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editorial
Após as edições de campanhas no Mês da Psicologia feitas pelo CRP DF - “Psicologia: mais 
próxima do que você imagina” (2014) e “Psicologia: no curso da vida, sempre com você” (2015) 
- chega até você, psicóloga e psicólogo, esta edição celebrando o mês da profissão a partir 
da grande festa da democracia no Sistema Conselhos neste ano, em face da realização do 
Congresso Nacional da Psicologia e das Eleições entre os dias 24 e 27/08, quando você escolherá 
representantes para os Conselhos Regionais e para o Conselho Federal para os próximos três 
anos. 
 
 A democracia, cuja raiz etimológica significa o poder exercido pelo povo, traduz-se em 
um conjunto de princípios e práticas que protegem a diversidade humana a partir da equidade e 
promovem a descentralização do poder decisório mediante recursos como o debate de ideias, a 
inviolabilidade da urna, a universalidade do voto. Você verá nesta edição como a democracia se 
relaciona e é fundamental para o avanço da Psicologia, seja na oferta de serviços em diálogo com 
aquelas(es) que recebem seus serviços, seja na luta comum por condições dignas, por cidadania, 
seja nos espaços de controle social, seja na forma que se organiza institucionalmente para 
dialogar e construir com a categoria os rumos da profissão. 
 
 Assim, no mês da Psicologia, diante da conjuntura nacional e do ano peculiar no Sistema 
Conselhos, não poderíamos deixar de destacar a importância do processo democrático e a 
relevância do envolvimento com a luta de direitos por todas e todos, como destaca o psicólogo e 
doutor em Educação, Pedro Pontual, nosso entrevistado. 
 
 Por fim, nesses três anos de gestão, buscamos promover espaços democráticos de 
análise de conjuntura, de escuta, de elaboração e de atuação com a categoria e demais atores 
sociais no intuito de contemplar os distintos pertencimentos e práticas presentes na Psicologia, 
acreditando que é na experiência coletiva, no diálogo permanente com a base, de forma 
horizontalizada e cooperativa, que construímos nossa profissão.

 Salve a democracia!

 Esperamos que seja uma boa leitura.

 
Conselho Regional de Psicologia do Distrito Federal (CRP DF) 
14º Plenário (2013-2016)

Carolina Fernandes; Tatiana Lionço; Cynthia Ciarallo; Cíntia Sá; Daniela Santos; Edmar Carrusca; Ingrid Quintão; Wagner Saltorato; Julia Chagas; 
Luiza Pereira; Márcia Silva; Marco Andrey Hermogenes; Paulo Bareicha; Sueli Vieira.
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PSICOLOGIA
DEMOCRACIA:
ENCONTRO QUE AVANÇA
PROFISSÃO

e
 

Uma história de participação, controle social e de construção 
coletiva de diretrizes para a profissão e para a luta pela garantia 
de direitos

a

A democracia tem história recente no Brasil 
e sua presença trouxe significativos progressos 
na conquista e monitoramento de direitos 
para distintos segmentos da população, em 
especial, minorias políticas como crianças, 
adolescentes, mulheres, população LGBT e 
intersexo, idosos, população negra, indígena 
dentre outras. Com relação à profissão, 
tal cenário não apenas vem possibilitando 
um maior acesso da população ao serviço 
da Psicologia, via políticas públicas, como 
também aproximou a profissão das demandas 
do nosso país. Nesse sentido, a Psicologia 
encontra ainda mais razões para defender os 
processos democráticos que intensificam o 
laço social e a equidade.

Nos últimos 20 anos, o Sistema Conselhos 
de Psicologia não apenas buscou compor com 
outros coletivos para a luta por condições 
dignas de sobrevivência, de trabalho para todas 
e todos, como também trouxe para sua própria 
estrutura institucional modelos de participação 
social que permitissem uma maior interação 
e envolvimento da categoria nos rumos da 
profissão, tais como o Congresso Nacional da 
Psicologia (CNP) e a Assembleia de Políticas, 
da Administração e das Finanças (APAF). 
Essa forma de organização permite que as 
peculiaridades e prioridades regionais sejam 
contempladas na formulação de ações para a 
categoria na relação consigo, com a sociedade, 
com o Estado.

