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(assunto) 

CRP-12 realiza Pesquisa sobre Mídia e Psicologia  

 

(título) 

CRP-12 realiza Pesquisa sobre Mídia e Psicologia  

 

Pesquisa sobre Mídia e Psicologia 

 

 Para compreender como profissionais da Psicologia 

se relacionam com a mídia, tanto como fonte de 

informação quanto como objeto e ferramenta de 

trabalho, o Conselho Regional de Psicologia de Santa 

Catarina (CRP-12) desenvolveu parceria com a 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), 

para a realização da pesquisa “Mídia e Psicologia: 

tecendo conexões”.  

Por meio do Centro de Referência Técnica em 

Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), do CRP-

12, e do Núcleo de Estudos e Ações em Gênero, 

Educação, Mídia e Subjetividade (NUGEMS), da 

UFSC, organizou-se um Grupo de Pesquisa em 

Comunicação com vistas à construção/solidificação 

da mídia como tema relevante na psicologia, a partir 

da efetivação da pesquisa.  

Participe respondendo ao Questionário de Pesquisa! Acesse: 

https://pt.surveymonkey.com/r/midiapsi 

 

UFSC sedia congressos Brasileiro, Ibero-Americano e Luso-Brasileiro de 

Psicologia da Saúde 

 

O V Congresso Brasileiro, IV 

Congresso Ibero-Americano e IV 

Congresso Luso-Brasileiro de 

Psicologia da Saúde ocorreu nos 

últimos dias, 10 e 11 de outubro, no 

Centro de Cultura e Eventos da 

Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), em Florianópolis. O 

evento promoveu o tema “Psicologia da 

Saúde: os desafios da formação na perspectiva da integralidade”. 

https://pt.surveymonkey.com/r/midiapsi


A conferência proposta pelo CRP-12 mediada pela conselheira Joice Danusa Justo 

teve como “Atenção psicossocial ao sofrimento psíquico: articulando os pontos de 

atenção na construção de um SUS integral”. A palestra foi ministrada pela psicóloga 

Dra. Magda do Canto Zurba e discutiu a articulação entre micropolítica e saúde na 

produção do cuidado a diferentes tipos de sofrimento, compreendendo saúde 

enquanto um fenômeno político social de construção multidimensional.  Saiba mais no 

site do CRP-12: www.crpsc.org.br 

 

Ação conjunta de Enfrentamento ao PLC 014.2/2016 

 

O Projeto de Lei Complementar PLC 

14.2/2016 propõe alterações na Lei 

188/1999, que dispõe sobre o Fundo de 

Reaparelhamento da Justiça. Dentre as 

providências a serem adotadas em seu 

artigo 2º, alínea “b”, o Projeto estabelece: 

“a remuneração de assistentes sociais e 

psicólogos que atuarem mediante 

convênio, credenciamento ou designação 

judicial em ações que envolvam direito da família, infância e juventude, violência 

doméstica (Lei n.11.340 de 07 de agosto de 2006) e idoso (Lei n 10.741 de 1 de 

outubro de 2003) ”.    

Cientes das consequências da aprovação do PLC, o CRP-12, o SinPsi-SC e 

Associação de Psicólogos do TJ/SC, reuniram-se para seu enfrentamento, ao 

entender que o mesmo desconsidera o Concurso Público vigente (Edital 34/2015), e 

que abre caminho para a terceirização e precarização do trabalho de psicólogas/os e 

assistentes sociais neste contexto. Saiba como foi no site do CRP-12: 

www.crpsc.org.br 

 

Atenção Psicólogas(os)! Senado disponibilizou 

consulta pública sobre o PLS 439/15 

 

O Senado disponibilizou consulta pública sobre o PLS 

439/15 que dispõe sobre o exercício de atividades nos 

campos da Administração. PLS determina como 

privativo as atividades que vêm sendo exercidas 

multiprofissionalmente na área de Recursos Humanos. 

Convidamos a todas/os para participar da consulta 

pública, disponível em: http://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria….  

 

Mobilizem-se, votem contra o PLS 439/15! 

http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/
http://www12.senado.leg.br/ecidadania/visualizacaomateria?id=122183


Para saber mais informações acompanhe a tramitação no Senado 

Federal: http://www25.senado.leg.br/…/ativ…/materias/-/materia/122183 

 

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”. 
 
 

http://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/122183
https://pt.surveymonkey.com/r/TCRPJGR
http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/mural-de-oportunidades

