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Apresentação

Este relatório refere-se ao trabalho realizado pelo 
VI Plenário do CRP-12, que pautou seu trabalho nas 
diretrizes do VI Congresso Nacional da Psicologia 
(CNP), ocorrido entre 14 e 17 de junho de 2007, e 
na plataforma da chapa do Movimento Prá Cuidar da 
Profissão apresentada por ocasião do pleito eleitoral de 
27 de agosto de 2007, que representou a continuidade 
do trabalho deste Movimento na gestão da autarquia. 

O Movimento Prá Cuidar da Profissão apresenta 
um projeto com responsabilidade social, orientado pe-
los princípios do rigor e transparência na gestão, pro-
bidade na gestão dos recursos, pluralidade da Psicolo-
gia, método democrático para a construção do projeto 
coletivo, compromisso social da profissão e a luta por 
uma sociedade justa e democrática.
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Um breve histórico da gestão

A gestão do CRP-12, representada pelo VI Plenário, empossado em 21 de setembro de 2007, pautou seus 
trabalhos a partir do Planejamento Estratégico Situacional, construído coletivamente para contemplar as metas e 
objetivos da gestão.

No dia 5 de dezembro de 2008, foi realizada a avaliação deste planejamento. Nesta avaliação ficou evidente 
que as ações do CRP, apesar de pretender serem planejadas, pautaram-se no ativismo e na centralização de muitas 
ações e representações em alguns conselheiros, resultando em uma série de atividades, muitas delas com pouca 
participação dos profissionais a um custo financeiro considerável. 

O CREPOP, apesar de uma proposta ousada, não alcançou mobilização significativa dos profissionais. Exceção 
para o ciclo de oficinas sobre Psicologia das Emergências e Desastres.

A Comissão de Políticas Públicas realizou diversas atividades e participou de vários eventos e representações 
com destaque apenas para o Eixo Educação que conseguiu a mobilização dos psicólogos que trabalham no campo 
da educação através do Ano da Educação e a rearticulação do Fórum Estadual de Educação Inclusiva de Santa 
Catarina.

Os membros da Comissão de Direitos Humanos participaram de um grande número de eventos, porém o im-
pacto político foi, em geral, pequeno pela precária articulação das representações dentro do plenário e pela pouca 
consistência da ação do CRP-12 junto aos diversos espaços e órgãos de controle social.

A Comissão de Orientação e Fiscalização e a Comissão de Ética cumpriram com suas funções. 

A gestão financeira do CRP-12 ficou prejudicada pela ausência do conselheiro tesoureiro que permaneceu afas-
tado por três meses sem ser substituído.

A partir da avaliação do trabalho realizado em 2008, constatou-se a necessidade de mudança na forma de gerir 
a autarquia, buscando a eficiência no uso dos recursos financeiros, a participação de todos os conselheiros e uma 
proposta política coerente com os princípios apresentados aos psicólogos no pleito eleitoral de 2007. Enfim, uma 
forma de gerir a autarquia que alcançasse a participação efetiva dos psicólogos catarinenses, tornando a Psicologia 
presente em todos os lugares de forma consistente e qualificada.

Este processo de avaliação da implementação do Planejamento Estratégico gerou discordância de uma parte do 
plenário, de forma especial da então presidente e do tesoureiro, de que havia necessidade de redimensionamento 
político, administrativo e financeiro da gestão. Os princípios do Movimento Prá Cuidar da Profissão foram resga-
tados para serem o norteador desta reorientação, de tal forma que, além dos dois conselheiros citados, outros três, 
inconformados com a avaliação de imperiosa e urgente necessidade de mudança, renunciam ao seu mandato, na 
plenária de 14 de fevereiro de 2009. A renúncia obrigou a recomposição da diretoria e das comissões para a reali-
zação do trabalho indicado pelos princípios do Prá Cuidar da Profissão. Nesta plenária, instaurou-se comissão de 
sindicância para apurar eventos citados durante a avaliação do Planejamento Estratégico.
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Também, diante da gravidade dos fatos, o Conselho Federal de Psicologia, respondendo à solicitação de orien-
tação do CRP de como deveria proceder neste momento de crise, decide antecipar para o final do mês de março a 
rotineira auditoria que é realizada no mês de maio de cada ano.

