
Prezadas (os) Psicólogas (os),
 

As eleições este ano se darão unicamente na modalidade
on-line ,  através do site www.eleicoespsicologia.org.br
que as(os) psicólogas(os) votarão nas chapas
concorrentes aos Conselhos Regionais e ao Conselho
Federal de Psicologia, de 23 a 27 de agosto de 2019. 
 
As(Os) eleitoras(res) poderão votar ut i l izando qualquer
computador, smartphone ou tablet conectado à Internet.
Se preferir,  poderão comparecer a um posto de votação
do CRP em que está inscrito no dia 27 de agosto de
2019, das 8h às 17h ,  respeitando o fuso horário de cada
região.
 
Para votar, as(os) psicólogas(os) devem estar com os
dados cadastrais atualizados  e também precisam estar
adimplentes com a tesouraria  em relação aos exercícios
anteriores, até o dia 27 de agosto de 2019 ,  ainda que
sob a forma de parcelamento do débito, bem como em
pleno gozo de seus direitos.
 

ATENÇÃO! O VOTO É OBRIGATÓRIO. 
 
O site possui, ainda, um ícone ‘Dúvidas’ ,  com 15
perguntas e respostas sobre o Processo Eleitoral no
Sistema Conselhos de Psicologia, como, por exemplo, o
que a(o) prof issional deve fazer para votar pela internet;
quem está habil i tada(o) a votar; como obter a senha de
votação; até quando pode quitar débitos com o CRP e
atual izar os dados cadastrais para f icar apta(o) a votar.
 

ACESSE: www.eleicoespsicologia.org.br
 

Aim for 8-10 glasses of f luid per day

-  ELEIÇÕES 2019 -

Nas próximas páginas, saiba mais sobre as chapas aptas
às Eleições 2019 para a gestão 2019 - 2022 do CRP20
(Amazonas e Roraima) ,  suas propostas e membros.
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     A “Frente em Defesa da Psicologia”  se  apresenta
como elegível  para assumir a  Gestão do Conselho
Regional  de Psicologia 20a Região,  tendo o
compromisso de transformar este espaço em um
órgão que zela pela profissão no sentido de
desenvolvê-la  em sua diversidade e  oferecer à
categoria referências para uma prática
profissional  ética,  tecnicamente qualificada e
socialmente comprometida.  
     Nossos princípios:  lutar por uma sociedade
justa e  democrática e  dar continuidade a uma
gestão rigorosa e  transparente.

1)  Defender e  reafirmar a  laicidade da psicologia,  o
reconhecimento da mesma como ciência e  a
aplicabilidade dos direitos humanos;  dirimindo
quaisquer distorções que representem imposições
religiosas,  morais ,  f i losóficas,  ideológicas ou de
orientação sexual ;

4) Gerir  com seriedade e  transparência:  respeito
aos princípios de uma gestão proba,  democrática,
cuidar do patrimônio e  primar pelo seu bom uso e
de seus recursos;
5)  Investir  nos Grupos de Trabalho no intento de
realizar construções coletivas de conhecimento e  

- PROPOSTAS -

CRP 20 - AMAZONAS

Nossos compromissos são:

2)  Realizar capacitações profissionais  com foco nas
orientações éticas,  inclusive para atendimentos a
casos de emergências e  desastres,  de forma a
contribuir  com a sociedade nas situações de
calamidade;
3)  Ser uma gestão de resistência a  retrocessos na
área da educação,  saúde pública e  assistência
social ,  colaborando com representações em
assentos que prezem pela manutenção e
desenvolvimento das políticas públicas e  pelo
combate aos preconceitos das mais  diferentes
ordens;



FRENTE EM DEFESA DA
PSICOLOGIA

Aim for 8-10 glasses of f luid per day

6) Avançar no crescimento da Comissão de

Comunicação,  proporcionando maior aproximação

dos profissionais  e  estudantes de psicologia com o

CRP20,  informando-os sobre eventos,  cursos,

reuniões e  assembleias,  bem como esclarecendo

continuamente aos mesmos sobre o que é  o  CRP20 e

quais  seus l imites e  possibilidades legais  de

atuação;

