
BOLETIM DO CRP-12 – 7 de outubro de 2016 

 

(assunto) 

CRP-12 promove Jornada em Defesa da Democracia em todo o Estado 

 

(título) 

CRP-12 promove Jornada em Defesa da Democracia em todo o Estado 

 

Participe da Jornada Estadual da Psicologia em Defesa da Democracia e 
da Igualdade Social  

 

No dia 8 de outubro, Dia da Psicologia 

Latino-Americana, serão realizados 

encontros regionais da Política de 

Participação e Colaboração – PPC. Esta 

atividade acontecerá nos polos regionais 

nas cidades de Lages, Chapecó, Caçador, 

Blumenau, Joinville, Rio do Sul, 

Florianópolis, São Miguel do Oeste, 

Criciúma e Orleans (conjunto) e Itajaí e 

Balneário Camboriú (conjunto), no horário das 9h às 12h. 

O objetivo do debate será problematizar como as entidades da Psicologia 

compreendem o processo democrático e a atual conjuntura nacional; quais as 

implicações da atual conjuntura para a profissão e como a Psicologia pode contribuir 

para o enfrentamento destes processos que rompem com a democracia. A realização 

é do Conselho Regional de Psicologia (CRP-12) e das entidades do Fórum de 

Entidades da Psicologia Catarinense – FEPSIC.  Faça sua inscrição por meio do link:  

http://www.crpsc.org.br/politica-de-participacao-e-colaboracao  

 

Governo define entidade que irá gerenciar Centro de Atendimento ao 

Imigrante 

 

Foi assinado no dia 21 de setembro o 
convênio entre o Governo do Estado e a 
Pastoral do Imigrante da Ação Social 
Arquidiocesana de Florianópolis (ASA), que 
venceu a Chamada Pública para gerenciar 
o Centro de Referência Estadual de 
Atendimento ao Imigrante e Refugiados.  

O ato ocorreu no gabinete do governador 
com a presença do secretário de Estado de 
Assistência Social, Trabalho e Habitação, 
Geraldo Althoff. O centro funcionará em 

duas salas da Rodoviária Rita Maria, em Florianópolis. As reformas no local devem 
durar até novembro. Confira matéria completa no site do CRP-12: www.crpsc.org.br 

http://www.crpsc.org.br/politica-de-participacao-e-colaboracao
http://www.crpsc.org.br/


 

 

Atenção psicólogas (os)! 

 

Estão disponíveis os anais de todos os 
trabalhos apresentados no II Congresso 
Catarinense Psicologia Ciência e 
Profissão, que teve como tema 
“Sociedade Contemporânea e Produção 
da Subjetividade”. 

 

Acesse: 
http://www2.pol.org.br/inscricoesonline/cienc
iaeprofissaosc/2015/anais/ 

 

 

 

Nota de Esclarecimento  

 

O Conselho Regional de Psicologia da 12ª 

Região, tendo em vista os inúmeros 

questionamentos de psicólogas(os) a 

respeito da impossibilidade de se 

constituírem como Microempreendedores 

Individuais (MEI) e das formas de inscrição 

de pessoa jurídica junto ao CRP-12, veio a 

público prestar esclarecimentos sobre 

possibilidades dadas às(os) Psicólogas (os) enquanto empresárias(os) individuais.  

Leia na íntegra o documento neste link: https://goo.gl/ptLUNO 

 

AGENDE-SE: V Plenária Estadual FETSUAS-SC 

 

No dia 21 de outubro será realizada a V 

Plenária Estadual do FETSUAS-SC no 

auditório da Fecesc, em Florianópolis. A 

reunião ocorrerá das 8h30 às 15h, com a 

participação de representantes dos Fóruns 

Nacional, Municipais e/ou Regionais e 

Entidades Estaduais dos trabalhadores/as 

do SUAS. 

As inscrições estarão disponíveis até o dia 

20 de outubro, às 12h, ou até a lotação do 

espaço. Confira a programação e inscreva-se: www.crpsc.org.br/v-plen-ria-estadual-

fetsuas-sc 

http://www2.pol.org.br/inscricoesonline/cienciaeprofissaosc/2015/anais/
http://www2.pol.org.br/inscricoesonline/cienciaeprofissaosc/2015/anais/
https://goo.gl/ptLUNO
http://www.crpsc.org.br/v-plen-ria-estadual-fetsuas-sc
http://www.crpsc.org.br/v-plen-ria-estadual-fetsuas-sc


 

Atenção psicólogas(os) inscritas(os) no CRP-12! 

O Conselho Regional de Psicologia 12ª Região dá 
continuidade ao Mapeamento de área de atuação das(os) 
Psicólogas(os) em Santa Catarina, incluindo informações 
sobre participação em espaços de controle social e espaços 
coletivos que visem a cidadania. Conhecer os campos onde 
você atua enquanto psicóloga(o) e cidadã(o) permitirá ao 
CRP-12 congregar informações que fortalecerão o diálogo 

com a categoria e potencializará a participação da Psicologia catarinense nos espaços 
sociais. Por isto, é importante que mantenha seus dados atualizados. Participe! Mais 
informações através do e-mail: crepop@crpsc.org.br ou (48) 32444826. ACESSE O 
FORMULÁRIO: https://pt.surveymonkey.com/r/TCRPJGR 

 
 
Todas as informações estão disponíveis no site do CRP-12. 
Acesse também, o calendário de eventos de outras entidades da 
Psicologia, no menu “Mural”. 
 
 

https://pt.surveymonkey.com/r/TCRPJGR
http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/mural-de-oportunidades