Cumpre informar que, na reunião plenária do mês seguinte, a gerência do CRP apresenta relatório financeiro-
contábil – de apresentação obrigatória por regimento, no mês de fevereiro de cada ano (portanto, a presidente e 
o tesoureiro anteriores não haviam apresentado) – no qual se configurou um déficit orçamentário de R$ 276 mil. 
Tínhamos, então, elemento cabal que demonstrava a má gestão financeira e administrativa e o descumprimento dos 
princípios políticos do Movimento.

Tanto a comissão de sindicância quanto a auditoria da empresa contratada pelo CFP corroboram com a avalia-
ção e mudanças realizadas e acrescentaram novos elementos que contribuíram para a reorientação já em curso.

A gestão promoveu, como medidas emergenciais e imprescindíveis, a revisão orçamentária e a elaboração de 
um novo Planejamento Estratégico, visando reverter assim a tendência de um novo déficit que se configurava, 
preservando o exercício das funções do CRP e a ampliação do trabalho junto à categoria e à sociedade, no que 
denominamos “Psicologia em Todos os Lugares” de forma organizada e consistente.

Ao final daquele ano (2009), o resultado foi um superávit orçamentário de R$ 20 mil, pequeno pelo porte do 
CRP, mas significativo dada a situação em que se encontrava a autarquia. No ano de 2010, no momento de encer-
ramento da gestão (24 de setembro), a previsão de superávit era de aproximadamente R$ 200 mil. Salienta-se que 
a boa gestão dos recursos públicos propiciou estes resultados orçamentários positivos em um contexto de reali-
zação plena do Planejamento Estratégico, com ampliação da participação dos psicólogos catarinenses nas ações 
promovidas.

Esta ampliação fica comprovada pelo maior número de profissionais participantes nas atividades e na melhoria 
da qualidade desta participação. Mesmo com as dificuldades de sobrecarga de atividades para os sete conselheiros 
(de um total de 18 eleitos) que encerraram o mandato, dois exemplos paradigmáticos desta melhoria foram: a 
realização do VII Congresso Regional da Psicologia (COREP), com o maior número de delegados já eleitos em 
pré-congressos neste Estado, e a organização do I Seminário Regional de Psicologia e Políticas Públicas, nos dois 
últimos dias de gestão (23 e 24 de setembro de 2010) com a presença do maior número de psicólogos (268) em um 
evento do CRP nesta gestão e talvez de todas as gestões.

Destacamos, desta trajetória em que houve momentos difíceis e de superações, a implementação plena das 
ações estabelecidas no planejamento, fazendo com que o CRP cumprisse sua função primordial de orientar, fiscali-
zar e zelar pelo exercício profissional qualificado da Psicologia em Santa Catarina. Cabe salientar que o orçamento 
público não visa o superávit nem o déficit, pois a lógica que o pauta é o investimento de tudo o que é arrecado em 
ações que revertam aos interessados (psicólogos e sociedade) visando o bom exercício da profissão. O que gera 
superávit é a boa gestão dos recursos, o que foi possível por um planejamento bem feito e bem executado. Isso 
gerou, inclusive, a possibilidade de que a gestão 2007-2010 propusesse na assembleia orçamentária de 20 de agosto 
de 2010 o congelamento da anuidade de 2011, proposta acatada pela mesma.
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Planejamento Estratégico  
do período de julho de 2009  
a setembro de 2010

O Planejamento dos 15 meses do novo período vivenciado pela gestão compreendeu o 
período de julho de 2009 a setembro de 2010, e teve como objetivos a ampliação da política do 
CRP-12 alinhada com as diretrizes nacionais (do Sistema Conselhos de Psicologia) e o alinha-
mento dos recursos disponíveis e as ações políticas. 

Neste planejamento foram elaboradas a missão e a visão da autarquia apresentadas na 
abertura deste relatório.

