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10 de junho de 2016 – Confira os eventos em junho 

 

 
 

 
Dia 15 de junho tem Oficina de Orientação e Ética em Florianópolis 
 

O CRP-12 e a ABEP-SC oferecem as Oficinas de 
Orientação e Ética como proposta de parceria com as 
Instituições de Ensino Superior (IES). 
Na próxima quarta-feira, dia 15 de junho, na sede do 
CRP-12, haverá Oficina em Florianópolis numa 
parceria com a Unisul. 

As Oficinas utilizam de metodologia expositiva e de trabalhos em grupo para a 
discussão de “problemas” e identificação de soluções para situações concretas 
do exercício profissional.   
Saiba mais sobre os próximos encontros e em quais cidades no site do CRP-
12: www.crpsc.org.br 
  

_________________________________ 
 

9º Congresso Nacional da Psicologia começa dia 16 de junho 

Na próxima semana, de 16 a 19 de junho, ocorre o 

9º Congresso Nacional da Psicologia (9º CNP), em 

Brasília. As propostas de Santa Catarina para o 

Sistema Conselhos na gestão 2016 a 2019 foram 

consolidadas durante o COREP, realizado nos 

dias 30 de abril e 1 de maio, e serão levadas pelos 

delegados eleitos nesses dias. 

Estarão em Brasília para representar os profissionais catarinenses: Eduardo 

Antunes de Matos, Geneia Lucas dos Santos, Jaira Terezinha Rodrigues, 

Jaqueline Nehring, Maria Cláudia Goulart da Silva, Marília de Souza da 

Silveira, Paulo Roberto Worst Leite, Rosane Lorena Granzotto e Rosenilda 

Gonçalves. Para representar os estudantes, Wagner Guimarães de Sousa. 

 

 
 
 
 



 

 

Psicologia latino-americana fez manifestação na Argentina 
 
Nessa sexta-feira, dia 10 de junho, mais de uma 
centena de psicólogas e psicólogos de 17 países 
que participavam do VI Congresso da Ulapsi 
(Unión Latinoamericana de Entidades de 
Psicología) promoveram uma manifestação em 
frente à Embaixada do Brasil em Buenos Aires. 
Na ocasião, foi entregue a carta-protesto 
"Declaración de Buenos Aires por la paz y la 

estabilidad democratica de America Latina" ao embaixador Everton Vieira 
Vargas, denunciando a quebra do pacto democrático na atual conjuntura 
política brasileira.  
De Santa Catarina, estavam no Congresso e foram na manifestação as(os) 
psicólogas(os) Jaira Rodrigues, Inea Arioli, Letícia Sousa, Ematuir de Sousa, 
Rosane Lorena Granzotto, Anderson Schuck, Simone Souza, Tatiane da Silva, 
Rudinei Beltrame. 
 

 

 
Até dia 26 de junho: Simulação das Eleições CFP/CRPs 
 

A Comissão Regional Eleitoral do CRP-12 convida 
todos os psicólogos (as) para participar da Eleição 
Simulada - gestão 2016-2019. O módulo ficará 
disponível até o dia 26 de junho no site do Sistema 
Eleitoral Eletrônico: www.eleicoespsicologia.org.br  

Para efeito do processo eleitoral, a conferência e 
alterações dos dados dos profissionais devem ser feitas até o dia 04 de agosto 
diretamente com o Conselho. A atualização dos dados cadastrais também 
poderá ser feita por meio do site de recadastramento (www.cadastro.cfp.org.br) 
até o dia 22 de junho.  

 

______________________________________ 

 

 

INSCRIÇÕES ABERTAS 
Seminário sobre Despatologização das 
Transexualidades e Travestilidades:  Contribuições da 
Psicologia  

Estão abertas as inscrições para o Seminário organizado 
pelo CRP-12 que será realizado dia 24 de junho, no 

auditório da Fecesc, em Florianópolis. Com o título Despatologização das 
transexualidades e travestilidades: contribuições da Psicologia, o evento possui 
como objetivo problematizar sobre as práticas profissionais de psicólogas/os 

http://www.eleicoespsicologia.org.br/
http://www.cadastro.cfp.org.br/


junto à população trans, por meio do debate da despatologização das 
identidades e expressões de gênero dessas pessoas e dos Direitos Humanos.  

Saiba mais no site do CRP-12 – www.crpsc.org.br  

 

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

http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/?show_multipage&sid=18&cid=37

