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Nota da Diretoria

Prezadas (os) colegas de
categoria, sejamos todas e todos bem-vindas (os) à edição
de março de 2018 no nosso informativo online do CRP 11 – O
PSIU Online. Neste mês, a autarquia segue um calendário
cheio de atividades para a divulgação e discussão do conhecimento em Psicologia, bem
como para que haja a maior articulação 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, destacamos a realização do Cine Direitos Humanos sobre Direitos
Sexuais e Reprodutivo de Mulheres, 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 engaje na defesa dos Direitos Humanos na atuação profissional.
Além da realização das
atividades acima, reforçamos o
convite para a categoria a participar das comissões temáticas
do CRP 11: Comissão de Saúde,
Comissão de Psicologia na As-
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sistência Social, Comissão de
Psicologia Escolar/ Educacional, Comissão de Psicologia
Jurídica, Comissão de Direitos
Humanos, Comissão 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 e
PSIU On line).
Neste mês, o CRP dará seguimento aos questionamentos cabíveis junto às administrações e ao Ministério Público
do Estado do Ceará em relação
às irregularidades contidas nos
concursos públicos e de Solonópole, Canindé após pedido
da categoria nos e-mails institucionais da autarquia. Esta
autarquia promoveu ações de
questionamento junto aos municípios de Maranguape e de
Deputado Irapuan Pinheiro
entre os anos de 2017 e 2018
que estão em curso. O CRP 11
também compareceu, juntamente com o Sindicado dos

Assistentes Sociais do Ceará
– SASEC, no dia 16 de março
de 2018 no município de Pacajus para articulação de uma
reunião entre os profissionais
de Psicologia e do Serviço Social de diversas políticas públicas. Nesta oportunidade foram
acordados alguns encaminhamentos com ao Prefeito relativos 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 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.
Atenciosamente,
IX Plenário do CRP 11

Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 003/2018- MARÇO/2018

4

PSIU ONLINE
MAR/2018

Conteúdo
Nota da Diretoria

2

Vitória para a categoria e para a Saúde Mental

5

Atenção, Trabalhadorxs do SUAS

6

Pelo fim do preconceito aos usuários do SUAS

8

Queremos saber sua opinião

11

Maratona de Psicologia do Esporte

12

Com a palavra, a COF

15

Condições de Trabalho de Psicólogas(os) no Ceará

19

Pesquisa Nacional Direitos Sexuais e Reprodutivos

20

Seminário Psicologia e Políticas Públicas

22

Ensino de Avaliação Psicológica no Ceará

24

Como Solicitar Apoio para eventos ou apoio Institucional

27

Agenda CRP-11

28

Psiu Online - Informativo do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região (CRP-11/CE)
Edição 003/2018- MARÇO/2018

Vitória para
a categoria e
para a Saúde
Mental

No dia 21 de março, durante audiência na Promotoria
de Justiça de Defesa da Saúde
Pública, foi encaminhada a realização de concurso público
para a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Município de
Fortaleza.
A coordenadora de gestão
de Pessoas, Anamaria Cavalcante e Silva, informa que tanto o
edital quanto o conteúdo programático do concurso já estão
em andamento desde o início
de dezembro d 2017, estipulando-se um prazo mínimo de 6
meses para sua efetivação.
Sobre as categorias e quantitativos das vagas, haverá concurso de nível superior para
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psicólogos, psiquiatras, neurologistas, médicos clínicos gerais,
terapeutas ocupacionais e assistentes sociais. Os psicólogos
efetivados cumprirão 30h semanais 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 estatutário, lotados na SMS de
Fortaleza. O CRP 11 seguirá
acompanhando a demanda e
mantendo a categoria informada sobre os próximos passos.
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Atenção,

Trabalhadorxs
do SUAS
FÓRUM ESTADUAL DE TRABALHADORES/AS DO
SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO
CEARÁ (FETSUAS-CE) CONVOCA REUNIÃO AMPLIADA E ASSEMBLEIA ESTADUAL