Desse modo, em 2012, como parte da 
celebração dos 50 anos de regulamentação da 
Psicologia como profissão no Brasil, a partir de 
articulações feitas pela gestão do CFP à época, 
a Presidência da República encaminhou ao 
Congresso Nacional a proposta de Anteprojeto 
que altera dispositivos da Lei 5.766/71 (que 

cria o conselho federal e conselhos regionais), 
institucionalizando os processos democráticos 
já em pleno funcionamento no Sistema: a 
APAF e o CNP, trazendo-os para dentro da 
Lei. A proposta, ainda tramitando nas casas 
legislativas sob o PL 4364/2012, foi resultado 
de discussões com a categoria, com destaque 
aos “Seminários Democratização no Sistema 
Conselhos de Psicologia – Mudança da Lei 
5766”, realizados pelos Conselhos Regionais 
entre os anos de 2008 a 2009.

O 1º Congresso Nacional de Psicologia 
(CNP), realizado em 1994, em Campos 
do Jordão/SP, nasceu como evento 
constituinte e nele foi discutido o processo 
de democratização do Sistema Conselhos 
de Psicologia. O CNP é a instância soberana 
que define diretrizes de atuação profissional e 
políticas prioritárias para o triênio subsequente 
a sua realização e que deverão ser observadas 
pela gestão eleita para o mesmo triênio. Por

essa razão, a realização do CNP ocorre no 
mesmo ano de eleições para o Sistema 
Conselhos de Psicologia. Durante a segunda 
edição do CNP, em 1996, foi instituída a 
Assembleia de Políticas, da Administração 
e das Finanças (Apaf), instância deliberativa 
do Sistema Conselhos de Psicologia, da 
qual participam representantes do Conselho 
Federal e de cada Conselho Regional, 
tendo o objetivo de operacionalizar as 
deliberações do CNP. As reuniões ordinárias 
da Apaf acontecem duas vezes por ano, 
entretanto outras reuniões (extraordinárias) 
podem ser convocadas para tratarem 
de assuntos específicos. Na Apaf são 
deliberados temas como o regimento 
interno do CFP, o seu próprio, normativos 
que regulam a profissão, o regimento 
eleitoral, prestações de contas, parâmetros 
para cobranças de anuidades, questões 
de interesse da entidade, da categoria e do 
Sistema nos âmbitos político, administrativo 
e financeiro etc.

Neste ano de 2016, aconteceu 
em Brasília a 9ª edição do CNP, que 
reuniu aproximadamente 270 pessoas, 
delegadas(os) eleitas(os) em seus 
Regionais. O CNP é realizado em etapas 
ao longo de aproximadamente oito 
meses, sendo tais etapas constituídas por 
eventos preparatórios, pré-congressos e o 
Congresso Regional. 

Em situação inédita com relação a 
outras edições do CNP no DF, neste ano 
foram realizados e divulgados pela atual 
gestão do CRP DF sete pré-congressos, 
quatro pré-congressos livres e cinco eventos 
preparatórios para o COREP/DF.

Delegadas(os) Nacionais eleitos no COREP-DF.Delegados regionais votam propostas no COREP-DF.

CRP DF realiza evento preparatório para COREP/DF 
sobre “Sociedade, Racismo e Sofrimento Psíquico”

Conselheira do CRP DF Cynthia Ciarallo 
participa da mesa do CNP.

