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27 de maio de 2016 – Simulação das eleições  

 

 

 
Simulação das Eleições CFP/CRPs 
 

A Comissão Regional Eleitoral do CRP-12 convida 
todos os psicólogos (as) para participar da Eleição 
Simulada - gestão 2016-2019. O módulo ficará 
disponível até o dia 26 de junho no site do Sistema 
Eleitoral Eletrônico: www.eleicoespsicologia.org.br  

Para efeito do processo eleitoral, a conferência e 
alterações dos dados dos profissionais devem ser feitas até o dia 04 de agosto 
diretamente com o Conselho. A atualização dos dados cadastrais também 
poderá ser feita por meio do site de recadastramento (www.cadastro.cfp.org.br) 
até o dia 22 de junho.  

___________________________________________ 

 

Discussões da APAF e decisões sobre o CONPAS 

A APAF é uma instância Nacional que reúne os 23 Conselhos Regionais e o 
Conselho Federal de Psicologia, para deliberar sobre questões administrativas, 
financeiras e políticas do Sistema. Um dos pontos apreciado no encontro de 21 
e 22/05 tratava das Resoluções aprovadas pelo CFP que não passaram pela 
APAF e que impactam o cotidiano de todos os Conselhos, são elas: Comissão 
Nacional de avaliação psicológica, Comissão Nacional de Assistência Social - 
CONPAS e concessão de título de especialista em saúde. 

PARA SABER -  Sobre a CONPAS, foi apontado que a atual conjuntura de 
trabalhos da Comissão não garantia a participação efetiva de Conselhos 
pequenos, com poucos recursos financeiros e, a articulação das decisões da 
Comissão com os trabalhos realizados pelos Conselhos (que tem 
ocasionado atravessamentos nos processos de orientação a categoria, 
atribuição dos Conselhos Regionais). Os encaminhamentos finais ao ponto 
referem-se a potencializar as ações do CONPAS dentro do Sistema, e para 
isso decidiu-se pela suspensão provisória dos itens do Regimento interno que 
versam sobre a participação dos Conselhos Regionais e, a criação de Grupo 
de Trabalho para apresentar nova metodologia na APAF de dezembro de 2016. 

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


Vale destacar que essa decisão em nada impede a continuidade do 
cronograma e as ações da CONPAS previstas até a próxima APAF. 

DECISÃO - Informamos que em conversa com os Conselhos do RS e PR,  o 
CRP-12 fará a representação do Sul neste GT, bem como passará a 
representar a região no CONPAS, antes feito pelo Paraná. Com 
isso, reafirmamos e ampliamos nosso comprometimento com as pautas da 
Assistência Social e as contribuições da Psicologia no contexto do SUAS. 

Outros pontos que foram deliberados na APAF envolvem pontos financeiros e 
eleições do Sistema Conselhos, aprovação das Resoluções de Mediação e da 
Política de Fiscalização e Orientação, revogação da Resolução 002/95 
(Atendimento Telefônico) e composição de GT para a revisão da Resolução 
01/99. 

 
 

________________ 

 

 

 

 

 

SEMINÁRIO SOBRE DESPATOLOGIZAÇÃO DAS 
TRANSEXUALIDADES E TRAVESTILIDADES:  
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA  

O Seminário organizado pelo CRP-12 será realizado dia 24 
de junho, no auditório da Fecesc, em Florianópolis. Com o 
título Despatologização das transexualidades e 

travestilidades: contribuições da Psicologia, o evento possui como objetivo 
problematizar sobre as práticas profissionais de psicólogas/os junto à 
população trans, por meio do debate da despatologização das identidades e 
expressões de gênero dessas pessoas e dos Direitos Humanos.  

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

 

_______________________________________ 

 

Frente Parlamentar pela Reforma Psiquiátrica e Luta Antimanicomial  

A criação de um grupo de trabalho permanente com 
reuniões mensais é a primeira ação da Frente 
Parlamentar Catarinense pela Reforma Psiquiátrica e 
Luta Antimanicomial, instalada oficialmente no dia 18 
de maio. Representando o CRP-12, estavam 
presentes na solenidade o gerente técnico, psicólogo 
Rudinei Luiz Beltrame, e os colaboradores Rodrigo 

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


Gomes Ferreira e Henry Dário Cunha.  

Proposta pelo deputado Cesar Valduga (PCdoB) e subescrita por outros 25 
parlamentares, a frente pretende discutir ações estaduais para a promoção do 
atendimento psicológico e psiquiátrico humanizado.“Esse é um tema 
importante. As pessoas que enfrentam problemas mentais devem ser tratadas 
de forma digna, não podem ser excluídas da sociedade”, afirmou Valduga. “O 
nosso objetivo com a frente é montar um grupo de trabalho multidisciplinar para 
conhecermos a realidade do estado nessa área e propormos medidas para 
avançarmos na direção de um tratamento mais adequado e humanizado.” 
 
Leia mais no site do CRP-12 – www.crpsc.org.br 
 
 
 

________________________ 
 
EM BREVE: Centro de Acolhida para Imigrantes na Capital 
 

O Terminal Rodoviário Rita Maria, no Centro de 
Florianópolis, vai abrigar o Centro de 
Referência e Acolhida para Imigrantes e 
Refugiados (Crai), uma iniciativa pioneira em 
Santa Catarina. O local foi definido pela 
Secretaria de Estado da Assistência Social, 
Trabalho e Habitação (SST), com base em 

estudo realizado pelo Grupo de Trabalho de Apoio ao Imigrante, vinculado à 
Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa.  
 
O local disponibilizado pelo Estado contempla duas áreas próximas ao 

desembarque de passageiros do Rita Maria e varia de 
120 a 160 metros quadrados. O Crai deve oferecer 
acolhimento e atendimento especializado a imigrantes 
e refugiados como suporte jurídico, apoio psicológico e 
social. Também deve promover cursos e oficinas de 
qualificação profissional. Parte dos recursos 

necessários para o funcionamento do Crai já foram liberados pelo governo 
federal, por meio do Ministério da Justiça. O Estado recebeu R$ 743.534,90 do 
total de R$ 1,037 milhão. Cabe ao governo estadual a destinação de, 
aproximadamente, R$ 40 mil ao projeto. O presidente da Comissão de Direitos 
Humanos da ALESC, deputado Dirceu Dresch (PT), cobra agilidade no 
processo de implantação do Crai na Capital catarinense. 
 
 

 

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, 

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


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

