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29 de julho de 2016 – Eleições, GT Saúde Suplementar e FORTSUAS e 

Seminário  

 

Eleições 2016 Debate 

 

Atenção, Psicólogas (os)! 

ESTADUAL - Rodada de Conversa com a 

chapa nº 11 "Pra Cuidar da Profissão - SC" 

candidata ao Pleito Eleitoral do CRP-12 

triênio 2016/2019. O Debate será realizado 

no dia 3 de agosto, das 19h às 21h, na sede 

do CRP-12, na sala Diversidade, com 

transmissão online.  

NACIONAL - Representantes das chapas concorrentes ao Conselho Federal 

de Psicologia participarão de debate nacional online no dia 8 de agosto, para 

trocar informações e apresentar as propostas. Para subsidiar a discussão, a 

equipe técnica do CFP publicou a versão preliminar do Caderno de 

Deliberações do 9º Congresso Nacional de Psicologia (CNP).  Mais 

informações no site www.crpsc.org.br. 

 

Grupos Focais em Saúde Suplementar  

 

Venha participar da discussão sobre a 

atuação de psicólogas (os) de Santa Catarina 

junto às Operadoras de Planos de Saúde , 

com o objetivo de problematizar as 

implicações éticas e técnicas da atuação 

profissional em saúde suplementar e levantar 

dificuldades vivenciadas na atuação 

profissional. Confira a agenda: 

Dia 04/08 – 17h – Joinville 

Dia 05/08 – 17h – Criciúma 

Dia 19/08 – 17h – Chapecó  

Dia 01/09 – 18h – Florianópolis  

As psicólogas (os) assistentes técnicas (os) da COF estarão presentes para 

esclarecer eventuais dúvidas técnicas relativas ao exercício profissional.  

 

http://site.cfp.org.br/esta-no-ar-o-caderno-de-deliberacoes-do-9o-cnp/
http://www.crpsc.org.br/


 

 

Em Blumenau: Reunião do FORTSUAS – Região Sul  

 

 No dia 30 de julho será realizada a reunião do 

FORTSUAS – Região Sul – com 

representantes de Santa Catarina, Paraná e 

Rio Grande do Sul. O evento ocorrerá no 

Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço 

Público de Blumenau, na Rua Amazonas, 720, 

Bairro Garcia. Confira a programação 

completa no site CRP-12: www.crpsc.org.br 

 

Audiência Pública “Santa Catarina em Defesa do SUAS” 

 

A Comissão de Direitos Humanos da 

Assembleia Legislativa do Estado de Santa 

Catarina (ALESC) convida todos (as) os 

psicólogos (as) para participarem da 

Audiência Pública, a ser realizada no próximo 

dia 4 de agosto, com o objetivo de discutir o 

tema “Santa Catarina em Defesa do SUAS”. 

A Reunião ocorrerá a partir das 14h no 

auditório da Faculdade SENAC, na Rua Silva 

Jardim, N° 360, no Centro de Florianópolis. 

PARTICIPE! 

 

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 

 

 

 

 

mailto:comunicacao@crpsc.org.br


 

 

FAÇA SUA INSCRIÇÃO: III Seminário de Atenção Psicossocial 

O CRP/12 promove o III Seminário de 
Atenção Psicossocial nos dias 11, 12 e 13 de 
agosto, no Centro de Convenções Centrosul, 
em Florianópolis. O evento vem se 
estabelecendo como um momento de 
discussão entre psicólogos (as) e demais 
profissionais de saúde, estudiosos da 
academia, estudantes e movimentos sociais. 
Esta diversidade de público auxilia a debater 

os mais variados aspectos da Rede de Atenção Psicossocial, como desafio 
posto em andamento com o surgimento do SUS há 25 anos atrás e que 
permanece atual para uma forma mais humana, integral e articulada de fazer 
saúde no Brasil. 
 
Acompanhe as novidades do evento no Facebook: 

https://www.facebook.com/events/591348301047338/ 
 

Inscrições no site: https://www.sympla.com.br/iii-seminario-de-atencao-
psicossocial__71643 
 

 

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”. 

https://www.facebook.com/events/591348301047338/
https://www.sympla.com.br/iii-seminario-de-atencao-psicossocial__71643
https://www.sympla.com.br/iii-seminario-de-atencao-psicossocial__71643
http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=3245
http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/?show_multipage&sid=18&cid=37

