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Simpósio Catarinense de Psicologia do Esporte neste sábado, 27/02 
 

Amanhã, sábado, acontece na sede do 
CRP-12 o Simpósio Catarinense de 
Psicologia do Esporte. Quem não puder 
comparecer ao local, ainda poderá 
acompanhar ao vivo os debates, através da 
transmissão pela internet no site do CRP 
(www.crpsc.org.br). 
VEJA A PROGRAMAÇÃO no site, pois 

serão diversos e ótimos palestrantes para falar do cenário atual da Psicologia do 
Esporte em Santa Catarina, no Brasil e no mundo, das tendências de pesquisa e da 
importância da avaliação psicológica na área. 
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. 
_____________________________________ 
 
Mobilização para a 5ª Conferência Estadual de Direitos Humanos 

 
As entidades do movimento sindical de Florianópolis 
estão procurando viabilizar a participação de todos os 
interessados na Conferência Estadual de Direitos 
Humanos, que será realizada em Lages, na Serra 
catarinense, no dia 4 de março, das 8h às 22h. O tema 
será “Direitos Humanos para Todos e Todas: Democracia, 
Justiça e Igualdade”. Na Conferência Estadual serão 
escolhidos 42 delegados (24 da sociedade civil e 17 
governamentais) para irem a Conferência Nacional de 
Direitos Humanos que ocorrerá nos dias 25 a 29 de abril 
de 2016. 
A Conferência em Santa Catarina será aberta, mas 
apenas as 200 pessoas que se cadastrarem primeiro 
como delegadas terão direito ao almoço no local e o 
transporte deve ser providenciado pelos próprios 

delegados. Por isso, as entidades estão se organizando e pedem para quem tiver 
interesse e dispuser de carro, que entre em contato para organizar caronas solidárias.  
Os telefones de contato são 9699-9105 (com WhatsApp) e 8436-3383, do presidente 
da UFECO Marcos Pinar. 
 
 

 
_____________________________________ 

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


 
 
Inscrições abertas para os Pré-Congressos 2016 
Chapecó, Joinville e Orleans serão os primeiros, no dia 5 de março 

 
 
Você já se inscreveu para o Pré-Congresso da sua região? Estão abertas no site do 
CRP-12 as inscrições para os 12 Pré-Congressos que serão realizados 
(http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4142/). 
As cidades de Chapecó, Joinville e Orleans serão as três primeiras a realizar o evento, 
com os temas “Direitos Humanos”, “Psicologia do Trabalho” e “Saúde”, 
respectivamente. Nos três locais as atividades começam às 8h da manhã do sábado e 
continuam até às 17h. 
Nos Pré-Congressos serão debatidas e aprovadas as propostas ao COREP e ao 9º 
CNP, além de serem eleitos os delegados ao COREP - Congresso Regional de 
Psicologia. 
 

 
 
__________________________________ 

 

Revista Psicologia em Movimento edições 5 e 6 

Estão disponíveis no site do CRP-12 as edições nº 5 
(http://www.crpsc.org.br/imagens/Revista5.pdf) - de maio a dezembro de 2015 - e nº 6 
(http://www.crpsc.org.br/imagens/Revista6.pdf), de janeiro e fevereiro de 2016 - para 
download.  

http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4142/


A edição impressa da revista de dezembro foi 
enviada a todas/os as/os psicólogas/os pelo 
correio, com a cobertura do II Congresso 
Catarinense Psicologia Ciência e Profissão, 
realizado em novembro. 

A versão impressa da nº 6, uma edição especial, 
chegará na casa das/os psicólogas/os a partir da 
próxima semana. Ela apresenta um rico conteúdo 
teórico para subsidiar os debates dos Pré-
Congressos e COREP. 

____________________________________________ 

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

