
BOLETIM DO CRP-12 – 26 de agosto de 2016 

(assunto) 

Dia da(o) Psicóloga(o) iniciou atividades 

(título) 

Em todas as regiões do Estado iniciaram as atividades do Dia da(o) 

Psicóloga(o) 

 

 

Mobilização principal será dia 26 de agosto 

O dia 27 de agosto é lembrado por toda a 

categoria como o dia da(o) Psicóloga(o), 

pois coincide com o dia da regulamentação 

da profissão, há 54 anos. Em Santa 

Catarina, o CRP-12 e o Fórum das 

Entidades da Psicologia Catarinense 

(FEPSIC) realizaram parcerias para realizar 

várias. O tema para esse ano será 

“Psicologia Em Nossa Vida”.  

No dia 26 de agosto (sexta-feira), ocorrerão intensas atividades nas praças ou 

calçadões onde acontecerá diversas atividades, como: intervenções artísticas, 

rodas de conversas, mostra de serviços e de pesquisas na área da Psicologia, 

oficinas formativas, feiras e distribuição de materiais informativos estão entre 

as diferentes atividades programadas em cada local. Veja no site do CRP-12 

quais são as cidades e entidades que participarão da ação integrada e 

marcarão mais uma vez o Dia da(o) Psicóloga(o) em Santa Catarina. 

Números - Para este ano, a ação integrada acontecerá em 33 municípios, com 

mais de 150 instituições, envolvendo profissionais, estudantes e entidades da 

psicologia, usuários dos serviços, suas famílias e toda a população. 

Venha fazer parte conosco dessa mobilização! #diadapsicóloga #27deagosto 

 

Criciúma e Balneário Camboriú já 

realizaram ações 

Os acadêmicos da Faculdade Escola 
Superior de Criciúma (Esucri) promoveram 
no dia 25 de agosto hoje a Oficina de 
Direitos Humanos, com produções artísticas, 
confecção de cartazes, mensagens e rodas 
de conversas. 

No dia 24 de agosto, na Praça Almirante 

/hashtag/27deagosto?source=feed_text&story_id=1267157386636169


Tamandaré, em Balneário Camboriú a ação conjunta entre instituições e 
profissionais para lembrar o Dia da(o) psicóloga(o). Os afazeres da Psicologia 
foram levados para o meio da praça, comunidade e para a vida urbana. Os 
usuários de saúde mental e acadêmicos também participaram das atividades.  

 

 

Votação online termina às 17h do dia 27 de agosto 

A votação pela internet está aberta! 

As senhas de votação on-line para as eleições de 
2016 foram disparadas a partir do dia 18/08/2016.  
Caso você não tenha recebido a senha, poderá 
emiti-la/recuperá-la no site das eleições: 
https://www.eleicoespsicologia.org.br 

O pré-requisito para recebimento da senha e votação é estar em dia com as 
anuidades do CRP-12 até 2015.  

Posso comparecer no CRP-12 para votar? 

Se você tem pendências a resolver com a tesouraria do Conselho ou prefere o 
voto presencial, poderá comparecer na sede do CRP-12 em Florianópolis, ou 
nas subsede de Chapecó, Joinville ou Criciúma no dia 27/08, sábado, entre às 
8h e às 17h, para votar. 
Você será atendido pela tesouraria do Conselho, que lhe declarará apto ao 
voto após resolvidas as pendências, e então votará no local.  

 

 

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. 

https://www.eleicoespsicologia.org.br/
http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=3245
http://www.crpsc.org.br/


Veja lá, também, o calendário de eventos de outras entidades da 
Psicologia, no menu “Mural”. 

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