Grupos de trabalho no COREP/DF.
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“A Psicologia enquanto ciência e 
profissão que tem como primazia a garantia 
e defesa dos Direitos Humanos deve estar 
presente nesses espaços com voz e ação 
na formulação e execução das políticas. 
No Conselho de Direitos da Criança e do 
Adolescente - CDCA/DF, a participação do 
CRP 01 tem sido fundamental para um 
olhar crítico sobre as políticas distritais 
que tratam da infância e juventude no DF. 
Fizemos incidência, principalmente, sobre as 
denúncias de violações de Direitos Humanos 
dos Adolescentes em cumprimento de 
Medida Socioeducativa de internação. A 
frente da Comissão de MS do CDCA, o CRP 
01 coordenou uma semana de inspeções nas 
Unidades que culminou na Resolução 75/2016 
que determina o cumprimento irrestrito do ECA 
e do SINASE nas Unidades, em um Relatório 
com recomendações sobre a política e um 
Seminário para debater as MS com os diversos 
atores sociais envolvidos.”

Psicologia nos Conselhos de Direito

            A Constituição Cidadã, lei maior que rege o Brasil desde 1988, possibilita em seu texto 
diversos instrumentos democráticos para a participação da sociedade nas políticas públicas, tais 
como plebiscito, referendo e projetos de iniciativa popular. Entre as formas participativas de gestão 
garantidas na Magna-carta, estão os Conselhos de Direto, espaços para a construção democrática 
das políticas públicas e controle social da política.

            Nesses três anos de gestão, o CRP DF disputou e conquistou assentos em quatro 
conselhos de direito locais, onde representa a categoria com direito a voz e voto, levando 
posicionamentos a partir dos normativos éticos, em permanente diálogo com as(os) profissionais e 
com as(os) que recebem serviços psicológicos naquela política específica. São eles o Conselho de 
Saúde do DF (CS/DF), o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente (CDCA/DF), o Conselho 
de Assistência Social (CAS/DF) e o Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos 
(CDPDDH). Também tem assento no Conselho de Política sobre Drogas (CONEN/DF).

Carliene Sena da Cunha 
representa o CRP DF no 
Conselho de Direitos da 
Criança e do Adolescente 
- CDCA/DF:

“Ao participar desses espaços, a psicologia 
torna efetiva suas contribuições tanto na 
análise e melhora do sistema dos serviços 
quanto na elaboração das políticas públicas. 
Os trabalhos feitos pelo Conselho de Saúde 
do DF (CSDF), no qual o CRP está presente, 
evidenciam o quão importante é essa 
participação. Entre as discussões, projetos 
e grupos de trabalho do CSDF estão: PEC 
241/2016; contratação de Organizações 
Sociais (OSs);  Organização da Atenção 
Primária da Saúde; Saúde Ocupacional do 
Trabalhador da Secretaria de Estado de Saúde 
do DF (SES/DF);  Projeto de Cirurgia de Baixa 
Complexidade; Projeto de Reforma do Modelo 
de Assistência à Saúde - SES/DF e Organização 
da Rede; Saúde Mental no Atendimento Pré-
hospitalar e Prevenção do Suicídio; Projeto de 
Fortalecimento de Produção e Uso de Plantas; 
Plano de Saúde 2016/2019; Regimento Interno 
do próprio CSDF.” 

Michele Pereira Martins 
representa o CRP DF no 
Conselho de Saúde do Distrito 
Federal – CS/DF:

O Caderno de Deliberações 
do 9º COREP/DF pode ser 

encontrado no site 
do CRP DF 

(www.crp-01.org.br
/?page_id=2977)

 No Congresso Regional, do qual 47 
delegados participaram, entre estudantes 
e psicólogas(os), foram apreciadas 235 
propostas ao todo, sendo 113 regionais e 
122 nacionais; um trabalho que durou dois 
dias (6 e 7 de maio). O fruto desse empenho, 
o Caderno de Deliberações do 9º COREP/DF, 
pode ser acessado no site do CRP DF.