O Fórum Estadual de Trabalhadores/as do Sistema Único de Assistência Social do
Ceará (FETSUAS-CE) CONVOCA os (as) trabalhadores do
SUAS do Ceará para se fazerem
presentes nestes dois eventos:
1- REUNIÃO AMPLIADA,
a acontecer na sede do Conselho 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 trabalhos as 14h.
2-ASSEMBLEIA/
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 trabalhos as 14h.
A reunião ampliada terá as
seguintes pautas:
01) Dialogar e deliberar
com os (as) trabalhadores (as)
do SUAS-CE para levantar demandas a serem levadas para
a plenária nacional do FNTSUAS;
02) Dialogar e deliberar
sobre a organização de tarefas
e responsabilidades, bem como
a mobilização dos (as) tra-
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balhadores (as) para a ASSEMBLEIA/PLENÁRIA ESTADUAL DO FETSUAS do dia 13 de
abril de 2018;
03) Demais pautas pertinentes 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 FETSUAS, em especial a eleição de
integrantes das seguintes instâncias do fórum aqui citado:
Coordenação Estadual; Coor-

denação Executiva; Comissões
Permanentes e Grupos de Trabalho – GTs;
02) Demais pautas pertinentes com inclusão por
votação da maioria simples dos
presentes;
03) Informes.
Saiba mais nos editais de
convocação:
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
EXTRAORDINÁRIA DE ASSEMBLEIA/PLENÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE REUNIÃO AMPLIADA
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Pelo fim do
preconceito
aos usuários
do SUAS

CAMPANHA DE COMBATE AO PRECONCEITO
CONTRA A USUÁRIA E O USUÁRIO DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL
O Conselho Federal de
Psicologia (CFP), por meio
da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social
(Conpas), lança em abril, em
resposta à XI Conferência Nacional de Assistência Social,
a “Campanha de Combate ao
Preconceito contra a Usuária
e o Usuário da Assistência Social”. A ação foi construída em
parceria com o Fórum Nacional
de Usuárias e Usuários da Assistência Social (FNUSUAS).
Com o mote “O Suas é meu,
o Suas é seu, o Suas é de quem

tem direito”, a campanha convoca 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 preconceito causa grande sofrimento
psíquico, desconforto social,
adoecimento e pode gerar segregação. Além disso, dificulta
a busca pelos direitos socioassistenciais, que não são favor
do governo, tutela da sociedade
ou benevolência, mas proteção
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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, programas e serviços da Assistência Social. A responsabilização
individual pela situação de pobreza, a acusação de vagabundagem e visão de que a situação
de vulnerabilidade social é resultado de escolhas são algumas delas.
“A campanha foi construída a partir do princípio
de unidade que orienta nossas
ações”, explica a conselheira
Fabiana Itaci, representante
da Comissão Executiva da Psicologia 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 comunidades tradicionais, como quilombolas, ciganos, indígenas,
deficientes físicos, usuárias e
usuários da Assistência Social
parabenizaram a parceria.
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social assegurada pela Constituição Federal.
A campanha conta com
vídeo, cartazes e folhetos a serem 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, programas e serviços da Assistência Social. O vídeo da campanha, disponível no canal do
CFP no Youtube, reúne 12 depoimentos de usuárias, usuários e também de profissionais
do Suas.
Outros temas debatidos
na reunião foram a promoção
de uma mostra sobre a psicologia no Suas e a definição do
calendário de reuniões da Conpas, com a participação dos
Conselhos Regionais de Psicologia (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 Social (CNAS), Rosângela Maria

