
BOLETIM DO CRP-12 – 11 de março de 2016  

(assunto) 

Pré-Congressos da Psicologia em Santa Catarina 

 

(título) 

11 de março de 2016 – Pré-Congressos da Psicologia em Santa Catarina 

  SCacaminhodo9CNP 

 
 
 

Dia 12 de março: BLUMENAU, LAGES E GRANDE FLORIANÓPOLIS 
TERÃO PRÉ-CONGRESSOS  
 
No dia 12 de março, sábado, outros três Pré-Congressos serão realizados, em 
Blumenau, Lages e na Grande Florianópolis, todos com atividades das 8h às 
17h. As inscrições para os três eventos estão abertas no site do CRP-12:  
http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4275 

 

 
 
 
BLUMENAU - A psicóloga mestre Ana Luiza de Souza Castro, que atua no 
Juizado da Infância de Porto Alegre e trabalha com temas como adolescência, 
direitos humanos, psicologia social e cidadania, estará em Blumenau para 
contribuir no debate sobre "Psicologia na relação com a Justiça", tema do 
Pré-Congresso da região. 
 

http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4275


LAGES - O tema "Desafios da Política de Assistência Social" será debatido 
no Pré-Congresso de Lages com o convidado Joari Aparecido Soares de 
Carvalho. O psicólogo é mestre em Psicologia Social pela USP e 
especializado em Assistência Social - CREAS. Atua na prefeitura municipal de 
Suzano (SP). 
 
 
GRANDE FLORIANÓPOLIS - Pedro Paulo Gastalho de Bicalho (doutor em 
Psicologia que já atuou como conselheiro do Conselho Nacional de Segurança 
Pública e do Comitê Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, do 
Ministério da Justiça, coordenou a Comissão Nacional de Direitos Humanos do 
CFP) estará em Florianópolis para o Pré-Congresso da região. O tema dos 
debates será "Violência e Sofrimento".  
 
_____________________________________ 

 
 
Pré-Congressos agitam a Psicologia em todas as regiões do Estado 
 
 
Ao todo, serão realizados 14 Pré-Congressos, 11 regionais e 3 Pré-Congressos 
Livres, cada um com tema diferenciado e de grande interesse 
 
 
No dia 5 de março foram realizados os Pré-Congressos de Chapecó, Joinville e 
Orleans. Neste sábado, dia 12, será Blumenau, Lages e a Grande Florianópolis. E 
vem mais debate por aí: psicólogas e psicólogos catarinenses de todas as regiões 
terão a oportunidade de participar dos debates que definirão as propostas que serão 
encaminhadas ao Congresso Regional (COREP) e Congresso Nacional (CNP). 
Os debates estão divididos em 3 eixos: 

 Eixo I: Organização democrática do Sistema Conselhos e aperfeiçoamento das 
estratégias de diálogo com a categoria e sociedade; 

 Eixo II: Contribuições éticas, políticas e técnicas do processo democrático e de 
garantia de direitos; 

 Eixo III: Ampliação e qualificação do exercício profissional no Estado de 
garantia de direitos. 

Veja quando serão os próximos Pré-Congressos: 



 
 
_____________________________________ 

 

Comunicação em pauta no CRP-12 

Plenária Regional do CDC-SC será no dia 7 de abril 

O Comitê pela Democratização da Comunicação de Santa Catarina - CDC-SC 
realizará Plenária Regional no dia 7 de abril, na sede do CRP-12. As entidades que 
compõem o CDC-SC foram chamadas a participar para eleger delegados para a 
Plenária do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação - FNDC e para 
formular propostas a partir das teses-guia. 
O evento será transmitido pela internet, no site do CRP-12. 

[I1] Comentário: O nome do 
palestrante de Lages está errado, ainda 
consta da Vânia e não do Joari... 



 
 
___________________________________ 

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. O mapeamento é uma ação contínua e de 
constante aprimoramento. 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: http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=3245 

_____________________________________ 

 
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://crpsc.org.br/?open_pag&pid=3245
http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/?show_multipage&sid=18&cid=37