A formulação das ações do planejamento foi realizada levando em conta três grandes temas 
organizados nos seguintes eixos: 

- Eixo 1: estrutura organizacional: visava trabalhar as questões relativas às necessidades de 
estruturação do Conselho enquanto entidade de Psicologia, estrutura física e técnica;

- Eixo 2: política nacional - VII CNP: visava trabalhar as questões relativas ao VI COREP/
VI CNP (política nacional) e as ações integradas deliberadas em Assembleia das Políticas, 
da Administração e das Finanças (APAF);

- Eixo 3: política regional - identidade catarinense: visava trabalhar as questões relativas à 
política local. 

A seguir apresentamos as principais ações desenvolvidas em cada um destes eixos. Estes 
eixos se articularam também aos eixos definidos pelo VI CNP.
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Ações  
realizadas  
de acordo  

com os eixos do 
Planejamento 

Estratégico
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Eixo 1: Estrutura Organizacional

1.1 Institucional

Ações:

- Adequação do espaço físico.

- Criaram-se estratégias para facilitar a relação entre conselheiros, funcionários e diretoria.

- Aquisição do servidor de informática, tornando mais ágil o trabalho interno e de atendimento aos psicólogos.

- Aquisição de sistema de controle financeiro e orçamentário, oferecendo uma ferramenta segura de gestão das 
finanças do CRP, em atendimento a Lei Nº 4.320/1964.

- Implementação de fluxo de caixa, gerando a aplicação dos recursos financeiros do CRP, que resultou em um 
ganho de rendimentos para o CRP na ordem de R$ 20 mil.

- Disponibilização da prestação de contas mensal no site do CRP, propiciando a transparência da gestão dos 
recursos do CRP e a criação de uma cultura de controle social da categoria junto ao seu Conselho.

- Readequação do quadro funcional, diminuindo custeio e aumentado a capacidade de investimento na Psico-
logia.

- Criação de um novo site www.crpsc.org.br, melhorando a comunicação com os psicólogos e com a sociedade 
em geral.

- Revisão de todos os contratos firmados pelo CRP-12 com prestadores de serviço, regularizando contratos 
vencidos.

- Estabelecimento de procedimentos adequados de recobrança da anuidade corrente, possibilitando um ingres-
so maior de fluxo monetário nos cofres do CRP.

- Recuperação de créditos de anuidades de exercícios anteriores na ordem de R$ 160 mil, evitando desta ma-
neira sua prescrição e aumentando a capacidade de investimento do CRP em suas funções junto aos psicólogos e 
à sociedade.

- Recuperação de taxas bancárias cobradas indevidamente pelo Banco do Brasil, entre 2007 e 2008, na ordem 
de R$ 37 mil.

- Regularização da função de técnico do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas – 
CREPOP, que inexistia na estrutura funcional do CRP mesmo que houvesse um profissional contratado.

- Elaboração de relatórios de pesquisas do CREPOP de 2008 que não haviam sido elaborados à época.

- Regularização junto ao CFP de apoio financeiro previsto no Sistema Conselhos, porém não solicitado pelo CRP-
12 entre os meses de janeiro de 2008 a abril de 2009, representando um ingresso nos cofres do CRP de R$ 68 mil.
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- Elaboração de projetos pautados em políticas definidas pelo VI CNP e pela APAF que foram enviados ao 
CFP e por ele avaliados e aprovados, totalizando R$ 140 mil, que foram repassados pelo CFP ao CRP, viabilizando 
o trabalho em diversos temas junto aos profissionais de todo o Estado. Os temas foram: Ano da Educação, Ano 
da Psicoterapia, 1ª Conferência Nacional de Comunicação - CONFECOM (etapa estadual); Relação e Condições 
de Trabalho; IV Conferência Nacional Intersetorial de Saúde Mental (etapa estadual); III Congresso Brasileiro 
Psicologia Ciência & Profissão; eventos preparatórios e pré-congressos de VII Congresso Regional da Psicologia 
(COREP); e Seminário Regional de Psicologia e Políticas Públicas.

1.2  Comissão de Orientação e Fiscalização – COF

Ações:

- Com relação à fiscalização de irregularidades do exercício profissional a COF trabalha com um processo pre-
ventivo, em acordo com o Manual Unificado de Orientação e Fiscalização (MUORF), estabelecido pela Resolução 
CFP Nº 019/2000, de modo a realizar verificações e visitas de rotina e orientar o profissional tanto pessoalmente 
quanto por correspondências. Quando identificada uma possível infração às normas do Código de Ética Profissio-
nal do Psicólogo que não é passível de orientação ou quando o profissional não acata as orientações fornecidas a 
Comissão procede a Portaria à Comissão de Ética para a apuração dos fatos.

