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SEMINÁRIO SOBRE DESPATOLOGIZAÇÃO DAS 
TRANSEXUALIDADES E TRAVESTILIDADES:  
CONTRIBUIÇÕES DA PSICOLOGIA  

Estão abertas as inscrições para o Seminário organizado 
pelo CRP-12 que 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.  

A Psicologia brasileira possui importante contribuição social para a 
desnaturalização de posições rígidas sobre gênero e sexualidade e para o 
enfrentamento das situações de violências e preconceitos.  Considerando o 
cenário atual brasileiro, têm sido recorrentes os discursos e práticas 
amplamente conservadores, que desconsideram a diversidade e a pluralidade 
subjetiva. 

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

 

 

 
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). 
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. 

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


As Oficinas utilizam de metodologia expositiva e de trabalhos em grupo para a 
discussão de “problemas” e identificação de soluções para situações concretas 
do exercício profissional. 
 
Confira o calendário: 
06/06/15 - UFSC - Florianópolis  
15/06/16 - Sede CRP-12 - Florianópolis (parceria com Unisul)  
08/07/16 - UNIARP - Caçador 
02/08/16 - FACVEST - Lages 
  

 
 
 

 

Relatório da Relação do Sistema de Justiça com Psicólogas(os)  
 

Em reunião realizada dia 24 de maio foi 
consolidado o “Relatório de Análise sobre as 
Demandas do Sistema de Justiça aos Serviços 
Públicos Municipais de Saúde e Assistência 
Social”, fruto da parceria estabelecida com o 
CRESS 12ª Região, a SST/SC, o CEAS/SC; o 
FETSUAS/SC; o SinPsi/SC; a OAB/SC e 

Delegacia Geral de Polícia. 
 

A partir da análise dos dados foi possível perceber a incidência de demandas 
do Sistema de Justiça às(aos) psicólogas(os)  e assistentes sociais 
respondentes para prestar informações concernentes ao atendimento e/ou 
acompanhamento que realizam, bem como, para cumprir demandas que não 
fazem parte do rol de procedimentos especificados nas políticas com as quais 
atuam. 
 

Confira o Relatório no site do CRP-12  

http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4445 

 

______________________________________ 

 

Mobilização pela manutenção do SUS 

 

O atual cenário de instabilidade na manutenção de 
programas sociais e as declarações do governo federal 
sobre a impossibilidade de manter o Sistema Único de 
Saúde (SUS) universal por conta do ajuste fiscal, há 
uma grande preocupação em desmontarem o que foi 

construído desde a Constituição de 1988. O atendimento nas unidades de 
saúde deve continuar sendo melhorada e ampliada, e não ao contrário. 

Várias mobilizações estão ocorrendo no pais em defesa do SUS. Em Santa 
Catarina ocorrerá um “Abraçaço em defesa do SUS” na próxima segunda-feira, 
dia 6 de junho, a partir das 17h30. O evento será no Núcleo Estadual do 

https://www.sympla.com.br/oficina-de-orientacao-e-etica---florianopolis---ufsc__70073
https://www.sympla.com.br/oficina-de-orientacao-e-etica---florianopolis---sede-crp-12__70074
https://www.sympla.com.br/oficina-de-orientacao-e-etica---cacador__70075
https://www.sympla.com.br/oficina-de-orientacao-e-etica---lages__70076
http://www.crpsc.org.br/?open_pag&pid=4445


Ministério da Saúde, em frente ao Teatro Álvaro de Carvalho (TAC), em 
Florianópolis. Haverá roda de conversa sobre as políticas de saúde e em 
seguida um abraço coletivo. Leve faixas, cartazes, instrumentos musicais e seu 
abraço! 
 

 

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

