
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
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-  ELEIÇÕES 2019 -

Nas próximas páginas, saiba mais sobre as chapas aptas
às Eleições 2019 para a gestão 2019 - 2022 do CRP24
(Rondônia e Acre) ,  suas propostas e membros.

CRP24



EIXO 1: EXERCÍCIO PROFISSIONAL

CRP 24 - ACRE

COMPROMISSO COM A PROFISSÃO:
INTEGRAR PARA EXPANDIR

Buscar, junto à sede do Conselho (PortoVelho), recursos

para garantir orientação ética profissional no interior do

Acre;

Fortalecer as comissões permanentes e estimular a

manutenção das especiais – sobretudo a de Direitos

Humanos;

Criar, divulgar e incentivar a participação em grupos de

trabalho (GT’s);  

Estabelecer diálogo com as(os) psicólogas(os) em formação,

a fim de aproximar as(os) futuras(os) profissionais do

Conselho;

Garantir a discussão entre psicologia e laicidade, no que se

refere ao exercício profissional;

Instalar uma comissão para profissionais iniciantes, a fim

de orientar as psicólogas(os) recém graduadas(os);

Contribuir durante a elaboração, articulação e implantação

do projeto de lei pela jornada de trabalho de 30horas

semanais na câmara municipal de Rio Branco.

EIXO 2: PSICOLOGIA E EVIDÊNCIA

- PROPOSTAS -

Buscar, junto à sede do Conselho (Porto Velho), recursos

para a realização de eventos acadêmico/científicos no

Acre; 

Criar e manter canais de comunicação, através de mídias

sociais, para a divulgação de campanhas e ações da seção e

do sistema conselhos;

Articular grupos de trabalhos com núcleos em outros

municípios, permitindo e estimulando, assim, a

participação das(os) profissionais que não residem na

capital;

Organizar uma agenda de rodas de conversa, trocas de

experiencias, debates e outros espaços de fomento e 

A chapa “Compromisso com a Profissão: Integrar Para

Expandir” surge do encontro de um grupo de profissionais

desejosos de contribuir para o desenvolvimento da psicologia

no Acre. Enquanto proponentes a comissão gestora de uma

seção, importa considerar as limitações oriundas deste fator.

A partir disso, foram definidos dois eixos norteadores

(Exercício Profissional e Psicologia em Evidência), sobre os

quais estão dispostas as seguintes propostas:
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discussão da ciência psicológica e do exercício profissional

com a participação de estudantes e profissionais da área;

Propor e estimular ações, para além da ampla discussão,

em prol da garantia dos direitos humanos, reforçando o

compromisso social da psicologia;

Organizar, em consonância às diretrizes já existentes,

requisitos para a participação em comissões da seção e

representação do conselho; 

Estreitar os laços entre o Conselho e as instituições de

ensino superior, a fim de desenvolver atividades em

parceria, estimulando a interação entre profissionais mais

experientes, profissionais recém-formados e acadêmicos;

Aproximar o Conselho dos povos tradicionais/originários

(afrodescendentes, quilombolas, ribeirinhos, extrativistas,

indígenas, entre outros), buscando ampliar discussões e

promover a visibilidade desses coletivos.

- Composição de Chapa - 

Bacharel  em psicologia pela Faculdade Barão do Rio
Branco.  Especialista em Docência e  Gestão em Ensino
Superior (FAMETA),  se  especializando em Psicologia do
Trânsito (Instituto Leal  de Ensino) ;  Membra do Comitê de
Estadual  de Enfrentamento a Violência Sexual  Contra
Criança e  Adolescentes.  Atua,  em Rio Branco,  como
psicóloga clínica.

Maianeda Silva Brito 

Bacharel  em Psicologia pela Faculdade Barão do Rio
Branco.  Conselheiro no Conselho Estadual  dos Direitos da
Criança e  do Adolescente (CEDCA -  AC) e  no Conselho
Estadual  de Assistência Social  (CEAS -  AC).  Atua,  em Rio
Branco,  como psicólogo em um serviço de acolhimento
institucional  para crianças.

Daniel Arruda de Lima

Bacharel  em psicologia pela Faculdade Barão do Rio Branco.
Especialista em neuropsicologia (PUC-GO);  Membra da comissão
gestora da seção Acre (CRP 20) ,  exercício 2016-2019,  integrando
a comissão de fiscalização.  Atua,  em Rio Branco,  como psicóloga
clínica e  escolar.

Gleiciane Gonçalves de Souza 

Bacharela em psicologia pela Universidade de
Fortaleza.Especialista em Gestão de Pessoas (Uninorte)  e  em
Processos Pedagógicos Ativos (Universidade do Mato Grosso
do Sul) .  Coordenou a seção Acre (CRP 20) de 2010 a 2013.
Membra cofundadora do Fórum dos Trabalhadores e
Trabalhadoras do SUAS,  com experiência no âmbito do sistema
único de saúde e  sistemas único de assistência social .

Rosa Luiza Lima Matias 



Bacharel  em psicologia pela Universidade Federal  do Acre
– UFAC.  Pós graduando em Filosofia e  Autoconhecimento
(PUC-RS).  Atua,  em Rio Branco,  como psicólogo clínico,
atendendo adolescentes,  adultos e  idosos

Lucas HenriqueGanum Araújo

Bacharela em psicologia pela Faculdade Barão do Rio
Branco,  pós graduanda em psicoterapia cognitivo
comportamental  (Uninorte) ;Membra do Conselho
Municipal  de Assistência Social  (Jordão).  Experiencia em
psicologia clínica.  Atua,  em Jordão,  comoresponsável
técnica no Centro de Referência de AssistênciaSocial  –
CRAS.

Elynaiara Gomes de Alcântara

Bacharela em psicologia pela Universidade Gama Filho.
Especialista em educação especial  (Faculdade de Filosofia ,
Ciências e  Letras de Belo Horizonte) .  Vasta experiência nas
secretarias de saúde e  educação,  para além da docência.  Atua,
em Rio Branco,  como psicóloga clínica e  supervisora de estágio
do curso de psicologia.

Normélia Maria Pinho Oliveira

Bacharela em psicologia pela Faculdade Barão do Rio Branco.
Bacharela em direito Especialista em Psicologia Forense
(Uninorte)  e  pós-graduanda em Avaliação em Psicologia
Clínica (Uninorte) .  Atua,  em Rio Branco,  no Centro de
Atendimento à  Vítima do Ministério Público do Acre.

Marian B. M. Viana Aiache
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