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12 de fevereiro de 2016 – A Psicologia em movimento rumo ao 9º CNP 

 
 

PARTICIPE do Seminário Participação e Controle Social 
 
Seminário tem “evento” na rede social que permite atualizações constantes nas 
informações: https://www.facebook.com/events/1091943520850149/ Confirme lá 
a sua presença e convide seus colegas e amigos! 
 

O Seminário Participação e Controle Social será 
realizado presencialmente, em Florianópolis, nos 
dias 19 e 20/02, com o tema: Participação das/os 
psicólogas/os catarinenses em órgãos de controle 
social e outros espaços coletivos que visem a 
cidadania. Será no Instituto Federal de Santa 
Catarina - IFSC, no campus do Centro de 
Florianópolis, localizado na Av. Mauro Ramos, 
950. 

O evento será transmitido on-line no site do CRP-
12, www.crpsc.org.br, podendo os interessados 

assistir em qualquer lugar com acesso à Internet ou participando dos Grupos 
Organizados que serão articulados nas cidades de Chapecó, Joinville e Criciúma.  

 Em Chapecó será no auditório na Subsede do CRP-12 - Ed. Lázio 
Executivo - Av. Porto Alegre 427-D, Centro; 

 Em Criciúma será no Royal Criciúma Hotel - Anita Garibaldi, 181, Centro;  

 Em Joinville o local será informado assim que definido.  

INSCREVA-SE: http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4217 

 
_____________________________________ 

 
Imigrantes e refugiados: problematização para a garantia de direitos  

Evento preparatório ao 9º CNP debaterá a 
questão dos imigrantes em Chapecó, com 
transmissão online pelo site do CRP-12  

Com o objetivo de problematizar a efetivação dos 
direitos dos imigrantes e refugiados e o 
reconhecimento de cidadania desses sujeitos; e de 
discutir a rede de atendimento aos imigrantes e 
refugiados nas políticas públicas e a interface com 
o fazer da Psicologia, será realizado em Chapecó 

o evento "Imigrantes e refugiados: problematizações para a garantia de direitos". Será 

https://www.facebook.com/events/1091943520850149/
http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4217


no dia 25 de fevereiro, das 19h às 22h, no auditório da Subsede do CRP-12. Os 
interessados de outras regiões poderão acompanhar a tansmissão online no site do 
CRP-12. 

Veja a programação e FAÇA SUA INSCRIÇÃO: 
http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4269 

_____________________________________ 

 
Simpósio Catarinense de Psicologia do Esporte 
 

No dia 27 de fevereiro será realizado o 
Simpósio Catarinense de Psicologia do 
Esporte, na sede do CRP-12, com 
transmissão ao vivo no site do CRP. As 
incrições estão abertas, garanta a sua! 
O evento será preparatório ao 9o CNP e 
está sendo organizado junto com a 

Associação Catarinense de Psicologia do Esporte - SOCAPE e o Núcleo de Avaliação 
Psicológica no esporte da Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 
Tenha mais informações e faça sua inscrição em: 
http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=4279  
_____________________________________ 
 
COMO FOI: “Questões fundamentais para prevenção à tortura no Brasil” 
 

O livro organizado pela Coordenação Geral 
de Combate à Tortura (CGCT) da 
Secretaria de Direitos Humanos da 
Presidência da República foi lançado em 
Florianópolis no dia 5 de fevereiro, com a 
presença de Karolina Alves Pereira de 
Castro, Coordenadora Geral de Combate à 
Tortura, e Bárbara Suelen Coloniese, 
integrante do Mecanismo Nacional de 
Prevenção e Combate à Tortura. Saiba 
como foi o evento no site do CRP-12 - 

http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=4273 - e faça download do livro "Questões 
fundamentais para prevenção à tortura no Brasil".  
_____________________________________ 

 
A Psicologia de Luto – Marcus Vinicius 
presente!  
 
Retificando notícia divulgada pelo Boletim 
Eletrônico Especial do CRP/12, a partir de 
matéria noticiada por polícia local, quanto a 
causa morte de Marcus Vinícius a família 
esclarece: 
"Permeadas pela dor da perda de nosso pai, 
irmão e companheiro, vimos esclarecer que até 
o momento não temos qualquer dado que 
embase a informação que vem sendo veiculada 
de que sua morte tenha sido provocada por 



mediação de conflitos entre indígenas e fazendeiros.  
Descobrir a motivação para a sua morte está entre as tarefas entregues às 
autoridades policiais. 
Apesar da vida dedicada aos Direitos Humanos, ressaltamos que a sua atuação 
política, como sobejamente conhecida, foi marcada principalmente pela Luta 
Antimanicomial e pelo Movimento da Reforma Psiquiátrica Brasileira.  
Julia, Natalia, Marta e família." 
___________________________________ 

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

