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Seminário Participação e Controle Social 
 
O Seminário Participação e Controle Social realizado na sexta e sábado recebeu 
painelistas que realizaram exposições riquíssimas. Além dos participantes presentes 
no auditório do IFSC, em Florianópolis, o evento foi transmitido ao vivo pela internet e 
registrou grande participação. Em Lages, Blumenau, Joinville, Chapecó, Itajaí e 
Criciúma foram organizados grupos para acompanhar a transmissão do evento e 
realizar debates.  
Os diversos meios de organização social garantidos atualmente, através dos 
Conselhos, Fóruns e Conferências em diversas áreas – como Saúde, Assistência 
Social, Educação, Justiça, Comunicação, Direitos Humanos e outros, foram abordados 
por diferentes painelistas, que trouxeram experiências, avaliaram fragilidades e 
potencialidades e alertaram para a necessidade urgente de despertar o interesse de 
toda a população para a implantação efetiva das políticas de controle social existentes 
e na luta pela ampliação destas. 
 A gravação dos painéis está disponível e pode ser acessadas nos links: 
 
Painel 1: https://www.youtube.com/watch?v=3mq6PRLvrz8 
“Elementos históricos da trajetória de processos participativos no cenário brasileiro. 
Participação, mobilização e democracia” 
 
Painel 2: https://www.youtube.com/watch?v=ZsQUF2uLvuI 
“Sociedade moderna e processos participativos: possibilidades de participação na 
sociedade contemporânea” 
 
Painel 3: https://www.youtube.com/watch?v=JhQkT6HsID4 
"Cenário de Controle Social das Políticas Públicas no país. Funcionamento de órgãos 
de controle social no país e suas pautas. Saúde, Assistência, Educação, Cidades, 
Segurança Pública e Comunicação" 
 
Painel 4: https://www.youtube.com/watch?v=kUUV9gXpMqY 
"Iniciativas possíveis com vistas à potencialização em ações de controle social e de 
participação em processos coletivos - acesso a fomentos, experiências populares e 
movimentos sociais"  
 



 
 
_____________________________________ 

 
Evento em Chapecó problematizará a garantia de direitos dos imigrantes 
e refugiados 

Na quinta-feira, 25 de fevereiro, das 19h às 22h, 
será realizado o evento, na subsede do CRP-12, 
com transmissão online pelo site do CRP-12  

“Como Santa Catarina tem recebido o 
imigrante/refugiado?” A antropóloga e agente da 
Pastoral do Migrante de Florianópolis Tamajara da 
Silva abordará esta questão e os aspectos 
conceituais, históricos e sociais da imigração. 
O presidente da Associação dos Haitianos de 

Chapecó, Jean Innocent Monfiston falará sobre a condição de imigrante em Santa 
Catarina e, na sequência, Alioune Diouf, da Associação dos Senegaleses de Chapecó, 
discorrerá sobre a condição de refugiado em Santa Catarina. 
Na última palestra da noite, a psicóloga Ana Paula Risson falará sobre o acolhimento 
do imigrante nas políticas públicas e a interface com a Psicologia. 

Ainda é possível fazer sua INSCRIÇÃO: http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4269 

_____________________________________ 

 
Simpósio Catarinense de Psicologia do Esporte 
 
Inscrições abertas: http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=4279 
 
No dia 27 de fevereiro será realizado o Simpósio Catarinense de Psicologia do 
Esporte, na sede do CRP-12, com transmissão ao vivo no site do CRP. As incrições 
estão abertas, garanta a sua! 



O evento será preparatório ao 9º CNP e está 
sendo organizado junto com a Associação 
Catarinense de Psicologia do Esporte - SOCAPE e 
o Núcleo de Avaliação Psicológica no esporte da 
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC. 
 
 
 

_____________________________________ 
 
Inscrições abertas para os Pré-Congressos 2016 

 
Serão realizados 12 Pré-Congressos preparativos ao 9º CNP - Congresso Nacional de 

Psicologia, em Santa Catarina. As cidades de Chapecó, 
Orleans, Joinville, Blumenau, Florianópolis, Lages, Itajaí, 
Caçador, São Miguel do Oeste, Criciúma, Rio do Sul e 
Balneário Camboriú serão sede dos eventos, que têm o 
objetivo de debater os mais diversos temas que 
permeiam a Psicologia, para definir e aprovar as 
propostas das/os psicólogas/os catarinenses que serão 
encaminhadas ao CNP.  

Nos Pré-Congressos também serão eleitos os delegados ao COREP - Congresso 
Regional de Psicologia. 
Veja no site do CRP-12 as datas, locais e temas de cada um dos Pré-Congressos e 
faça a sua inscrição: http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4142/ 

__________________________________ 

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/ão 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 pelo 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 
 s   l g  ,     e u “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

