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COMO FOI: Semana da Luta Antimanicomial 
 
 
Durante toda a semana que passou, de 16 
até 20 de maio, ocorreram muitas atividades 
em comemoração à Luta Antimanicomial. 
Um destaque das atividades foi a presença 
de Alfredo Moffatt em alguns dos eventos, 
sendo que ele recebeu o título de Doutor 

Honoris Causa do Cesusc. Várias atividades foram realizadas no Instituto Arco 
Íris, na Universidade Federal de Santa Catarina e no Cesusc. 
 
A cobertura das ações foi publicada diariamente no facebook e no site do CRP-
12 (www.crpsc.org.br). CONFIRA! 
 
As atividades foram uma promoção conjunta das seguintes entidades: CRP-12, 
Centro de Ciências da Saúde - UFSC; Escola de Saúde Pública de SC; 
Faculdade CESUSC; Instituto Arco-íris; Mestrado Profissional em Saúde 
Mental- MPSM/ UFSC; Núcleo de Pesquisas em Clínica da Atenção 
Psicossocial (PSICLIN)- UFSC e terão apoio da Secretaria de Saúde de 
Florianópolis. 
 
 
 

 
 
Eleições 2016-2019: Aviso de Chapas aptas à eleição 

O Conselho Regional de Psicologia da 12ª Região (CRP-12), representado por 
seu presidente, psicólogo Igor Schutz dos Santos e a Comissão Regional 
Eleitoral, publicou a chapa inscrita para concorrer às eleições para a gestão 
2016-2019 do Conselho. O processo de votação ocorrerá, via web, conforme 
artigo 32 – 3° Regimento Eleitoral, das 8h do dia 24 de agosto de 2016, às 17h 
do dia 27 de agosto de 2016; e através dos postos de votação no dia 27 de 
agosto das 8 às 17h, respeitados os fusos horários das diversas regiões do 
país. Confira a chapa inscrita que concorre à eleição no site do CRP-
12: www.crpsc.org.br/ 
 
 

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


 
9º Congresso Nacional da Psicologia 

Entre os dias 16 e 19 de junho ocorrerá em 
Brasília (DF) o 9º CNP com a participação de 
delegados eleitos em todos os CRps do país. 
Os temas a serem discutidos incluem a 

organização e a mobilização das (os) psicólogas (os) do país possibilitando a 
definição da contribuição do Sistema Conselhos para o desenvolvimento da 
Psicologia como ciência e profissão, além da definição de políticas nacionais 
referentes ao tema do 9º CNP a serem implementadas e / ou reguladas pelos 
Conselhos de Psicologia, na gestão setembro de 2016 a setembro de 2019. 

 
 

 

 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://crpsc.org.br/?open_pag&pid=3245
http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/?show_multipage&sid=18&cid=37