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.
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Maratona
Psicologia do
Esporte
APÓS O PRIMEIRO EVENTO DO CICLO EM
MARÇO, A MARATONA DE PSICOLOGIADO ESPORTE ACONTECE NOVAMENTE EM ABRIL
A Comissão de Psicologia
do Esporte do Conselho Regional de Psicologia 11ª Região
realiza nos meses de março a
junho a Maratona de Psicologia do Esporte, trazendo
um ciclo de palestras sobre Psicologia do Esporte uma vez ao
mês.
O primeiro encontro ocorreu no dia 21 de março, na Universidade de Fortaleza (UNIFOR), e trouxe como tema
“Motivação e Metas”, ministrado 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 Esporte do CRP-11 .
O próximo encontro acontece no dia 27 de abril, às
11:20h, no Centro Universitário 7 de Setembro, com o tema
“Psicologia, Emoções envolvidas no contexto futebolístico e
suas influências no equilíbrio
psicológico do treinador de futebol de campo”.
Desta vez, o palestrante é João Igor Sousa Bezerra
Psicólogo
(CRP-11/12187),
com formação no Curso de
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Psicologia do Esporte da Associação Paulista de Psicologia
do Esporte e Clínica de Psicologia Esportiva; Psicólogo da
comissão técnica do Itapipoca
Esporte Clube.
A maratona pretende ampliar as discussões sobre Psicologia do Esporte, uma das especialidades da Psicologia, que
passa por um momento de expansão e consolidação da área
no Brasil e tem despertado interesse por parte de estudantes
e de profissionais.
O ciclo de uma palestra se
realiza 1x por mês, de março
a junho, em diferentes Instituições de Ensino Superior.
Neste ciclo, serão discutidos
aspectos introdutórios da Psicologia do Esporte, e também
a cada palestra haverá uma
temática específica de aprofundamento da área, como:
Psicologia, Emoções envolvidas no contexto futebolístico e
suas influências no equilíbrio
psicológico do treinador de futebol de campo; Psicologia do
Esporte em Modalidades Coletivas; Motivação e Metas; e por
fim, Exercício Físico e Bem-estar 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 participação pelo CRP-11.
Se você tem interesse e
gostaria de saber mais informações, realize aqui sua inscrição.
Serviço: 2º encontro da Maratona de Psicologia do Esporte
Quando: 21 de abril, às 11h20.
Onde: UNI7, Av. Almirante
Maximiniano da Fonseca, 1395
- Eng. Luciano Cavalcante, Fortaleza - CE.
Mais informações:
esportepsi@crp11.org.br
Tel.: (85) 9 9952-0806
(Tássia).

Inscrições online
aqui para o dia 27 de
abril
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COMISSÕES
DO CRP-11
EM PAUTA
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Com a palavra,
a COF
Olá colegas, nesta edição
do psiu online falaremos das
pessoas jurídicas que estão obrigadas a inscrições no
CRP11. Transcreveremos a legislação que regulamenta essa
prática, no intuito de esclarecer
e orientar a categoria, e descreveremos 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 empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissões.
Art. 1º O registro de empresas e a anotação dos profissionais legalmente habilitados, delas encarregados, serão
obrigatórios nas entidades
competentes para a fiscalização do exercício das diversas 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 Psicologia a terceiros ou em razão
de sua atividade principal está
obrigada a registrar-se no Conselho 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 registro de empresas nas entidades
fiscalizadoras do exercício de
profissões.
§ 1º O registro é obrigatório,
inclusive, para as associações,
fundações de direito privado, cooperativas, entidades de
caráter filantrópico, organizações não-governamentais e
Organização da Sociedade Civil 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 identificado que o número de psicólogos seja maioria dentre outras 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 obrigados ao registro como pessoa
jurídica nos Conselhos Regionais 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 inscrição e outros emolumentos
cabíveis.
Art. 23 - A agência, filial
ou sucursal de qualquer pessoa jurídica deve proceder ao
seu próprio registro no Conselho 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 responsável naquele local e apresentar documentos relativos à
constituição da unidade.
Observem quais os documentos necessários para
a inscrição:
I – Requerimento dirigido
ao (a) presidente do Conselho
Regional de Psicologia assinado pelo responsável legal (formulário fornecido pelo CRP11);
II – Ficha de inscrição assinada pelo responsável legal
(formulário fornecido pelo
CRP11);
III – CNPJ;
IV – Documento oficial de
Ato Constitutivo e, se houver,
aditivos;
V - Termo de Responsabilidade Técnica do profissional
psicólogo (formulário fornecido 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, informando número de inscrição
no CRP 11, área de atuação,
referencial teórico e o público
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para quem prestará os serviços
psicológicos (formulário fornecido pelo CRP11).
Todos os formulários de
que trata essa orientação devem ser requeridos no setor
de secretaria do conselho de
psicologia. Os documentos da
pessoa jurídica deverão estar
atualizados, não podendo apresentar divergência de dados
entre si. Estamos a disposição
para mais esclarecimentos. Até
a próxima.
Ana Joyce D’Ávila Di Ciero
CRP 11/1994 - Psicóloga Orientadora e Fiscal CRP11
Igor Weyber da Silva Ramos
Estagiário - COF
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Condições de
Trabalho de
Psicólogas(os)
no Ceará