Além desses espaços democráticos já 
citados, o Centro de Referências Técnicas em 
Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) foi 
criado no 5º CNP (2004) com o objetivo de 
sistematizar e difundir conhecimento sobre 
a interface entre práticas psicológicas e 
políticas públicas com a participação efetiva 
da(o) profissional que está diretamente 
envolvido naquela prática. São realizadas 
pesquisas e publicações, capazes de orientar  
estrategicamente a participação da Psicologia 
nas políticas públicas, além de tornar mais 
efetiva a interlocução com os espaços de 
formulação, gestão e execução dessas 
políticas.

Para maior envolvimento da categoria 
nos espaços democráticos e nos avanços 
da profissão e da sociedade como um todo, 
o CRP DF recomenda ainda a aproximação 
com os movimentos sociais, envolvidos na 
luta pela garantia de direitos, uma vez também 
que representativos do público que vem 
demandando o serviço da Psicologia, mas que 
ainda não são devidamente contemplados.

CRP DF entrega deliberações do 9º COREP às chapas 
candidatas à gestão do Conselho

Reunião do CDCA/DF

Reunião do CS/DF.
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O Sistema Conselhos de Psicologia realiza este ano mais um processo de escolha de 
conselheiras e conselheiros federais e regionais. No Distrito Federal, a votação será exclusivamente 
pela internet, das 8h do dia 24 de agosto às 17h do dia 27 de agosto de 2016, sendo possível 
participar por equipamento eletrônico próprio, de terceiros ou no posto de votação disponibilizado 
na sede do CRP DF.

O processo de votação pela internet é muito simples e pensado para oferecer segurança, 
agilidade e conveniência para as(os) profissionais. Basta ter em mãos o número do seu CPF e 
senha enviada para o email registrado no Cadastro Nacional de Psicólogas(os), lembrando que é 
fundamental manter os seus dados atualizados e estar em dia com o pagamento da anuidade até o 
ano de 2015.

A(o) psicóloga(o) pode negociar sua dívida até o dia 27 de agosto de 2016 e pagar ao menos a 
primeira parcela. A tesouraria emitirá documento físico para ser apresentado ao presidente do posto 
de votação que, por sua vez, habilitará a(o) psicóloga(o) a votar.

Todas(os) as(os) profissionais que realizaram a quitação de débito após 4 de agosto de 
2016 devem comparecer ao posto de votação com o comprovante de pagamento para serem 
habilitadas(os) a votar. Isso ocorre devido ao tempo necessário para atualização do sistema.

Você pode consultar se está apto a votar no site das eleições, no campo “Colégio eleitoral”. Caso 
o seu nome não apareça como apto, você deve entrar em contato com o seu Conselho Regional.

Nesta edição da revista Psicologia em Movimento, você poderá se informar sobre o processo 

SISTEMA CONSELHOS 
PSICOLOGIA REALIZA
ELEIÇÕES 2016

de

 Entenda o processo de votação pela internet

eleitoral, além de conhecer as chapas inscritas 
para o Conselho Regional e Conselho Federal de 
Psicologia (CFP), seus respectivos candidatos e 
propostas de trabalho.

Confira o passo a passo:
Acesse o site 
https://www.eleicoespsicologia.org.br/

Na página inicial, você deve escolher o seu 
regional e clicar em “Entrar”.

No topo do site, há informações 
relacionadas à votação.

Para trocar a senha enviada para o seu 
email registrado no Cadastro Nacional de 
Psicólogos, clique no ícone correspondente, 
preencha os espaços com o número do seu 
CPF e senha atual, siga os procedimentos de 
verificação de usuário e confirme.

Na próxima tela, digite a sua nova senha e 
confirme.

Caso não tenha recebido ou tenha 
esquecido a senha, clique em “Recuperar 
senha”, digite seu CPF e confirme. Responda 
as questões apresentadas pelo sistema e 
escolha a opção de recebimento da nova senha 
(celular ou email). Verifique o recebimento da 
mensagem, inclusive na caixa de SPAM do seu 
email, antes de solicitar uma nova senha.

