
BOLETIM DO CRP-12 – 12 de Agosto de 2016  

 

(assunto) 

III Seminário de Atenção Psicossocial, Grupos Focais de Saúde 

Suplementar 

(título) 

12 de Agosto de 2016 – III Seminário de Atenção Psicossocial, Grupos 

Focais de Saúde Suplementar 

 

III Seminário de Atenção Psicossocial  

A grande qualidade dos debates realizados nesta III edição do Seminário de Atenção 
Psicossocial foi acompanhada por um grande público presente ao evento em 
Florianópolis e também pela transmissão online. A boa notícia é que o conteúdo dos 
debates continua disponível na internet, para quem não pode acompanhar e mesmo 
para quem acompanhou e quer reprisar alguns dos muitos bons momentos: 
 

 11/08/2016 - Manhã (Cerimônia de Abertura, Apresentação Teatral, 
Conferência de Abertura): 

https://www.youtube.com/watch?v=zBxd_T_G--g 
 

 11/08/2016 - Tarde (Eixo 1): 
https://www.youtube.com/watch?v=g5SWtdAtG1c 
 

 12/08/2016 - Manhã (Eixo 2): 
https://www.youtube.com/watch?v=y2PNwIs2-z0 
 

 12/08/2016 - Tarde (Eixo 3 - CAPS): 
https://www.youtube.com/watch?v=a8T8fQsaiDg 
 

 12/08/2016 - Tarde (Eixo 3 - CAPSi): 
https://www.youtube.com/watch?v=zeJec-uH2dk 
 

 12/08/2016 - Tarde (Eixo 3 - CAPSad): 
https://www.youtube.com/watch?v=WwTiCgLf0P8 
 

 12/08/2016 - Tarde (Eixo 4): 
https://www.youtube.com/watch?v=w5Bssfot5LI 
 

 13/08/2016 - Manhã (Eixo 5 e Encerramento): 
https://www.youtube.com/watch?v=2O2nUMdUwFQ 

 



 
 

Grupos Focais em Saúde Suplementar  

 

Os debates sobre a atuação de psicólogas(os) 

catarinenses junto às Operadoras de Planos de Saúde 

continuam. Na próxima semana o evento ocorrerá em 

Chapecó, no dia 19, sexta-feira, às 17h. Em 

Florianópolis o encontro será no dia 1º de setembro, 

quinta-feira, às 18h. 

O objetivo é problematizar as implicações éticas e 

técnicas da atuação profissional em saúde suplementar e levantar dificuldades 

vivenciadas na atuação profissional.  

As(os) psicólogas(os) assistentes técnicas(os) da COF estarão presentes para 

esclarecer eventuais dúvidas técnicas relativas ao exercício profissional.  

 

Eleições do Sistema Conselhos  

 

Participe desse processo importante 

para a definição das políticas do 

Conselho Federal e dos Conselhos 

Regionais de Psicologia no Brasil 

 

O processo eleitoral para o Sistema 

Conselhos (Conselho Federal e 

Conselhos Regionais) será realizado entre 

os dias 24 e 27 de agosto de 2016. As 

cédulas de votação já estão chegando na casa das(os) psicólogas(os), que poderão 

optar ou pela votação por correspondência, ou pela votação online.  

FIQUE ATENTO AOS PRAZOS:  

 Caso você optar pela votação online, o prazo para votação será das 8h do dia 

24/08 até às 17h do dia 27/08 (Confira o vídeo que explica como votar nas 



eleições do Sistema Conselhos de Psicologia. Clique neste link: 

https://goo.gl/G9ufCo); 

 Se o seu voto for por correspondência, certifique-se do prazo postal, pois o 

voto deverá chegar à caixa postal, em Florianópolis, até às 18h do dia 26/08 

(horário comercial). Os envelopes com os votos por correspondência serão 

apurados no dia 27/08 (sábado) após às 17h. 

 

 

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: 

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

