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18 de março de 2016 – A Psicologia em movimento em Santa Catarina 

 
 
 

28 de março, 1º e 2 de abril tem Pré-Congressos livres em Itajaí, Grande 
Florianópolis e São Miguel do Oeste 
 
Em Santa Catarina as/os psicólogas/os se organizaram para realizar três Pré-
Congressos Livres, conforme prevê o regulamento do 9º CNP, que democratiza 
e amplia a possibilidade de participação de todas/os na definição das políticas 
para a próxima gestão do Sistema Conselhos. 

 ITAJAÍ - No dia 28 de março será realizado o Pré-Congresso Livre 
organizado pelo Sindicato dos Psicólogos do Estado de Santa Catarina 
– SinPsi-SC. 

 GRANDE FLORIANÓPOLIS – Dia 1º de abril é a data do Pré-Congresso 
Livre também organizado pelo Sindicato dos Psicólogos do Estado de 
Santa Catarina – SinPsi-SC. 

 SÃO MIGUEL DO OESTE – No dia 2 de abril se realiza o Pré-
Congresso Livre organizado por um grupo de psicólogas/os de São 
Miguel do Oeste. 

AS INSCRIÇÕES PARA OS TRÊS PRÉ-CONGRESSOS LIVRES ESTÃO 
ABERTAS: http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4275 
 
 

 

http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4275


_____________________________________ 

 
2 de abril é dia de Pré-Congresso regional em Caçador e Itajaí 
 
Serão ao todo 11 Pré-Congressos regionais realizados em preparação ao 
COREP e CNP, além dos três Pré-Congressos Livres. Os próximos a serem 
realizados ocorrerão no dia 2 de abril, em Caçador e Itajaí.  

 CAÇADOR - O psicólogo Dr. Celso Francisco Tondin, professor no 
Programa de Pós-Graduação em Educação da UNOCHAPECÓ, é o 
convidado do Pré-Congresso de CAÇADOR, que será realizado no dia 2 
de abril e debaterá o tema Educação. O psicólogo Celso Tondin foi 
conselheiro presidente do CRP-12 e conselheiro federal; sua atuação 
tem ênfase nos temas psicologia escolar, políticas educacionais, 
violências e escolas e dificuldades no processo de escolarização.  

 ITAJAÍ - A psicóloga Raquel de Barros Pinto será a palestrante do Pré-
Congresso de Itajaí, no dia 2 de abril (sábado), e vai falar sobre “A vida 
na era da informação, comunicação e tecnologia”. O evento será na 
Univali. Raquel é professora, doutora em Ciências Humanas pela UFSC, 
pós-doutora pela Université Paris Diderot - Paris 7. Pesquisadora 
vinculada ao Laboratório de Pscicologia Escolar e Educacional, ao 
Laboratório de Estudos de Gênero e História, ao Instituto de Estudos de 
Gênero (UFSC) e ao Laboratoire Identités, Cultures, Territoires 
(Université Paris Diderot - Paris 7). 

AS INSCRIÇÕES PARA AMBOS ESTÃO ABERTAS. Reserve a sua vaga: 
http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4275 
  
 

 
 
___________________________________ 
 
 

http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4275


Conheça a PLATAFORMA DE PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL do 
CRP-12 
 

A Plataforma de Participação e Controle 

Social do CRP-12 foi organizada e será 

constantemente atualizada com informações 

referentes ao tema. Lá você vai encontrar um 

espaço de interação, que coloca em evidência 

os órgãos municipais, estaduais e nacionais de 

controle social das Políticas Públicas do Estado 

de Santa Catarina. Também terá contato com 

vídeos e publicações sobre o tema, além de relatos de experiência de psicólogas(os) 

que participam de espaços de controle social ou outros espaços coletivos visando à 

cidadania.  

 

Conheça a Plataforma através do link: 

http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4239    

 

Se você participa de algum órgão de controle social e/ou espaço coletivo que vise à 

cidadania, compartilhe conosco seu RELATO DE EXPERIÊNCIA: 

http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4230  

 

Se você sabe de algum EDITAL à eleição dos Conselhos:  

http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=4233  

 

Compartilhe informações sobre CONFERÊNCIAS municipais, estaduais e nacionais: 

http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4283  

 
_____________________________________ 

 
4º Seminário Nacional do 
FNTSUAS - Fórum Nacional de 
Trabalhadoras e Trabalhadores do 
SUAS 
 
Será realizado nos dias 15 e 16 de 
abril, o 4º Seminário Nacional do 
FNTSUAS, com o tema Participação 
Política e Controle Democrático. 
O objetivo é qualificar e fomentar a 
participação de usuários e 
trabalhadores para fortalecer o poder 

http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4239
http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4230
http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=4233
http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4283


popular. O evento ocorrerá em Florianópolis, com local a confirmar. Reserve a data e 
aguarde confirmação do local. Inscrições e informações em: 
http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4335 

 
_____________________________________ 

Plenária Regional do CDC-SC será no dia 7 de abril 

O Comitê pela Democratização da Comunicação 
de Santa Catarina - CDC-SC realizará Plenária 
Regional no dia 7 de abril, na sede do CRP-12. 
As entidades que compõem o CDC-SC foram 
chamadas a participar para eleger delegados 
para a Plenária do Fórum Nacional pela 
Democratização da Comunicação - FNDC e para 

formular propostas a partir das teses-guia. 
O evento será realizado na sede do CRP-12 e transmitido pela internet, no site 
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. 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://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4335
http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=3245
http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/?show_multipage&sid=18&cid=37