Todos os documentos relacionados às 
eleições estão listados no site. Em “Chapas” 
constam todas as informações sobre 
candidaturas para os conselhos regionais e o 
Federal.

Hora de votar
Clicando no ícone “Votar”, o sistema pedirá 

a você que identifique o seu regional, CPF e 
senha.  Em seguida, clique em “Iniciar eleição”.

Você votará inicialmente para o Conselho 
Regional. Selecione a chapa de sua preferência 
e prossiga. Em seguida, escolha como votará 
para o Conselho Federal de Psicologia, 
seguindo o mesmo procedimento. Confira as 
suas decisões de votação e confirme.

O seu comprovante de votação estará 
disponível para impressão ou para que 
você salve no computador, celular ou outro 
dispositivo utilizado.

No Distrito Federal, a Comissão 
Regional Eleitoral (CRE) é formada 
por:

Marcos Celso Prado Santana
CRP 01/12377

Presidente

Denise Pereira Alves de Sena
CRP 01/15806

Membro

Gustavo de Oliveira Carvalho
CRP 01/15682

Membro



para jornalzinho prox aberto.indd   1 21/07/2016   01:39:50



para jornalzinho prox aberto.indd   2 21/07/2016   01:39:52



 § Lisura, transparência, 
publicidade e participação 
democrática.

 § Lutar por autonomia e 
equidade da profissão, 
propondo novos postos de 
trabalho.

 § Promover um CRP/DF 
Itinerante, presente e atuante 
no cuidado com a profissão e 
com a garantia de direitos.

 § Fomentar a Comissão de 
Acompanhamento de 
Concursos Públicos do CRP/DF.

 § Intensificar a qualificação ético-
técnica da psicoterapia,  
sua acessibilidade e difusão.

 § Combater a  judicialização, 
a criminalização, a 
medicalização  
e a patologização, que aviltam 
a profissão.

 § Propor e efetivar métodos 
alternativos para resolução de 
conflitos nos processos éticos.

 § Intensificar o combate das 
condições indignas do mundo  
do trabalho, com apoio aos 
sindicatos e aos fóruns.

 § Cuidar da(o) recém-formada(o) 
para o empreendedorismo ético  
e cooperativo.

 § Política de acessibilidade para 
a categoria e os usuários dos 
serviços.

 § Atuar nas políticas públicas 
e construir referências para 
atuação.

 § Aproximação e atuação com a 
Formação em Psicologia.

CYNTHIA CIARALLO 
CRP 01/6879

RENATA TAVARES 
CRP 01/11480

LUIZA PEREIRA 
CRP 01/17215

JOÃO FILIPE 
CRP 01/18757

EDMAR CARRUSCA 
CRP 01/6607

VALÉRIA BRITO 
CRP 01/4321

LEONARDO MELLO 
CRP 01/18585

ERIKA VOGEL 
CRP 01/17498

REBECCA RIBEIRO
CRP 01/7419

CARLIENE SENA 
CRP 01/18878

PRYSCILLA SALES
CRP 01/18582

DANIELE FONSECA 
CRP 01/18598

GLÓRIA PEREIRA 
CRP 01/13348

ISADORA OLIVEIRA 
CRP 01/17367

PAULO BAREICHA 
CRP 01/5730

SARAH LEMES
CRP 01/18788

FLAVIA TIMM 
CRP 01/11280

FLAVIA LEMOS 
CRP 01/11196

Nossas Propostas

SOMAMOS!

Chapa 23

Qualificamos a presença  
da Psicologia no DF.

Intensificamos  
a visibilidade da profissão.

Mobilizamos a categoria.

Combatemos o aviltamento 
do trabalho.

Com a certeza ética  
de que CUIDAMOS DA 

PROFISSÃO!