CRP 20 - AMAZONAS

desenvolvimento das diversas áreas de interesse e

atuação das psicólogas e  psicólogos,  assim como

dos estudantes de psicologia;

7)  Implementar a  rede de comunicação com o

profissional  através do aplicativo Whatsapp;

8)  Efetivar o Clube de Vantagens da psicóloga e

psicólogo adimplentes,  mediante oferecimento de

percentuais  de descontos em planos de saúde e

outros serviços;

9)  Apoiar o Núcleo da Associação Brasileira de

Ensino de Psicologia (ABEP) e  a  luta por uma

formação qualificada;

10)  Continuar o apoio aos Movimentos Sociais :

fortalecimento do SUS e do SUAS,  defesa da

inserção das(os)  psicólogas(os)  nas escolas

públicas,  luta pela Democratização da

Comunicação,  contra a  redução da maioridade

penal ,  pelo fortalecimento do ECA   e  outras lutas

que a   sociedade empreende em busca de uma vida

digna para todos;

11)  Orientar,  esclarecer dúvidas sobre o exercício

profissional ,  produzir  respostas para as  novas

perguntas que vão surgindo com o desenvolvimento

e ampliação social  da profissão;

12)  Fiscalizar o  exercício profissional ,  de forma a

garantir  à  sociedade o direito de receber um bom

serviço em Psicologia;

13)  Apoiar a  organização do Sindicato das

Psicólogas e  dos Psicólogos e  contribuir  com suas

lutas por melhores condições de trabalho;
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14)  Realizar parcerias com outros Conselhos de

Classe,  com Associações e  Instituições,  de forma

que venham agregar conhecimentos,  práticas e

eventos substanciais  aos profissionais  e  estudantes

de psicologia;

15)  Promover encontros e  publicações nas mídias

sociais  voltados a  orientações sobre as  novas

Resoluções emitidas,  sobre instrumentos privativos

à profissão,  bem como sobre a  favorabilidade ou

não destes;

16)  Reafirmar a  psicologia como um dos métodos

científicos de produção de subjetividades e  a

religião como uma das forças produtoras de

significados pessoais ,  reconhecendo o valor da

religião,  da religiosidade e  da espiritualidade na

constituição dos indivíduos e  tendo o compromisso

de manter um diálogo aberto,  acessível  e  ético

entre estes conhecimentos;

17)  Considerar a  psicologia dentro de um panorama

plural ,  pautada nas diversidades e  especificidades

do contexto amazônico da Região Norte;

18)  Aproximar-se da realidade dos campos de

trabalho dos profissionais  do interior do Amazonas

e Roraima,  ouvindo-os e  orientando-os;

19)  Participar das discussões da Política de Saúde

Mental  na perspectiva Antimanicomial .

- Composição de Chapa - 
      A FRENTE EM DEFESA DA PSICOLOGIA é composta por um

grupo de Psicólogas e Psicólogos que defendem o compromisso

com a democracia, equidade, justiça social, direitos humanos e se

pauta pelo reconhecimento imprescindível do avanço da Psicologia

como ciência e profissão, valorizando sua pluralidade nos mais

variados campos, áreas de atuação e produção de conhecimento.

Assim, ao respeitar as singularidades e ao contribuir na luta pelos

direitos sociais, constrói-se um discurso coletivo e reivindicativo

por um espaço social digno ao exercício ético de psicólogas e

psicólogos.  
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Doutorado em Psicologia pela Universidade de São Paulo
(USP,  2007) .  Neuropsicólogo e  Especialista em Psicologia
Clínica.  Foi  coordenador do CRP-AM de 1998/2001.  É
Professor Associado da Universidade Federal  do Amazonas
(UFAM) desde 1997.  É credenciado ao Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da UFAM (Mestrado).  Fundou e
coordena o Laboratório de Avaliação Psicológica do
Amazonas na UFAM.

José Humberto da Silva Filho
(CRP – 20/03750)

Graduada em Psicologia pela Universidade Nilton Lins,  com
Especializações em Tratamento e  Prevenção em
Dependência Química e  Relações Familiares na Abordagem
Sistêmica,  ambas pela Faculdade Salesiana Dom Bosco.
Atuou como Psicóloga Clínica e  como Psicóloga
Organizacional  em empresas multinacionais .  Atualmente é
psicóloga em um Centro de Reabilitação em Dependência
Química.