CREPOP
EM PAUTA
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O Conselho Regional de
Psicologia da 11ª Região, visando contribuir para o desenvolvimento da Psicologia como
ciência e profissão, está realizando um levantamento sobre
a atuação e as características
de trabalho de psicólogas(os)
que atuam no Ceará.
Solicitamos sua participação nesse levantamento,
respondendo o questionário
abaixo. Suas respostas devem
ser relacionadas a sua atuação

como psicóloga(o). Caso possua mais de um trabalho na
área da Psicologia, você deve
escolher aquela que considera
mais relevante para o preenchimento do questionário.
Garantiremos a confidencialidade das informações coletadas, assim como o anonimato de todas(os) as(os)
participantes e das instituições as quais estejam vinculadas(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!
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Pesquisa
Nacional
Direitos
Sexuais e Reprodutivos

O tema dos ainda é pouco debatido pela categoria
em geral. A pesquisa nacional
do CREPOP busca subsidiar
referências de atuação nesse
campo, que é transversal a diversas políticas públicas.
Este tema engloba políticas de Aborto legal; Acompanhamento gestacional; Contracepção e Esterilização;
Diversidade Sexual; DSTs/
AIDS; Identidade de Gênero;
Orientação Sexual; Parto humanizado; Planejamento Familiar; Pós-parto; Saúde da
Mulher e do Homem; Saúde

Sexual; Sexualidade na Juventude; Sexualidades; Violência
de Gênero; Violência Obstétrica e Violência Sexual
No mês de abril, a pesquisa
entra em sua fase de coleta de
dados pelos CRPs.
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A Comissão de Direitos Humanos do Conselho Regional de
Psicologia 11ª Região, em parceria com a Faculdade UNINABUCO Fortaleza, realiza no dia
24 de março, às 9h, uma sessão
de cinema especial para as mulheres. A ação é alusiva ao Dia
Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, e debate
“Direitos Sexuais e Reprodutivo de Mulheres”.
A programação traz como
debatedora a psicóloga Gabriela Freitas da Silva e faz parte do
Cine Direitos Humanos, que,
na ocasião, vai reproduzir o filme “Preciosa - Uma História de
Esperança”. O cine Direitos Humanos é aberto para estudantes,
acadêmicos, psicólogos e para a
comunidade interessada na te-

mática. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas clicando
aqui.
A exibição será no auditório
da Faculdade UNINABUCO, localizado na Rua Major Facundo,
403 (4º andar), Centro, Fortaleza - CE. Gabriela Freitas (CRP
11/11329) é especialista em saúde do trabalhador pela UFRGS;
Articuladora do eixo de enfrentamento à violência contra as mulheres da Coordenadoria especial
de políticas públicas para as mulheres - gabinete do governador;
e Membro da direção executiva
estadual da união brasileira de
mulheres (UBM) do Ceará.