CUIDAMOS 
das CONDIÇÕES DE 

TRABALHO

Jornada 30 horas, contra 
o ato médico, criação de 
frente de trabalho junto 

à Polícia Civil do DF 
para atendimento em 

delegacias, da laicidade 
da profissão, do combate 

ao aviltamento da 
profissão, dos concursos 

públicos, construindo 
referências com a 

categoria, denunciando 
serviços e instituições 

ilegais

CUIDAMOS            
 da nossa  

ATUAÇÃO

infância, adolescência, 
idoso, convivência familiar 
e comunitária, pessoa com 

deficiência, medicalização, luta 
antimanicomial, política de 

álcool e outras drogas, política 
de mulheres, população LGBT e 

intersexo, população em situação 
de rua,  combate ao racismo, 

combate à tortura, emergências e 
desastres, processos migratórios.

CUIDAMOS 
da PRESENÇA  

no DF

audiências públicas, 
manifestações de rua, 
visitas institucionais, 
articulação e parceria 

com movimentos sociais, 
conquista de cadeiras 

Conselhos de Direito: Saúde, 
Assistência Social, Criança 
e Adolescentes e direitos 

humanos. Atuação no Conselho 
de Entorpecentes.

CUIDAMOS!

MUITO FEITO!

E vamos fazer MUITO MAIS!!

SOMAMOS com a  
PLURALIDADE da Psicologia  

da Psicologia:psicoterapia, saúde, 
educação, assistência social, saúde 
mental, trabalho, sistema jurídico-
penal, trânsito, segurança pública, 

esporte,  avaliação psicológica, 
formação.

O CRP estava como uma 
redoma, longe dos problemas 
da sociedade como se não 
tivessem nenhuma relação com 
a nossa profissão. Hoje ele 
mudou e assim se aproximou 
também da categoria. 
 
Psicóloga e Deputada Federal 
Erika Kokay

Evento de lançamento da Chapa 12

Por isso pedimos o seu voto, sua confiança 
para seguirmos com o avanço  

da nossa profissão!!
chapa12.psi2016@gmail.com       www.facebook.com/psidf
61 98592-6864



Conheça mais a Chapa 13. 
Este coletivo tem compromisso com você! 

Presidente
Vanuza Sales

CRP-01/13008

Tesoureiro 
Leovane Gregório  

CRP-01/4971 

 Secretária
Andreza Sorrentino  

CRP-01 /11852

 Efetivo
Marina Saraiva Garcia  

CRP-01/10116 

Vice-Presidente
Gilberto Hazanã de Godoy  

CRP-01/6115 

Vice-Presidente
Gilberto Hazanã de Godoy  

CRP-01/6115 

Efetivo
Eduardo Villar Potiens  

CRP - 01 10423

Efetivo
Fábio Alvino  

CRP-01/12245 

 Efetivo
 Cássia Relva  

CRP-01/17736

Efetivo
Vitor Barros Rego  

CRP-01/12645

 Suplente 1
 Luis Fernando R. Arantes 

CRP-01/14577

Suplente7
 Rosimeire Honorata Lima  

CRP-01/12705 

Suplente8
Mariana Pedrosa 

CRP-01/18019

 Suplente9
Meg Gomes 

CRP01/8075

Suplente 4
Mérian Borges

CRP-01/6321

Suplente 2
Bruno Nogueira da S.Costa  

CRP-01/11413

Suplente 3
Carlos Henrique Bohm 

CRP-01/13505 

 Suplente5
 Antônio Marcos

CRP-01/14162

 Suplente6
 Cristina Rosas da Silva 

CRP-01/12614

fortaleceraprofissaodf@gmail.com

fortalecerprofissaochapa13.wordpress.com/

@fortalecer13 

www.facebook.com/fortalecerprofissao13/

telegram.me/fortalecerprofissao13

Propostas 
para avançar
• Apoiar e defender a jornada de 

30 horas para @s psicólog@s. 
• Assegurar a transparência das 

decisões administrativas e 
� nanceiras do CRP-01 e manter 
as contas em dia, utilizando 
os recursos com inteligência e 
respeito à categoria. 