Jucilene Almeida da Costa
(CRP – 20/3418)

Graduada em Psicologia pela UFAM, Mestre em Processos
Psicológicos da Saúde pela UFAM, Especialista em
Sexualidade,  Gênero e  Direitos Humanos pela UEA.  É
Psicóloga em Saúde na Fundação Centro de Controle de
Oncologia do Amazonas (FCECON).  Também atua na Psicologia
Clínica.  Foi  Analista Técnica Fiscal  do Conselho Regional  de
Psicologia 20ª  Região entre setembro/2016 e  julho/2018.

Larissa Gabriela Lins Neves
(CRP – 20/05337)

É psicóloga especialista em Psicologia Clínica e
Hospitalar,  atua como psicoterapeuta de família ,
casais  e  indivíduos com abordagem Psicodinâmica.  É
membro da Sociedade Brasileira de Psicologia
Hospitalar – SBPH,  Sociedade Brasileira de Psicologia
– SBP e Associação Brasileira de Saúde Mental  –
ABRASME.

Ingrid Melo da Silva
(CRP – 20/08018)

Mestranda em Educação.  Especialista em Avaliação
Psicológica e  Gestão em Sistemas Escolares -IPOG / UFAM.
Especializanda em Psicologia Jurídica e  Inteligência Forense-
Instituto ESP;  Graduada em Pedagogia e  Psicologia (UFAM).
Estatutária na SEDUC e SEMED.  Conselheira Titular do III
Plenário do CRP/20.  Membro Colegiado do FEPETI-AM e
Membro da Comissão de Orientação e  Ética do CRP20.

Claudia Maria da Costa Lustosa
(CRP - 20/05759)

Docente do curso de graduação em Psicologia,

atua nas áreas de Psicologia do Trânsito  e  Clínica,

bem como em Consultorias a  partir  da Psicologia

Organizacional .  Possui   experiências no CRP-20

como:  Psicóloga Orientadora Fiscal ,  Presidente

Interina,   Coordenadora de Seção,  Conselheira

Secretária,  Membro das Comissões de Orientação e

Fiscalização,  de Orientação e  Ética e  de Concessão

de Título de Especialista.

Lígia Maria Duque J. de Assis
(CRP - 20/ 00249)
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Psicóloga e  Mestre em Psicologia pela Universidade Federal
do Amazonas (UFAM).  Docente de Graduação e  Pós
Graduação.  Participa do GT Nacional  de Psicologia,
Laicidade,  Religião e  Religiosidade do CFP.

Alessandra dos Santos Pereira
(CRP – 20/02065)

Graduada em Psicologia pela Faculdade Metropolitana
de Manaus -  FAMETRO, Psicóloga Clínica Especialista em 
Terapia Cognitiva Comportamental  -  TCC.  Professora e
especialista em Pedagogia Hospitalar pela UNINORTE.

Angelina Angelim Araújo de Araújo
(CRP – 20/04676)

Funcionária Pública,  Graduada em Teologia pela Universidade
Santa Úrsula -  USU/Centro de Estudos do Comportamento
Humano – CENESC,  Graduada em Psicologia (formação de
psicólogo) pela Instituição Universidade Paulista – UNIP.  Pós
Graduada em Psicologia Clínica pela Universidade Luterana
do Brasil  – ULBRA.  Possui  experiência no atendimento em
dependência química.

Ayda Mirtes Luzeiro Lopes Cruz
(CRP – 20/02319)

Graduada em Psicologia pela Faculdade Metropolitana
de Manaus (FAMETRO),  Especialização em Gestão
Organizacional  de Recursos Humanos pelo Centro
Universitário FAMETRO (cursando).  Possui
experiência na área de Saúde Mental  e  Psicologia
Organizacional .