- Em setembro de 2007, quando a atual gestão assumiu o trabalho, já havia 257 situações em andamento.

- Nos anos de 2007 a 2010 foram abertas 475 situações, envolvendo 593 profissionais habilitados e 62 pessoas 
jurídicas inscritas (PJs) ou em processo de inscrição junto ao CRP-12. Estas situações também envolveram ações 
de orientação e fiscalização a 54 pessoas de outras profissões, 102 entidades privadas, 11 instituições filantrópicas 
ou associações e 58 órgãos públicos de diferentes esferas.

- Abaixo segue tabela descrita das viagens de orientação e fiscalização realizadas por esta Comissão no período 
em questão:

Norte Sul Vale Serrana Meio 
Oeste

Oeste Total

2007 4 1 4 2 1 1 13
2008 2 2 4 - 2 1 11
2009 5 2 6 1 1 1 16
2010 3 1 5 1 1 1 12
Total 14 6 19 4 5 4 52

- No intuito de melhor orientar aos psicólogos e aos proprietários de pessoas jurídicas foi realizado, no ano de 
2008, um levantamento das PJs com atividade principal e secundária em Psicologia junto à Junta Comercial do Estado 
de Santa Catarina (JUCESC). Diante dos dados foram realizadas verificações, visitas e orientações para que as empre-
sas identificadas com a Psicologia, como atividade principal, realizassem o pedido de inscrição junto ao CRP-12.

- Todas as diligências solicitadas pela COE foram executadas com a presteza exigida.

- Desde 2007 esta Comissão tem promovido aproximação com os Serviços de Psicologia das Instituições de 
Ensino Superior de Santa Catarina para o cadastro destas junto ao CRP-12. Até setembro de 2007 constavam 7 
processos deferidos e 9 em processo de inscrição.

- Todas as orientações individuais e coletivas da categoria e da sociedade em geral foram atendidas por telefone, 
e-mail e pessoalmente.

- A COF elaborou índice temático sobre as normas da profissão para o site do CRP-12 e contribuiu para publi-
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cações neste meio, como esclarecimento de dúvidas sobre avaliação psicológica para porte de arma e Contribuição 
Confederativa.

- Todos os pedidos de divulgação foram analisados por esta Comissão até julho de 2009, quando esta função 
passou a ser da assistente técnica. 

- Todos os pedidos de mala-direta foram analisados pela COF.

- Publicações de matérias no Jornal do CRP-12:
a. Janeiro / 2009 “De olho na qualificação ética e técnica”;
b. Março/2009 “Orientação Coletiva esclarece dúvidas”;
c. Abril/2010 “COE e COF: “Parceiras no zelo pela observância dos princípios da ética e técnica”
d. Julho/ 2010 “Orientar, depois fiscalizar” e “Rodas de Conversa pelo Estado”

- Participação da elaboração da Cartilha de Estágios publicado em agosto de 2009 e do Guia para o Exercício 
Profissional do Psicólogo publicado em maio de 2010.

- Campanha de divulgação da Profissão de Psicólogo à sociedade: participação na elaboração e promoção da 
campanha que promoveu esclarecimentos à população em geral.

- Criação do projeto “Roda de Conversa” com o objetivo de promover a troca de informações entre os profis-
sionais e propiciar orientações pertinentes sobre o exercício da Psicologia. O projeto iniciou em 2009 na capital e 
começou a estender-se a outras cidades em junho de 2010. Os temas abordados foram:

a. Relação do Psicólogo com a Justiça e suas Implicações - Florianópolis
b. Psicologia Escolar - Florianópolis 
c. Psicologia Organizacional e do Trabalho - Florianópolis 
d. Atuação do Psicólogo no Trânsito - Florianópolis 
e. Atuação do Psicólogo no SUAS - Florianópolis e Lages
f. “Práxis Psi nas Varas da Infância, Juventude e do Idoso” - Florianópolis e Joinville

- O Presidente do CRP-12 e a Presidente da COF participaram da reunião nacional das COFs em 23 e 24 de 
novembro de 2007 e em 3 e 4 de julho de 2009. 

