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Tudo pronto para o 9º COREP 
 

O Congresso Regional de Psicologia (COREP) 
será realizado dias 30 de abril e 1 de maio. 
Nessa instância são apreciadas as propostas 
vindas dos Pré-Congressos e eleitos os 
delegados ao 9º Congresso Nacional (CNP). 
Durante os pré-congressos foram eleitos 98 
profissionais e 14 estudantes como delegados 
para debaterem as 246 propostas que tratam 
dos três eixos do 9º CNP. 
 
Saiba mais em: www.crpsc.org.br 

 
 
 

 
 

MUDANÇA DE DATA: dia 12 de maio será inaugurada subsede em 
Joinville 
 

Com o objetivo de estar mais perto das/os 

profissionais de Psicologia, o CRP-12 vai inaugurar 

a terceira subsede dia 12 de maio, em Joinville. 

Junto com a sede em Florianópolis, as subsedes de 

Chapecó e Criciúma, o novo escritório vai oferecer 

mais agilidade a todos os profissionais do Norte do 

Estado.   

JOINVILLE – a inauguração será dia 12 de maio, às 

19h30, mas o espaço já está aberto para visitação 

dos profissionais. 

 

 
____________ 
 
ATENÇÃO Psicóloga/o que trabalha no cenário esportivo em diversos contextos: 
participe da pesquisa 
 

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


As/os psicólogas/os estão sendo convidadas/os a 
participar do censo sobre Atuação no campo de interface 
entre Psicologia e Esporte, cujo objetivo é obter dados 
junto a estudantes de graduação e profissionais sobre 
esta temática. A pesquisa é uma iniciativa do Grupo de 
Trabalho APAF de Psicologia e Esporte, com vistas a 

debater diretrizes e referências para o exercício profissional. 
PARTICIPE! 
ACESSE: http://www2.cfp.org.br/pesquisa/2015/esporte/ 
 

 

_____________________________________ 
 
 
19 de Abril - Dia do Índio  

 
O CRP-12 chama a atenção sobre essa temática e 
externa sua preocupação com a negligência e a 
omissão por parte do Estado sobre as diversas 
situações de violência a essa população. Em uma 
sociedade democrática é preciso respeitar as 
diferenças, no que diz respeito a etnias, bem como 
se posicionar e participar da garantia de direitos 

humanos, que são universais. A nota de repúdio na íntegra está no site do 
CRP-12: www.crpsc.org.br  
 
_______________________________ 
 
 
ANPSINEP lança cadastramento nacional sobre a temática das relações 
raciais e de gênero  

A Articulação Nacional de Psicólogas (os) 
Negras (os) e Pesquisadoras (es) – 
ANPSINEP lançou um cadastramento 
nacional com o objetivo de mapear, 
psicólogas (os), estudantes de psicologia e 

pesquisadoras (es) interessadas (os) na temática das relações raciais e de 
gênero. O formulário tem como objetivo de realizar um mapeamento de 
estudantes, psicólogas (os) e pesquisadoras (es) interessadas (os) na temática 
das relações raciais e gênero e comprometidos o enfrentamento do racismo. 
Para atingir o maior número de cadastrados, o CRP-12 conta com sua 
colaboração. Para mais informações, acesse www.crpsc.org.br  
 
_________________________ 
 
 
Nota de Repúdio ao deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ) 

As Comissões de Direitos Humanos, órgãos auxiliares e 
permanentes da gestão dos Conselhos Regionais de 
Psicologia do Brasil, que guardam como função 
precípua a fiel e veraz observância e divulgação, junto 

http://www2.cfp.org.br/pesquisa/2015/esporte/
http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/


à categoria e sociedade, dos princípios consagrados nos direitos humanos e 
garantias fundamentais, manifestaram repúdio às declarações, postura e 
comportamento de Jair Bolsonaro, Deputado Federal, ora filiado ao Partido 
Social Cristão do estado do Rio de Janeiro (PSC-RJ), por ocasião da sessão 
da Câmara de Deputados, realizada no dia 17 de abril. 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. 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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