adolescência.
•Goretti Feitosa – Psicóloga
- Centro de Referência e
Apoio à Vítimas de Violência
(CRAVVI).
•Ana Cristina Melo –
Psicóloga - CEDECA/CE.
•Patricia
Marciano
–
Estagiária de Psicologia –
CEDECA/CE e VIESES/
UFC.
•Jamyle Maria de Sousa
Gonzaga – Estagiária de
Psicologia – CEDECA/CE.
•Eveline de Sousa Maia –
Estagiária de Psicologia do
MP/CE – Núcleo de Atenção
às Vítimas de Violência
(NUAVV).
•Augusto Eric - Estagiário
de Psicologia do MP/CE –
Núcleo de Atenção às Vítimas
de Violência (NUAVV).
Ressaltamos
que
o
serviço de Psicologia foi
implantado no CEDECE/CE
há um ano e conta com uma
Psicóloga e duas Estagiárias.
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Comissão de Direitos Humanos
do CRP 11 participa do Encontro
Nacional de Direitos Humanos no
CFP
No dia 06 de dezembro
a conselheira Rayane Sales
Nobre de Lima representou
a Comissão de Direitos
Humanos do CRP11 no
Encontro
Nacional
de
Direitos
Humanos,
no
Conselho
Federal
de
Psicologia.
O
encontro
reuniu as presidências de
todos os conselhos junto
com a Comissão de Direitos
Humanos do CFP com a
finalidade de dividir desafios

e experiências no âmbito da
Psicologia em interface com
os Direitos Humanos. Em
um primeiro momento, o
ex conselheiro do Conselho
Federal de Psicologia, Paulo
Maldos, membro da CDH do
CFP, fez um breve resumo
da história da Psicologia
nas lutas pelos Direitos
Humanos até os dias atuais,
ressaltando o momento
político atual, de desmonte
de políticas públicas e
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garantia desses direitos
fundamentais. Na sequência,
todas as representantes se
apresentaram,
relatando
como vem acontecendo o
trabalho de cada comissão,
dirigindo-se posteriormente
à Fundação Palmares em
um ato de protesto contra
a nomeação do Sérgio
Nascimento Camargo feita
pela Secretaria de Cultura
do Governo Federal, para
presidir a Fundação.
Em
um
segundo
momento, as comissões
se reuniram com intuito
de partilhar experiencias
e trocas de incômodos,

pensando em estratégias de
atuação enquanto comissão
temática
dos
Sistema
Conselhos.
Por fim a Comissão
de
Direitos
Humanos
do Conselho Federal de
Psicologia, em um momento
de despedida da gestão,
apresentou as principais
ações realizadas no último
triênio, agradecendo o apoio
e trabalho dos conselhos
regionais. Além disso, nesta
ocasião foi também elaborada
uma nota assinada por todos
os conselhos em apoio à
procuradora dos Direitos do
Cidadão, Deborah Duprat.

Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 01/2020 - JANEIRO

28
28

29
29

Comissão de Direitos Humanos
realiza Roda de Conversa no Cariri
No dia 14 de dezembro
foi realizada uma roda
de conversa promovida
pela Comissão de Direitos
Humanos do CRP11 subsede
cariri em uma praça pública,
no bairro João Cabral,
localizado na cidade de
Juazeiro do Norte.
O evento teve como
objetivo principal, construir
narrativas com a própria
comunidade sobre o que
pensam acerca da temática
“Direitos Humanos” e como
vivem suas realidades a
partir dessa temática. A roda
foi mediada pelo psicólogo
CRP 11/05274 André Lima

Gomes e estiveram presentes
cerca de 30 pessoas, divididas
entre psicólogas, membros
e membras da comissão de
direitos humanos do CRP11,
artistas locais que fizeram
uso do microfone aberto,
bem como moradoras e
moradores do bairro. Pautas
como intolerância religiosa,
descaso do Estado, racismo,
violência policial foram
pautas centrais do encontro.
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CRP 11 é representado em
lançamento do livro “Tentativas de
Aniquilamento de Subjetividades
LGBTQI’s”
Nos meses de agosto,
setembro e novembro, a
conselheira Rayane Sales
Nobre de Lima representou
a Comissão de Direitos
Humanos do CRP11 nos
lançamentos
do
livro
“Tentativas de aniquilamento
de subjetividades LGBTI’s”.
“Este livro, produzido
pelo Conselho Federal de
Psicologia em parceria com
as Comissoes de Direitos
Humanos dos Conselhos
Regionais, reúne relatos de
pessoas que foram submetidas
a processos de tentativa de
reversão sexual. Em tempos
como o que estamos vivendo,
de retiradas de Direitos, de
tentativas de patologização de

qualquer forma de existência
que
fuja
dos
padrões
socialmente
estabelecidos,
se faz necessário encontros
como estes. Em um governo
que tenta desacreditar as
produções científicas, que
não investe em educação, que
não quer povos pensantes,
este livro se faz crucial.
Estou grata por ter feito
parte desses momentos tão
potentes de troca de angústias
mas também de esperança!
Sigamos em frente. Há um
longo caminho pela frente a
ser percorrido”.
Rayane Sales Nobre de Lima,
conselheira do X Plenário
do Conselho Regional de
Psicologia
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CRP 11 participa da Assembleia
de Políticas da Administração e
Finanças do Sistema Conselhos

