
BOLETIM DO CRP-12 – 24de junho de 2016 

(assunto) 

Pedido de mais psicólogas(os) no Tribunal de Justiça, Recadastramento, 

criação do Núcleo da ANPSINEP/SC e evento sobre Benefícios Eventuais 

(título) 

24de junho de 2016 – Pedido de mais psicólogas(os) no Tribunal de 

Justiça 

 
 
 

CRP-12 PEDE MAIS PSICÓLOGAS(OS) NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

Os conselheiros do CRP-12 estiveram no 

Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

(TJSC) na última terça (21/6) para discutir 

questões relacionadas à sobrecarga de 

trabalho dos profissionais efetivos e à 

chamada do Concurso do Tribunal. O 

assunto foi discutido em reunião entre os 

conselheiros Fabrício Raupp e Anderson 

Schuck, que coordenam o trabalho na 

área, e o diretor geral administrativo do TJ, Cleverson de Oliveira, o assessor 

especial da diretoria geral administrativa do TJ, Marcos Lupiano, e o diretor de 

gestão de pessoas do TJ, Jaques de Souza. 

Durante a reunião, os conselheiros do CRP-12 entregaram um relatório de 

análise sobre incidência de demandas do Poder Judiciário, Ministério Público, 

Delegacias de Polícia Civil e Conselhos Tutelares que excedem os objetivos 

dos serviços públicos municipais de saúde e assistência social executados 

pelas (os) psicólogas (os) e assistentes sociais 

Leia matéria completa no site do CRP-12 – www.crpsc.org.br 

 
 

 
REUNIÕES DA POLÍTICA DE PARTICIPAÇÃO E COLABORAÇÃO  

 
Nos próximos dias ocorre a 1ª Rodada de Reuniões 

da Política de Participação e Colaboração 

deste ano. A partir de segunda, dia 27/6, 
até dia 1 de julho, 12 cidades terão esses 

encontros com os profissionais em 
diferentes regiões do Estado. Essa é uma ação baseada na gestão 

democrática e participativa com envolvimento político da categoria na 

construção da Psicologia. Em cada local, os participantes definem 
temas de discussão e os conselheiros do CRP-12 sistematizam 

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


oferecendo informações e depois trazendo demandas de interesse da 

profissão para o Plenário. 
 

 

ATENÇÃO: RECADASTRAMENTO VAI ATÉ 4 DE AGOSTO 

Atualização cadastral estará aberta a partir de segunda-
feira, dia 27 de junho, até dia 4 de agosto. É simples e 
rápido e vai garantir a participação no processo eleitoral do 
Sistema Conselhos de Psicologia. 

Faça o recadastramento no site do Conselho Federal: 
www.cfp.org.br  

 

 

 

 

COLEÇÃO "PSICOLOGIA, LAICIDADE E AS RELAÇÕES COM A RELIGIÃO 
E ESPRITUALIDADE"  

 

No próximo dia 30 de junho, ocorre em São Paulo o lançamento da Coleção 
CRP-SP/Diverpsi - Psicologia, Laicidade e as Relações com a Religião e 
Espiritualidade, que teve como co-autoras as conselheiras do CRP-12 Jaira 
Rodrigues e Ana Lopes por meio da produção de um artigo e sua apresentação 
no Seminário Psicologia, Religião e Laicidade.  O lançamento será a partir das 
19h, no Hotel Maksoud Plaza, com participação dos palestrantes: Luiz Eduardo 
Valiengo Berni, Ronilda Iyakemi Ribeiro, Wellington Zangari e Fátima Regina 
Machado. 

Ao todo, foram mobilizadas cerca de 800 pessoas, das quais 400 tiveram 
parte ativa na construção de uma reflexão que agora se materializa com o 
lançamento desta Coleção em três volumes e que terá distribuição gratuita. 

 

 

 

 
 
DIA 30 DE JUNHO: CRIAÇÃO DO NÚCLEO ESTADUAL ANPSINEP 
 

Na próxima quinta-feira, dia 30 de junho, a partir das 
13h30 na sede do CRP-12, será criado o núcleo estadual 
da Articulação Nacional de Psicólogas(os) negras(os) e 
Pesquisadoras(es) - ANPSINEP. 
Tal organização nasceu da necessidade e dos anseios 
compartilhados pelas(os) profissionais em fazer a temática 
das relações étnico-raciais ser trabalhada e priorizada 
dentro da Psicologia.  

http://www.cfp.org.br/


Já que tem como objetivo geral implementarações de enfrentamento ao 
racismo a partir da organização e articulação de psicólogas(os) 
comprometidas(os) com o tema da psicologia e relações raciais, uma das 
ações iniciais da articulação é mapear e mobilizar as(os) psicólogas(os) 
negras(os) e pesquisadoras(os) das relações étnico-raciais, para compor o 
Núcleo estadual da ANPSINEP/SC. 
Venha participar do evento, que contará com a participação da psicóloga e 
coordenadora do ANPSINEP Região Sul, Glaucia Maria Dias Fontoura. 
Contamos com sua presença para compor a Articulação estadual, para discutir 
e propor formas de atuação frente à temática racial nos diferentes âmbitos e 
áreas da Psicologia.  
 
___________________________________ 

 
DIA 5 DE JULHO: SEMINÁRIO ESTADUAL DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS 
 
A Secretaria da Assistência Social, Trabalho e Habitação promoverá no dia 05 
de julho, das 9h às 18h, na Assembleia Legislativa, em Florianópolis, o 
Seminário Estadual dos Benefícios Eventuais. 
O CRP-12 está responsável pela mesa temática: "Os Benefícios Eventuais na 
perspectiva da garantia de direitos", no período da tarde.  
O objetivo do Seminário é aprimorar a gestão municipal, a qualidade da oferta 
e eficácia dos Benefícios Eventuais na Política de Assistência Social dentro dos 
municípios catarinenses. O público-alvo são profissionais que trabalham com 
os Benefícios Eventuais e com a Proteção Social. 
As vagas são limitadas e serão aceitas até a próxima quinta-feira, dia 30 de 
junho. Para inscrições de gestores municipais de Benefícios Eventuais, é 
preciso preencher a FICHA DE INSCRIÇÃO no site da Secretaria de Estado da 
Assistência Social, Trabalho e Habitação - www.sst.sc.gov.br 
 
 
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO: 
http://www.sst.sc.gov.br/arquivos/id_submenu/822/pre_programacao.pdf 
 

 

 
Oficinas de Orientação e Ética 
 

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). As próximas 
oficinas ocorrerão em Caçador, dia 8 de julho, e em 
Lages, dia 2 de agosto. 

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. 
 
Informe-se mais no site do CRP-12 – www.crpsc.org.br  
 

http://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”. 

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