• Criar mecanismos democráticos 
de gestão e estabelecer política 
de qualidade e excelência. 

• Fortalecer as comissões 
permanentes para melhorar 
o atendimento à categoria e à 
sociedade. 

• Lutar pela ampliação da 
participação do psicólogo 
nas políticas públicas e seus 
serviços e fortalecer os espaços 
de atuação d@s psicólog@s nos 
estabelecimentos privados. 

• Realizar pesquisa sobre o 
per� l do psicólogo no DF para 
subsidiar ações do CRP-01. 

• Aproximar o CRP-01 do local de 
trabalho do psicólogo a partir de 
representação local. 

• Promover ações de 
reconhecimento de novas 
demandas da Psicologia. 

• Estimular o diálogo e promover 
ações conjuntas com agências 
formadoras em Psicologia. 

• Promover debates sobre 
psicoterapias, quali� cando as 
discussões em prol da unicidade 
a categoria, para melhorar este 
espaço de atuação. 

• Dar suporte ao estudante e à 
organização do movimento 
estudantil da Psicologia. 

• Criar um canal de ouvidoria 
levando em consideração as 
sugestões e demandas aferidas 
e que esse canal seja uma 
ferramenta de gestão. 

• Lutar pelo piso salarial local 
da pro� ssão nas instâncias 
responsáveis.

Somos muitos, somos 
fortes, somos plurais!!

CONSELHO CONSULTIVO para 
resgatar e fortalecer o CRP-01

É preciso lembrar que a psicologia em Brasília tem uma grande história e 
precisa ser valorizada, a� nal nosso CRP é o 01. Nosso coletivo entende que 
é preciso considerar a experiência de pro� ssionais comprometidos com a 
qualidade do trabalho e da atuação em nossa pro� ssão. Assim, a chapa 13 

criou o Conselho Consultivo de Gestão do CRP-01 e pretende implementar 
como uma das ações de gestão.

Trata-se de um grupo de psicólogos com notável saber, reputação ilibada e 
compromisso ético que serão consultados para consolidar as ações da gestão. 
Esses renomados apoiadores da chapa 13 foram convidados a compartilhar 

com o grupo Fortalecer sua história e experiência e terão atuação fundamental 
para que possamos reconstruir o papel histórico do nosso Conselho.

Aprimoramento exige as marcas da história!

Conheça os membros do 
Conselho Consultivo:

Mariza Monteiro Borges

Professora da Universidade de 
Brasília, ex-presidenta do CRP-01 e 

atual Presidenta do Conselho 
Federal de Psicologia

Ileno Izidio da Costa

Professor e coordenador do
Centro de Referência da 
Universidade de Brasília 

João Claudio Todorov
Professor Emérito da 

Universidade de Brasília

Jorge Ponciano Ribeiro
Professor Emérito da Universidade 

de Brasília e ex presidente do CRP-01

Venha! 
Decida e participe conosco!

#QuerofortalecerDF

NOSSOS EIXOS DE GESTÃO

✓ Gestão transparente e participativa, com di-
álogos permanentes entre seus pares e a socie-
dade, para a construção coletiva de propostas e 
estratégias que fortaleçam e valorizem a pro� s-
são e as diversas atuações. 
✓Valorizar e defender os diferentes contextos 
de atuação, buscando a aproximação dos pro-
� ssionais psicólogos ao seu CRP para conhecer 
os problemas, as orientações, as condições de 
trabalho e as di� culdades enfrentadas pela Psi-
cologia nos diversos contextos no exercício da 
atuação pro� ssional. 
✓Criar condições para que a categoria se orga-
nize no intuito de sistematizar ideias e produ-
zir ações coletivas para inclusão da Psicologia 
nos diversos contextos sociais. 



