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Participe! Reunião Ampliada do Eixo Psicologia e Justiça  

 

Atenção Psicólogas(os) que atuam na Polícia 

Civil, no Ministério Público e no Tribunal de 

Justiça de Santa Catarina! 

Reunião ampliada sobre Escuta de Crianças e 

Adolescentes Vítimas ou Testemunhas de 

Violência. O encontro será realizado no dia 1º 

de agosto, na sede do CRP-12 em 

Florianópolis, e nas subsedes Norte, em 

Joinville; Oeste, em Chapecó; e Sul, em Criciúma, às 13h30. 

Agende-se e confirme sua presença no e-mail: comunicacao@crpsc.org.br 

 

ANPSINEP/SC promove reunião no dia 27 de julho  

 

O Núcleo Estadual da Articulação Nacional 

de Psicólogas(os) negras(os) e 

Pesquisadoras (es) – ANPSINEP/SC convida 

todas(os) as(os) psicólogas(os) a 

participarem da reunião no dia 27 de julho, às 

13:30h, no CRP-12, em Coqueiros. O objetivo 

é articular e implementar ações de 

enfrentamento ao racismo a partir da mobilização dos profissionais 

comprometidos com o tema da psicologia e relações raciais. Mais informações 

acesse o site do CRP-12: www.crpsc.org.br    
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Eleições 2016 Debate 

Representantes das chapas de todo o 
Sistema CFP participarão de debate online 
no dia 8 de agosto, para trocar informações e 
tirar dúvidas sobre as Eleições. Para 
subsidiar a discussão, a equipe técnica do 
CFP publicou a versão preliminar do Caderno 
de Deliberações do 9º Congresso Nacional 
de Psicologia (CNP). O documento deve 
nortear as próximas gestões da autarquia 
federal e dos Conselhos Regionais de 

Psicologia (CRPs).  As eleições serão realizadas de 24 a 27 de agosto. O voto 
das(os) psicólogas(os) definirá as chapas responsáveis por conduzir as ações 
e políticas relacionadas à profissão nos próximos três anos. 

 

Oficinas de Orientação e Ética em Lages  

 

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). A próximas 

oficina ocorrerá em Lages, no dia 2 de agosto, na 

FACVEST. O objetivo deste projeto é promover o 

debate qualificado sobre a formação da(o) 

psicóloga(o) fortalecendo o diálogo com as IES (discentes e docentes) e com a 

categoria, através de reflexões sobre o conceito de ética no exercício da 

profissão. 

 

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. 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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