
BOLETIM DO CRP-12 – 18 de novembro de 2016 

 

(assunto) 

Participe da 3° Rodada de Reuniões da Política de Participação e 

Colaboração entre os dias 6 e 8 de dezembro  

 

(título) 

Participe da 3° Rodada de Reuniões da Política de Participação e 

Colaboração entre os dias 6 e 8 de dezembro  

 

Atenção Psicólogas(os)! 

 

 Venham participar da 3ª rodada de 

reuniões da Política de Participação e 

Colaboração de 2016. Uma ação 

baseada na gestão democrática e 

participativa com envolvimento político 

da categoria na construção da 

Psicologia. Grupos em diferentes regiões 

do Estado de Santa Catarina se reunirão, 

entre os dias 6 e 8 de dezembro, com o 

objetivo de 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.   

Estarão em pauta temas como Direitos Humanos, atuação do Psicólogo no SUAS, 

processos democráticos e formas de controle social, implicações do Transborde da 

Justiça, entre outras questões relacionadas à Psicologia.   

As cidades participantes da 3° rodada de reuniões da Política de Participação e 

Colaboração são: Florianópolis; Balneário Camboriú, Blumenau, Caçador, 

Chapecó, Criciúma, Itajaí, Joinville, Lages, Orleans, Rio do Sul, e São Miguel do 

Oeste. Confira os locais e horários neste link: http://www.crpsc.org.br/politica-de-
participacao-e-colaboracao e faça sua inscrição. 

 

Efeitos Psicossociais do racismo são discutidos na Oficina da ANPSINEP 

 

Nesta última quinta-feira (17/11) 

psicólogos e estudantes reuniram-se 

na sede do CRP para debater sobre 

as práticas profissionais da categoria 

em relação aos impactos do racismo 

nas relações sociais. 

http://www.crpsc.org.br/politica-de-participacao-e-colaboracao
http://www.crpsc.org.br/politica-de-participacao-e-colaboracao


A oficina organizada pelo Núcleo ANPSINEP de Santa Catarina promoveu dinâmicas, 

compartilhamento de experiências e propostas de ações que visem o enfrentamento 

ao racismo, além de refletir sobre a atuação do psicólogo voltada para a realidade e 

contribuindo para a luta anti-racista. 

As atividades foram conduzidas pelas psicólogas integrantes do Núcleo ANPSINEP 

SC Lia Vainer Schucman, Renata Christiane de Lima e Meiridiane Domingues de 

Deus. Participaram também os conselheiros do CRP-12 Ematuir Teles de Sousa, Yara 

Maria Hornke e Anderson Schuck. 

O Núcleo ANPSINEP considera necessário pensar nos efeitos psicossociais do 

racismo com fins de promover a saúde integral da população nega, priorizando a 

redução das desigualdades étnico-raciais, o combate ao racismo e à discriminação 

nas instituições e serviços do SUS. 

 

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 

 

Contra à PEC 241 / PEC 55 

 

A Proposta de Emenda Constitucional 55, 
em tramitação no Senado, que na 
Câmara dos Deputados estava 
identificada como PEC 241, deverá ser 
votada em plenário até o dia 15 de 
dezembro. 

No lugar de cortar os gastos supérfluos 
do alto escalão dos poderes judiciário, 
legislativo e executivo, como os auxílios 
moradias e alimentação dos magistrados, 

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


o Governo preferiu propor a PEC 241-2016 que limita os valores a serem investidos 
nos serviços públicos afetando diretamente a população brasileira. O CRP-12 se 
manifestou contrário à PEC 241, agora PEC 55, e a M746 que atacam a Educação e a 
Saúde Pública e colocam em risco direitos constitucionais.  

Leia a nota na íntegra no site do CRP-12: www.crpsc.org.br 

 

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”. 

https://pt.surveymonkey.com/r/TCRPJGR
http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/mural-de-oportunidades