ELEIÇÕES °

Chapa 21 - Renovação da Psicologia
João Gabriel Ganej Domingues
Luís Flávio Chaves Anunciação
Alan Ricardo Sampaio Galleazzo
André Luiz de Carvalho Braule Pinto
Valbia Cristiane Cordeiro Alves
Iana Maira Sandri
Carlos de Paula Portela
Karine Belmont Chaves
Renata Borja Pereira Ferreira de Mello
João Batista de Oliveira Filho
Simone Miranda Felipe
Kátia Silvana Bezerra Brasileiro
Marcelo de Souza Bomfim
Eliana Biasoli de Mello Rezende
Sthefany Ramayane de Araújo Flor
Juliana Lustosa Braz
Taís Reis de Araújo e Silva
Neusa de Oliveira Santos
Roze Meire Castro Bueno e Vasconcelos
Laís Pereira Khoury
Andrea Scalon Gonçalves

Chapa 22 - Fortalecer a profissão
Rogério de Oliveira Silva
Raquel Souza Lobo Guzzo
Valeska Maria Zanello de Loyola
Mariana Patitucci Bacellar
Dorotéa Albuquerque de Cristo
Moara de Oliveira Gamba
Wadson Arantes Gama
Carolina Freire de Carvalho
Ari Gomes Pereira Júnior
Roberto Moraes Cruz
Tássio de Oliveira Soares
Maria José Gontijo Salum
Wedna Cristina Marinho Galindo
Silvana Queiroga da Costa Carvalho
Carmem Beatriz Neufeld
Madge Porto Cruz
Meire Nunes Viana
Eveli Freire de Vasconcelos
Simone Biangolino
Jenny Milner Moskovics
Rosângela Francischini
Adriano de Lemos Alves Peixoto

Mais informações em 
https://eleicoespsicologia.org.br/ 

Chapa 23 - Cuidar da profissão: avançar a  
Psicologia com ética e cidadania

Rogério Giannini
Ana Sandra Fernandes Arcoverde Nóbrega
Pedro Paulo Gastalho de Bicalho
Norma Celiane Cosmo
Iolete Ribeiro da Silva
Clarissa Paranhos Guedes
Marisa Helena Alves Batista
Júnia Maria Campos Lara
Rosane Lorena Granzotto
Fabian Javier Marin Rueda
Célia Zenaide da Silva
Maria Márcia Badaró Bandeira
Daniela Sacramento Zanini
Paulo Roberto Martins Maldos
Fabiana Itaci Corrêa de Araujo
Jureuda Duarte Guerra
Andréa Esmeraldo Câmara
Regina Lúcia Sucupira Pedroza
Sandra Elena Sposito
Cleia Oliveira Cunha
Elizabeth de Lacerda Barbosa
Paulo José Barroso de Aguiar Pessoa

Chapa 24 - Psicólogos em ação
Letícia Colombo Medeiros Ferraz
Cláudia Olivia Cesco Ribeiro Harfouche
Arlindo Manoel da Conceição Junior
Sérgio Paulo Grycuk
Rachel Gonçalves Cardoso
Soraia Audrey Pereira Magalhães Lisboa
Ana Lidia Ferreira Ramos e Fleury do 

Nascimento Agel
Rosangela Aparecida Rossi Andreossi 

Rodrigues
Deuza Maria de Avellar
Ivana Fernandes da Rocha Alves
Mariangela Dias Valviesse de Oliveira
Carmelina Gomes de Souza
Regina Helena Silva Neves
Fabrícia Porto Macedo
Flavio Fam Alexandre
Auristela Lopes Brasileiro de Moraes
Alzira Caroline Ferreira Oliveira Pareja
Diana de Sousa Araújo Barros
Solange Cristina dos Santos
Débora Lucia de Anunciação Porto
Mackill Lima Vasconcelos
Claudia Correia de Melo

CONHEÇA AS CHAPAS
CANDIDATAS AO CONSELHO 
FEDERAL DE PSICOLOGIA (CFP) 
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