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22 de janeiro de 2016 – Eventos preparatórios ao 9º CNP em Santa 

Catarina 

 
 

Conjecturas Estaduais sobre Práticas para Políticas da Profissão 
Evento preparatório ao 9º CNP será realizado nesta sexta-feira 
 

Neste dia 22 de janeiro, 
sexta-feira, se realiza a 
primeira parte do evento 
"Conjecturas Estaduais 
sobre Práticas para 
Políticas da Profissão", que 
envolverá conselheiras/os, 
funcionárias/os, 
articuladoras/es e 

colaboradoras/es do CRP-12. Trata-se de evento preparatório organizado em duas 
partes – a 1ª neste dia 22 e a 2ª no dia 12 de fevereiro. O objetivo é criar espaços de 
diálogo junto às pessoas diretamente envolvidas com a Psicologia no cotidiano, suas 
contribuições e desafios para uma sociedade mais democrática e igualitária.  
A 1ª parte do evento tem por objetivo sistematizar as propostas, bem como propor 
novas propostas a partir dos eventos realizados. Os eventos preparatórios estão 
sendo organizados desde setembro de 2015 e muitas propostas foram elaboradas 
nesse percurso.  
 
___________________________________ 
 

Evento Preparatório ao 9º CNP: Ética e prática psicoterápica junto às 
realidades sociais brasileiras 
 
Faça sua inscrição no site do CRP-12 e participe, no dia 28 de janeiro 
 

No dia 28 de janeiro de 2016, 
quinta-feira, será realizado na 
sede do CRP-12 o evento 
preparatório ao 9º CNP: Ética e 
prática psicoterápica junto às 
realidades sociais brasileiras. 
As inscrições podem ser 
realizadas no site do CRP 
(www.crpsc.org.br) tanto para 

participação presencial quanto para acompanhamento da transmissão online, caso o 
participante queira certificado. 
___________________________________ 



Evento Preparatório ao 9º CNP: Por uma ética das práticas psicológicas 
junto à dependência química em Santa Catarina 

Inscrições abertas no site do CRP-12 – evento será no dia 29 de janeiro 
 

Na sexta-feira, 29 de janeiro, 
mais um evento preparatório ao 
9º CNP será realizado na sede 
do CRP-12: Por uma ética das 
práticas psicológicas junto à 
dependência química em Santa 
Catarina. As inscrições estão 
abertas no site do CRP 
(www.crpsc.org.br). O tema do 

evento será "Aspectos éticos fundamentais aos processos de trabalho da psicologia 
junto à dependência química" e o debate ocorrerá das 14h às 17h.  
_____________________________________ 
 

Seminário Participação e Controle Social será em fevereiro 
 
INSCRIÇÕES ABERTAS – GARANTA SUA VAGA! 
http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4217 

O Seminário será um evento preparatório para o 9º 
CNP  

O Seminário Participação e Controle Social será 
realizado presencialmente, em Florianópolis, nos 
dias 19 e 20/02, com o tema: Participação das/os 
psicólogas/os catarinenses em órgãos de controle 
social e outros espaços coletivos que visem a 
cidadania.  

O evento será transmitido on-line no site do CRP-
12, www.crpsc.org.br, podendo os interessados assistirem em qualquer lugar com 
acesso à Internet ou participando dos Grupos Organizados que serão articulados 
nas cidades de Chapecó, Joinville e Criciúma.  

 Em Chapecó será no Escritório Setorial do CRP-12.  
 Em Joinville e Criciúma os locais serão divulgados assim que definidos.  

______________________________________ 

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 

http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4217


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