Inscreva-se aqui.
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Seminário
Psicologia
e Políticas
Públicas

EVENTOS PREPARATÓRIOS CEARÁ

O Seminário Nacional de
Psicologia e Políticas Públicas é
uma realização do CREPOP via
Conselho Federal de Psicologia
e tem uma trajetória de oito edições, realizadas a cada dois anos.
O seminário agrega profissionais, especialistas e também
técnicas/os e conselheiras/os do
CREPOP, não apenas das regiões
norte e nordeste como de outras
regiões.
Em 2018 o CFP irá realizar,
em parceria com CRPs, um amplo debate com a categoria sobre
a conjuntura política brasileira,
o cenário de desmonte das políticas públicas, as consequências
para as/os trabalhadoras/es e
para a sociedade, além de propor
a organização da categoria contra

o desmonte das políticas públicas.
Ao invés de lançar um evento único, centralizado em uma
cidade, o CFP optou por realizar
seminários itinerantes, de forma
descentralizada, com debates
correlacionados e complementares, 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 mobilizar os participantes para discutir a conjuntura regional e propor uma agenda de ações para o
enfrentamento ao desmonte das
políticas públicas.
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Assim, trata-se de um evento nacional, realizado em etapas
regionais – dando mais importância e potência aos eventos regionais, entendendo que são nos
territórios que ocorrem à execução das políticas e neles estão as
potencialidades para construção
de estratégias de enfrentamento
ao desmonte.
Os Seminários serão presenciais e também transmitidos
ao vivo via internet e terão interatividade com a categoria. As
inscrições para os eventos podem
ser realizadas pelo site.
O CRP-11 participará da organização do Seminário Regional Nordeste que acontecerá nos
dias 19 e 20 de julho em Teresina
– Piauí. O tema do evento é Seguridade Social e Processos de subjetivação 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, Sobral, Quixadá).
De modo a propor a organização 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 debate com a categoria sobre a conjuntura estadual articulada ao contexto 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 seminários preparatórios:

19/4 (Sobral)
26/04 (Juazeiro do
Norte)
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Comissão de
Avaliação
Psicológica
CONHEÇA O ENSINO DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA NAS INSTITUIÇÕES DO CEARÁ

A área de Avaliação Psicológica 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 trabalho. Ao longo dos anos diversos
estudos foram realizados para
investigar os déficits da área bem
como em prol de buscar melhorias.
Recentemente foi finalizada a realização da pesquisa intitulada “Ensino de Avaliação
Psicológica nas instituições no
Ceará: implicações para a formação 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 desenvolvido por Lucila Moraes Cardoso 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 disponibilizam 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 pesquisa, foi decidido trabalhar com
as IES que tinham o curso reco-
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nhecido pelo MEC e ao fazer a
delimitação das instituições participantes foi verificado que existiam 10 instituições com o curso
reconhecido. As demais instituições estavam com o curso autorizado a funcionar, mas ainda não
tinham passado pelo processo de
avaliação.
Dentre as 10 IES que foram
convidadas a participar da pesquisa, oito responderam concordando 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 temática em estudo.
Ao final da pesquisa, 14 professores responderam ao questionário que possibilitou uma
maior gama de informações sobre quem eram esses professores,
dados sobre a formação e atuação profissional que tiveram, os
aspectos institucionais de onde
trabalhavam e o conhecimento
sobre alguns conteúdos da Avaliação Psicológica.
Entre os principais dados
positivos encontrados percebe-se que a maioria dos professores
eram mestres ou doutores, buscavam se atualizar na área por

