
BOLETIM DO CRP-12 – 1 de julho de 2016  

(assunto) 

Recadastramento, Rodada de encontros Política e Participação 

(título) 

1 de julho de 2016 – Recadastramento e Eleições 

 

 

 
Recadastramento aberto até dia 4 de agosto 
 

ATENÇÃO: para votar é preciso estar em dia 

Atualização cadastral para as(os) psicólogas(os) está aberta 
até dia 4 de agosto. O recadastramento deve ser feito pelo 
site do Conselho Federal de Psicologia e vai garantir a 
participação no processo eleitoral do Sistema Conselhos de 
Psicologia. 

A data-limite para as (os) profissionais atualizarem seus 
dados vale tanto para a opção online, pelo Cadastro 
Nacional, como para a presencial, no respectivo Conselho 
Regional de Psicologia (CRP). 

Saiba mais: www.cfp.org.br  

 

 

 

Orientações sobre as Eleições CFP/CRPs 
As eleições do Sistema Conselhos de Psicologia serão 
realizadas de 24 a 27 de agosto. O voto das (os) psicólogas 
(os) definirá a chapa responsável por conduzir as ações e 
políticas relacionadas à profissão nos próximos três anos. 
Acesse o site do processo eleitoral: 
www.eleicoespsicologia.org.br 
 
Um vídeo publicado pelo CFP explica passo a passo como 
usar o site das eleições do Sistema e participar das votações. 

(https://www.youtube.com/watch?v=gAXbAIvOzmc&feature=youtu.be) 
 
Para entrar na página das eleições, a (o) psicóloga (o) apta (o) a votar deve 
escolher o CRP do seu estado. No site constam links de dúvidas frequentes, 
central de atendimento (por telefone ou online), documentos relativos ao 
processo eleitoral e seu calendário. 
Também estarão ali os nomes das chapas e candidatas (os) que disputarão as 
eleições para os Conselhos Regionais e para o CFP, assim que forem 
homologados, bem como suas propostas. Quatro chapas foram inscritas 
durante o 9º Congresso Nacional de Psicologia (CNP). 
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Reuniões da Política de Participação e Colaboração  

 

Na semana entre 27 de junho até essa sexta, 1 
de julho, ocorreu a 1ª Rodada de Reuniões da 
Política de Participação e Colaboração deste 
ano. Foram realizados  encontros com 
profissionais e estudantes em 12 cidades 

abrangendo todas as regiões do Estado.  
A ação baseada na gestão democrática e participativa tem o objetivo de 
promover o envolvimento político da categoria na construção da Psicologia. Os 
participantes definiram temas de discussão e os conselheiros do CRP-12 
sistematizam oferecendo informações. Depois de cada reunião, as sugestões 
são organizadas para servir de base para as ações do Conselho.  
Os encontros ocorreram em Lages, Orleans, Criciúma, Chapecó, Caçador, 
Blumenau, Joinville, Balneário Camboriú, Rio do Sul e Florianópolis. Nessa 
sexta ocorrem em São Miguel do Oeste e Itajaí.  
Confira as fotos e informações no facebook do CRP-12. 
 
 

 
Dia 5/7: Seminário Estadual dos Benefícios Eventuais 
 
A Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação promoverá na 
próxima terça, dia 05 de julho, das 9h às 18h, na Assembleia Legislativa, o 
Seminário Estadual dos Benefícios Eventuais. 
O CRP-12 está responsável pela mesa temática: "Os Benefícios Eventuais na 
perspectiva da garantia de direitos", no período da tarde.  
O objetivo do Seminário é aprimorar a gestão municipal, a qualidade da oferta 
e eficácia dos Benefícios Eventuais na Política de Assistência Social dentro dos 
municípios catarinenses.  
 
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: 
http://www.sst.sc.gov.br/arquivos/id_submenu/822/pre_programacao.pdf 
 

 

 
Oficinas de Orientação e Ética 
 

O CRP-12 e a ABEP-SC oferecem as Oficinas de 
Orientação e Ética como proposta de parceria com as 
Instituições de Ensino Superior (IES). As próximas 
oficinas ocorrerão em Caçador, na próxima sexta dia 8 
de julho, e em Lages, dia 2 de agosto. 

Informe-se mais no site do CRP-12 – www.crpsc.org.br  
 
 
 

http://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”. 
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