CRP 11 participa do evento
“Avança: a transversalidade da
inclusão”

Entre os dias 13 e 15 de
dezembro, as conselheiras
Nágela Evangelista e Emilie
Boesmans e o conselheiro
José Maria Nogueira Neto
estiveram presentes na
Assembleia de Politicas da
Administração e Finanças
(APAF)
do
Sistema
Conselhos.
Na
ocasião,
foram
discutidos
temas
concernentes
ao
planejamento administrativo
e financeiro do Sistema

A conselheira Maria da
Conceição Moreira Azevedo
esteve presente, no dia 17
de dezembro, no evento
alusivo ao Dia Internacional
da Pessoa com Deficiência,
promovido pelo Centro
de Apoio Operacional da
Cidadania, do Ministério
Público do Ceará. Na ocasião,
houve discussão acerca
de três painéis temáticos,

Conselhos, como a proposta
orçamentária para o exercício
de 2020, o planejamento
das ações do CREPOP e a
apreciação e deliberação de
outros tantos temas tocantes
à gestão das políticas do
sistema para o ano vindouro.
O evento foi transmitido
online e se encontra
hospedado no canal do CFP
através do link.
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que tratavam sobre saúde,
educação e empregabilidade
da pessoa com deficiência,
tendo
como
objetivo
fortalecer os debates sobre o
tema.
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09/12/19

ACONTECEU

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

14/12/19

Direitos humanos para quê(m)?
Horário: 17:00h.
Local: Praça do CC, Juazeiro do
Norte.

13/12/19

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

14/12/19

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

VAI ACONTECER

09/01/20

18/01/2020

13/01/20

25/01/20

17/01/20

25/01/20

Reunião da Comissão de
Psicologia do Esporte
Horário:10h.
Local: Sede do CRP11.
Reunião da Comissão de
Psicologia e Assistência Social
Horário: 18h30.
Local: Sede do CRP 11.
Reunião da Comissão de Direitos
Humanos (Cariri)
Horário: 14h.
Local: Sub-Sede do CRP 11.

17/01/20
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Reunião da Comissão de
Psicologia Educacional e Escolar
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP 11.
Reunião da Comissão de Direitos
Humanos (Fortaleza)
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP 11.
Reunião da Comissão de Avaliação
Psicológica (Fortaleza)
Horário: 9h.
Local: Sede do CRP 11.

25/01/20

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

Quer receber em primeira mão as notícias sobre eventos e
ações do CRP-11? Clique aqui e saiba como.
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Reunião da Comissão de Saúde
(Fortaleza)
Horário: 14h.
Local: Sede do CRP 11.

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
Nágela Natasha Lopes Evangelista (CRP 11/06882) - Conselheira Presidenta
Mércia Capistrano Oliveira (CRP 11/01489)- Conselheira Vice-Presidenta
Emilie Fonteles Boesmans (CRP 11/08146) - Conselheira Tesoureira
Marcossuel Gomes Acioles (CRP 11/08701) - Conselheiro Secretário
Conselheiros(as) Efetivos(as)
Léa Araújo Montenegro
(CRP 11/02337)
Moema Alves Macêdo
(CRP 11/06760) Efetiva
Maria da Conceição Moreira Azevedo
(CRP 11/0232)
Tássia Oliveira Ramos
(CRP 11/06459) Efetiva
José Maria Nogueira Neto
(CRP 11/10673)

Conselheiros(as) Suplentes
Bárbara Castelo Branco Monte
(CRP 11/02411)
Anice Holanda Nunes Maia
(CRP 11/01462)
Eduardo Silva Taveira
(CRP 11/10899)
Rayane Sales Nobre de Lima
(CRP 11/11910)
Valdir Barbosa Lima Neto
(CRP 11/08686)
Joyce Hilário Maranhão
(CRP 11/09202)
Antônio Dário Lopes Júnior
(CRP 11/08451)
Allan Diego Ricarte de Araújo
(CRP 11/13329)
Conselheiros(as) Licenciadas(os)
Carlos Eduardo Menezes Amaral
(CRP 11/05050)
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Fale Conosco

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

Revisão

cobranca@crp11.org.br

Nágela Natasha Lopes Evangelista

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
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
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