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15 de julho de 2016 – Reunião Ampliada, Carta Aberta SUAS e Seminário  

Inscreva-se! Reunião Ampliada 

COF/CDH/CRP-12 

A Proposta de Revisão da Resolução CFP 

001/99 estará em pauta na Reunião Ampliada 

COF/CDH/CRP-12 no dia 27 de julho. O 

evento ocorrerá no auditório do CRP-12, a 

partir das 19h.  O objetivo é atualizar as 

diretrizes da Revisão da Resolução CFP 

001/99 definida em APAF, que estabelece as 

normas de atuação para os psicólogos em relação à Orientação Sexual, 

questões importantes para atuação ética do profissional e discussões de 

gênero e sexualidade. Inscrições pelo site do CRP-12: www.crpsc.org.br 

Carta Aberta do Movimento em Defesa do SUAS em Santa Catarina  

 

O texto é assinado por FETSUAS/SC; FEPAS; 

FEUSUAS/SC; CEAS/SC; e COEGEMAS. 

Essas entidades vêm dialogando e lutando 

para que possam ser cumpridas as metas 

dispostas no Pacto de Aprimoramento da 

Gestão dos Estados no âmbito do SUAS 

(Resolução CNAS n° 32, de 31 de outubro de 

2013), consolidando assim o SUAS em Santa 

Catarina. Para ler a carta na integra, acesse o site do CRP-12: 

 www.crpsc.org.br

INSCREVA-SE: III Seminário de Atenção Psicossocial 

O CRP/12 está organizando o III Seminário 
de Atenção Psicossocial nos dias 11, 12 e 13 
de agosto, Centro de Convenções Centrosul, 
em Florianópolis. Um evento que acontece a 
cada dois anos e vêm se estabelecendo 
como um momento de discussão entre 
psicólogos (as) e demais profissionais de 
saúde, estudiosos da academia, estudantes 

http://www.crpsc.org.br/


e movimentos sociais. Esta diversidade de público auxilia a debater os mais 
variados aspectos da Rede de Atenção Psicossocial, como desafio posto em 
andamento com o surgimento do SUS há 25 anos atrás e que permanece atual 
para uma forma mais humana, integral e articulada de fazer saúde no Brasil. 
 

Faça sua inscrição - gratuita - no site: https://www.sympla.com.br/iii-
seminario-de-atencao-psicossocial__71643 
 
Acompanhe as novidades do evento no Facebook: 

https://www.facebook.com/events/591348301047338/ 

Lançamento da Coleção – Psicologia, Laicidade e as Relações e a 
Espiritualidade 

O CRP-12 participou em São Paulo do 

lançamento da Coleção Psicologia, laicidade e 

as relações com a religião e a espiritualidade, 

produzida pelo CRP-SP/DIVERSPIS.  

O projeto nasceu após os seminários 

realizados em 2015, com a participação de 

diversos profissionais. Entre eles, Mauricio 

Ossamu Bando, da ABEM, e a conselheira do 

CRP-12, Jaira Rodrigues.  

O evento contou ainda com uma mesa redonda “Psicologia, laicidade e as 

relações com a religião e a espiritualidade: retrospectiva de uma ação”. Mais 

informações sobre a Coleção no site do CRP-SP: www.crpsp.org/site/ 

 

 

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”. 
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