meio de participação em eventos
científicos, realizavam atividades práticas nas disciplinas e reconheceram a importância de os
instrumentos possuírem as qualidades psicométricas.
Todas as instituições possuíam disciplinas da área e as
ementas e programas evidenciaram a presença da concepção de
Avaliação Psicológica para além
dos testes psicológicos. Também
foi percebido que as instituições
possuíam pelo menos uma variedade de 20 testes psicológicos
que eram guardados em armários
trancados e as IES desenvolviam
atividades para a comunidade.
Alguns resultados evidenciaram a necessidade de continuar a luta para a melhoria do ensino de Avaliação Psicológica. Foi
constatado que alguns professores não tinham formação específica em AP, o Sistema de Avaliação dos Testes Psicológicos
(SATEPSI) foi pouco lembrado
como um conteúdo importante
da área, alguns conceitos importantes da Avaliação Psicológica
foram definidos de maneira não
tão clara ou superficial e as disciplinas possuíam uma grande
variedade de nomes.
Outros dados que apontaram a importância de mudanças
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nas instituições foram a inexistência da testagem informatizada, poucas IES contavam com
testotecas e os funcionários responsáveis 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 continuar em busca de aperfeiçoamento. 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 Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES) e do Conselho Regional 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 forma, como compromisso estabelecido, os dados do estudo foram
apresentados para a plenária do
CRP-11 no dia 16/02/2018 e buscar-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 interessados estejam convidados a
juntar-se a nós.
Calendário previsto para próximas reuniões, sempre às 9 horas:

24/março
21/abril
19/maio
23/junho
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Como Solicitar
Apoio para
eventos ou apoio
Institucional do
CRP-11?

Caros (as) colegas de profissão, é de fundamental importância conhecer e se apropriar das normativas da profissão. Na edição de hoje, vamos 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 técnicos, 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
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ACONTECEU
26/02/18

Encontro “Repensando a formação das(os) psicólogas(os)”,
ABEP.
Local: auditório do CEREST de
Juazeiro do Norte/CE.

03/03/18

Reunião da comissão de Psicologia do Esporte.
Local: sede do CRP 11.
Horário: 9h.

17/03/18

Reunião das comissões de Psicologia Escolar e Educacional.
Local: sede do CRP 11.
Horário: 9h.

20/03/18

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

06/03/18

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

VAI ACONTECER
24/03/18

Reunião das comissões de Avaliação Psicológica e de Saúde.
Avaliação Psicológica: 9h.
Saúde: 14h.
Local: sede do CRP 11.

24/03/18

Cine Direitos Humanos
Horário: 9h.
Local: Faculdade UNINABUCO,
Rua Major Facundo, 403 (4º andar), Centro, Fortaleza - CE.

28/03/18

Reunião Ampliada dxs Trabalhadorxs FETSUAS-CE.
Horário: 14h.
Local: Rua Waldery Uchôa, 90 Benfica, Fortaleza.

03/04/18
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 Direitos
Humanos
Horário: 18:30h.
Local: sede do CRP 11.

07/04/18

Reunião da comissão de Psicologia do Esporte
Horário: 9:30h.
Local: sede do CRP 11.

14/04/18

Reunião da comissão de Psicologia Escolar e Educacional
Horário: 9h.
Local: sede do CRP 11.

17/04/18

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

2104/18

Reunião das comissões de Avaliação Psicológica e de Saúde.
Avaliação Psicológica: 9h.
Saúde: 14h
Local: sede do CRP 11.
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Fotografia: Jeshoots
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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
Conselheiros(as) Efetivos(as)
Bárbara Castelo Branco Monte
(Crp11/2411)
Diego Mendonça Viana
(Crp11/6632)
Domingos Arthur Feitosa Petrola
(Crp11/6165)
Francisco Gilmário Rebouças Júnior
(Crp11/5060)
João Paulo Lopes Coelho (Crp11/5638)
Juliemary Peixoto Brandão
(Crp11/3624)
Leandro Estevam Sobreiro
(Crp11/3720)
Nágela Natasha Lopes Evangelista
(Crp11/6882)
Talita Saldanha da Silva
(Crp11/7136)

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