
BOLETIM DO CRP-12 – 6 de maio de 2016 

(assunto) 

Luta Antimanicomial e preparativos 9º Congresso Nacional da Psicologia  

(título) 

6 de maio 2016 – Luta Antimanicomial terá semana de eventos 

 
 
 

Semana de Luta Antimanicomial 
 
 Na semana de 16 a 20 de maio serão realizadas 
atividades acadêmicas e culturais relativas à 
comemoração da Luta Antimanicomial, visando à 

problematização da Reforma Psiquiátrica em Santa Catarina. 
O destaque será a presença de Alfredo Moffatt em alguns dos eventos. 
Psicólogo social, psicodramatista e arquiteto argentino, Moffatt foi fundador 
da Escola de Psicologia Argentina e é conhecido por diferentes contribuições 
em nível comunitário e para o desenvolvimento de terapias inovadoras 
populares. 
As atividades serão uma promoção conjunta das seguintes entidades: CRP-12, 
Centro de Ciências da Saúde - UFSC; Escola de Saúde Pública de SC; 
Faculdade CESUSC; Instituto Arco-íris; Mestrado Profissional em Saúde 
Mental- MPSM/ UFSC; Núcleo de Pesquisas em Clínica da Atenção 
Psicossocial (PSICLIN)- UFSC e terão apoio da Secretaria de Saúde de 
Florianópolis. 
 
Saiba mais no site www.crcsc.org.br   
 
_____________________________________ 
 
 

Dia 12 de maio será inaugurada subsede em Joinville 
 
Com o objetivo de estar mais perto das/os profissionais de 

Psicologia, o CRP-12 vai inaugurar a terceira subsede dia 12 

de maio, em Joinville. 

Junto com a sede em Florianópolis, as subsedes de Chapecó e 

Criciúma, o novo escritório vai oferecer mais agilidade a todos os profissionais do 

Norte do Estado.   

JOINVILLE – A nova subsede já está aberta para visitação desde o dia 20 de abril. O 

evento de inauguração será dia 12 de maio, às 19h30, e contará com a representação 

de diferentes entidades da região, entre elas: universidades, núcleos formadores e 

movimentos sociais. Na ocasião, será trabalhado a temática “Saúde Mental e do 

Trabalho”, dando abertura à programação local alusiva à Luta Antimanicomial”. As 

inscrições para inauguração e participação do debate estão disponíveis no site do 

CRP-12: www.crcsc.org.br.  

http://www.crcsc.org.br/
http://www.crcsc.org.br/


 
 

 

 

IX COREP define propostas e elege delegados 
para o Congresso Nacional  
 
O CRP-12 promoveu nos dias 30 de abril e 1° de maio, o 
IX COREP SC para discutir as práticas do exercício 
profissional, eleger os delegados para o 9° CNP e definir 
as propostas a serem implantadas pelo Sistema 
Conselhos na gestão 2016 a 2019.  

 
O evento foi realizado no Morro das Pedras Praia Hotel, em Florianópolis, e reuniu em 
torno de 100 psicólogos delegados (as) de diferentes regiões do Estado. A mesa de 
abertura foi composta pelos representantes Igor dos Santos, do CRP-12; Eddie Antunes, 
da ABEP Nacional; Briana Picolotto, da ABEP-SC; Rosane Lorena Granzotto, do FEPSIC; 
Nasser Haidar Barbosa, do Centro de Direitos Humanos de Joinville; do SinPsi, Vania 
Maria Machado e Eduardo Antunes de Matos, do Fórum Municipal de Educação de 
Lages.  

 

Durante o IX COREP, foram aprovadas 10 propostas por Eixo e os participantes elegeram 

os noves delegados profissionais para o 9° CNP, numa escolha entre três chapas, e um 

estudante que será titular. Outros três suplentes profissionais e um estudante também 

foram escolhidos. Ocorreram também as inscrições de chapas para a próxima gestão do 

CRP-12 junto à Comissão Eleitoral. “ O evento foi muito participativo, com apresentações 

de várias moções e debates importantes pertinentes ao exercício da profissão”, destacou a 

presidente do CRP-12, Jaira Rodrigues. 

 

 
 
 

 
Plataforma  de Controle Social e Processos Participativos 
 

Esse é um espaço de interação entre psicólogas(os) e 
cidadãs(os) que coloca em evidência os espaços municipais e 
estaduais de controle social das Políticas Públicas do Estado de 
Santa Catarina, vídeos de depoimentos de psicólogos que 

participem dos espaços de controle social ou outros espaços coletivos visando 
a cidadania, evidenciando sua importância, com vistas a fomentar a 
participação. As (os) psicólogas(os) podem participar entrando no site 
(www.crcsc.org.br) e no espaço deixar seus depoimentos, suas experiências. 
Nesse mesmo local, estarão disponibilizadas notícias, editais, entre outras 
informações.  
PARTICIPE!  
 
 
 

 

http://www.crcsc.org.br/


VI Congresso da Ulapsi   

O CRP-12 convida psicólogas e psicólogos interessados em 
fazer avançar uma Psicologia a partir do cotidiano de nossa 
gente, uma práxis psicológica que enfrente as especificidades 

da realidade Latino-americana. Momento propício para a sistematização desse 
debate será o VI Congresso da Ulapsi, que ocorrerá entre 08 e 11 de junho de 
2016, em Buenos Aires/Argentina. O evento tem como objetivo construir 
coletivamente por meio de diálogos e intercâmbios, a promoção de direitos e o 
bem viver. Saiba como participar: http://www.congresoulapsi2016.com.ar/VI/ 

 
 
 
 

 

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://www.congresoulapsi2016.com.ar/VI/
http://crpsc.org.br/?open_pag&pid=3245
http://www.crpsc.org.br/
http://www.crpsc.org.br/?show_multipage&sid=18&cid=37