Silmara de Souza Dias
(CRP – 20/07979)

Psicóloga graduada pelo Centro Universitário do Norte –
UNINORTE /  2016.  Especialista em Psicopedagogia em
Inclusão Social  pela Faculdade Metropolitana de Manaus –
FAMETRO/2018.  No Conselho Regional  de Psicologia 20ª
Região,  participou da Comissão de Orientação e  Ética -  COE.
Atua como Psicóloga clínica em consultório particular,
ministra aulas em Universidades e  realiza palestras.

Mônica Crystina Lopes Maximino
(CRP - 20/07096)

Possui  graduação em   Psicologia    e  Turismo,  ambas

pela   Universidade Nilton Lins,  Especialização em

Gestão de Pessoas pela Escola de Ensino Superior

Batista do Amazonas – ESBAM, Especialização em

Psicologia   Clinica e  Aconselhamento pela Unifil ,

Especialização em Ciências Políticas,  Cidadania e

Governança pela Unifil ,  Especialização em Psicologia

Hospitalar -  FCV (Faculdade Cidade Verde) .

Márcio da Silva Fernandes
(CRP - 20/ 08631)
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Psicólogo graduado pela UFAM. Está com mestrado em
andamento no Programa de Pós-Graduação em Condições de
Vida e  Situações de Saúde na Amazônia -  PPGVIDA no
ILMD/Fiocruz Amazônia e  com especialização em
andamento em Psicologia do Esporte.  É  Membro do Grupo
de Pesquisa em Psicologia Fenomenológico-Existencial
(LABFEN/UFAM).  Coordena o G.T.  de Psicologia do Esporte
do CRP20.

Matheus Vasconcelos Torres
(CRP – 20/08564)

Possui  atuações nas áreas da Psicologia Educacional  junto
ao Departamento de Ensino do Estado de Roraima (1998-
2000) e  na Divisão de Educação Especial  na SEED/RR (2001-
2004).  Atua nos Sistemas Conselhos desde 2004,  na vertente
dos Direitos Humanos.  Professora colaboradora no
INSIKIRAN e no curso de Psicologia,  ambos da UFRR.  Com
militância junto aos povos indígenas e  movimento
feministas.

Denise Socorro Rodrigues Figueiredo
(CRP – 20/0498)

Indígena da etnia Tuxá.  Mestra em Antropologia Social  pela
Universidade Federal  de Roraima – UFRR (2018) .     Especialista
em Saúde Indígena pela Universidade Federal  de São Paulo –
UNIFESP (2014) .  É  membro articuladora do GT-  Psicologia e
povos indígenas do estado de Roraima.  É professora no
Instituto INSIKIRAN de Formação Superior    Indígena na UFRR.
Segue sua militância em defesa dos povos indígenas.

Edilaise Santos Vieira (NitaTuxá)
(CRP – 20/03933)

Psicóloga.  Professora do Centro Universitário
Fametro.  Mestrado em Psicologia pela UFAM.
Especialização em Avaliação Psicológica pela
Faculdade Martha Falcão.  Sócia e  representante
técnica do NeurOn -  Centro Integrado de Psicologia e
Neuropsicologia.

Luciana Chaves Cavalcante
(CRP – 20/03617)

Tem experiência na área de Psicologia Clínica e  Psicologia

Social .  Atuou como psicóloga voluntária no Centro de Atenção

Psicossocial  "Silvério Tundis" .  Pós graduanda em saúde

mental ,  álcool  e  outras drogas pela Universidade do Estado do

Amazonas -  UEA.  Participou como psicóloga voluntária no GEV

do Santa Etelvina (grupo de apoio a  famílias  e  dependentes

químicos) .  Voluntária em uma Escola Estadual .

Houzane Gonçalves dos Santos
(CRP - 20/07263)

Psicólogo Clínico,  professor e  supervisor clínico.

Bacharel  em Psicologia (Centro Universitário do Norte

-UNINORTE).  Especialista em Saúde Coletiva

(Universidade Cândido Mendes)  e  Mestre em Psicologia

(Faculdade de Psicologia,  UFAM).  Doutorando em

Antropologia Social  (Instituto de Filosofia ,  Ciências

Humanas e  Sociais ,  UFAM).

Cleison Guimarães Pimentel
(CRP - 20/ 05293)


