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17 de junho de 2016 – Rodada da Política de Participação, ULAPSI e 

Eleições do Sistema Conselhos 

 

Dia 27 de Junho começa a 1° Rodada de Reuniões da Política de Participação e 

Colaboração de 2016  

A Política de Participação e Colaboração é uma 
ação baseada na gestão democrática e 
participativa com envolvimento político da categoria 
na construção da Psicologia. Visa constituir grupos 
em diferentes regiões do Estado de SC, que se 
reunirão de forma sistemática, conforme calendário 
prévio. Tem por objetivo formar uma rede de 
interlocuções com a categoria para qualificar 
política e tecnicamente psicólogas(os) 

colaboradoras(es) participantes, ampliando o diálogo sobre as demandas das 
diferentes áreas de atuação da Psicologia no Estado de SC.  

O primeiro encontro das Reuniões da Política de Participação e Colaboração de 2016 

será realizado no dia 27 de junho em Orleans, na UNIBAVE. Endereço: Rua Padre 

João Leonir Dall Alba, 601, bairro Murialdo.  

Mais informações e inscrições no site do CRP-12: www.crpsc.org.br 

_____________________________________________________________ 

Acompanhe CNP ao vivo pela internet  

O 9º Congresso Nacional da Psicologia iniciou no dia 
16 de junho e continua até domingo, em Brasília. Os 
delegados de SC estão apresentando as propostas 
discutidas aqui. 

Todas as atividades em Plenária serão transmitidas em 
tempo real por meio dos links: 

18/06 – 
https://www.youtube.com/watch?v=CUA2lq_PnD0 

19/06 – https://www.youtube.com/watch?v=Fh7hGwEK9ms 

http://www.crpsc.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=CUA2lq_PnD0
https://www.youtube.com/watch?v=Fh7hGwEK9ms


Acompanhe mais informações pelo facebook do CRP-12. 

 

 

 Participação do CRP-12 na ULAPSI 

O VI Congresso da União Latino-Americana de 

Entidades de Psicologia (ULAPSI) realizado entre os 

dias 8 e 11 de junho, em Buenos Aires na Argentina, 

reuniu grandes esforços para a construção de uma 

Psicologia comprometida com as urgências e 

necessidades dos países na América Latina.  

O CRP-12 participou do evento discutindo temas como 

as Experiências latino-americanas de articulação de 

profissionais da Psicologia, os Meios de Comunicação e Subjetividade e o 

Colonialismo Cultural, um combate permanente na Psicologia. Durante a Assembleia 

Geral das entidades, foi transmitido pela primeira vez um vídeo feito pelo CRP-12 que 

faz homenagem ao psicólogo Marcus Vinícius de Oliveira.  

 

Carta das Entidades Brasileiras filiadas à ULAPSI  

As entidades brasileiras da União Latino Americana da 

Psicologia (ULAPSI) publicaram uma carta que oferece um 

conjunto de informações que as entidades consideram 

pertinentes para a compreensão do processo que está em 

curso no país. Na manhã do dia 10 de junho, os 

participantes do Congresso, psicólogas/os de 17 países, 

realizaram um ato em frente à Embaixada do Brasil em 

Buenos Aires. 

O manifesto com o título “Para entender o golpe de Estado 

no Brasil: sobre a atual conjuntura política brasileira” está 

disponível no site do CRP-12: www.crpsc.org.br 

 

Homenagem da ULAPSI-Brasil a Fabio Belloni  

A ULAPSI-Brasil lamenta profundamente o 
falecimento do nosso colega e amigo Fabio Belloni, 
ocorrido quando participava do VI Congresso 
Latinoamericano de Psicologia, em Buenos Aires, 
Argentina. Fabio Belloni, psicólogo, professor 
universitário sempre será lembrado como 
companheiro de caminhada. Ele deixou registrado na 
história da Psicologia brasileira grandes momentos. 
Foi fundador da Associação Brasileira de Saúde 

Mental, idealizador da Frente Estadual Antimanicomial de São Paulo, da Frente 

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


Nacional de Drogas e Direitos Humanos e membro do Movimento Nacional de Direitos 
Humanos. 
Nossa solidariedade com familiares e amigos que estão de luto. 

 

ELEIÇÕES 2016: Tire suas dúvidas  

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
disponibiliza aos psicólogos (as) uma central de 
atendimento para fornecer informações e 
esclarecimentos de dúvidas referente ao 
processo eleitoral. LIGUE PARA 0800 6080 155.  

O CFP reforça também que a Eleição Simulada 
ficará disponível até o dia 26 de junho no site do 

Sistema Eleitoral Eletrônico: www.eleicoespsicologia.org.br 

Para efeito do processo eleitoral, a conferência e alterações dos dados dos 
profissionais devem ser feitas até o dia 04 de agosto diretamente com o Conselho. A 
atualização dos dados cadastrais também poderá ser feita por meio do site de 
recadastramento (www.cadastro.cfp.org.br) até o dia 22 de junho. 

 

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://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.eleicoespsicologia.org.br%2F&h=aAQEEfX0EAQFU3uOvgSjiCnFjm1HCAJJeAQ4hP-LxHGxi3A&enc=AZPDbsTCVFwvF2qteOcPw1Euy4oUC_E8-Bi916XjA9D-ESL4av6i8bi0lRmY75OIxDuni6C-iSLvPnJcQc9EemQqDO_7_Jo_TcyZGBZC76CubD7l1rMOB56vZuddpfCnIU-zmoSS8T2qhyfAzhmCXDrrVoWkI4oS7jASoCMLJbEpV_tRwIlJj9uztqu0wHEbuZFsvqtyJ_5aYJBFTANVx02C&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cadastro.cfp.org.br%2F&h=tAQGx_ZOVAQF0XlFJtctp9Ce3kzwY6mL2g-HGcHFba9usTg&enc=AZMYTrMtYpLf_oEHAbKO0vKMkmP_R6dLQt2bG2kfPL2Lht79zLM8tCW-HbuM4GaE40yKW6JHzqhF0ySahegJKtOMJo1G5A8ycoVsOA6ZnzY-mO37x-hVcIaw3HuwrXdlQYaA2mSeUu4fuZgdBOvNXC7Xy6IbI5p_45LWtrYqf6NMwHnQn35bX0lKMzWxFdR7cDUoxPvRkHt_lCCulkScFc6K&s=1
http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/?show_multipage&sid=18&cid=37