- Participação em eventos/ações do Conselho nas diferentes regiões do Estado sempre que necessário ou so-
licitado.

- Qualificação dos Conselheiros e das Agentes Fiscais:
a. Participação no III Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho, com estande propor-
cionando capacitação dos participantes para acesso a Biblioteca Virtual da Psicologia e Saúde – BVS-Psi e 
distribuição da Revista  Diálogos, edição de dezembro de 2007, que tratou do tema em tela. 
b. Participação no III Encontro Regional realizado entre os dias 11 a 13 do mês de setembro de 2008, na ci-
dade de Palhoça, na Universidade do Sul do Estado (UNISUL), Campus da Pedra Branca nas mesas redondas 
e Oficinas de Psicoterapia. 
c. Participação em treinamento sobre a BVS-PSI realizado na sede do Conselho em 2008.

- Solicitação de Pareceres de profissionais de notório saber sobre assuntos específicos, bem como da assessoria 
jurídica e da assessoria contábil do CRP-12, sempre que as situações exigiam.

- Realização de oficinas sobre ética e exercício profissional nas IES.

- Realização de duas edições, em 2009 e 2010, do Encontro dos Serviços de Psicologia das Instituições de En-
sino Superior de Santa Catarina.

- Ampliação das relações com a ABEP e IES. 
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- Integração com Agentes de Fiscalização de Conselhos de outras profissões em encontros promovidos pela 
Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina (ASCOP): 

a. 1º Encontro dos Profissionais de Fiscalização dos Conselhos, em 2007. 
b. 2º Encontro dos Profissionais de Fiscalização dos Conselhos de Classe realizado, pela ASCOP, na sede do 
Conselho Regional de Contabilidade, em 2008. 
c. 3º Encontro dos Profissionais de Fiscalização dos Conselhos de Classe realizado, pela ASCOP, na sede do 
Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, em 2009.

1.3  Comissão de Ética – COE

Comissão de Ética
Relatório de Atividades - VI Plenário - Gestão 2007/2010

27/09/2007 a 24/09/2010

PERÍODO 2007 2008 2009 2010
ATIVIDADE
Novas Denúncias 4 22 28 8
Análise de Parecer arquiva 0 2 4 10

instaura 1 18 14 8
Análise de Pedido de 
Reconsideração

arquiva 3 0 2 2
instaura 3 4 16 9

Tomada de Depoimento 0 0 7 12
Julgamento CRP-12 3 4 7 12
Penalidade aplicada advertência 1 1 3 9

multa 0 1 1 1
censura 2 2 3 1
suspensão 0 0 0 0
cassação 0 0 0 1

Recurso enviado para CFP 0 1 3 1
Julgamento CFP manteve decisão CRP-12 0 0 1 0

reformou decisão CRP-12 1 0 1 0
Penalidade executada advertência 0 3 3 1

multa 0 1 1 2
censura 1 2 1 1
suspensão 0 0 0 0
cassação 0 0 0 0

Total de representações e Processos finalizados: 42

Tempo de tramitação das Rep. e Processos 23 meses
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- A Comissão de Ética tomou depoimentos das partes interessadas nos processos e de testemunhas arroladas 
pelas mesmas em 19 Processos Éticos.

- O Plenário julgou 26 Processos Éticos, sendo que 12 destes julgamentos ocorreram no ano de 2010. A pe-
nalidade aplicada com maior frequência foi a Advertência, em 14 processos, seguida pela Censura Pública em oito 
processos e da Multa em três processos. A penalidade de Cassação do exercício profissional foi aplicada uma única 
vez.

- Neste período, como instância máxima o Conselho Federal de Psicologia analisou três recursos decorrentes 
dos julgamentos realizados no CRP-12, em que se manteve uma decisão do Regional, enquanto que duas decisões 
restaram reformuladas.

- Ao todo, o CRP-12 executou 16 penalidades de Advertência (sete), Multa (quatro) e Censura Pública (cinco).

1.4  Comissão de Análise dos Títulos de Especialistas – CATE

- Na vigência da Gestão do VI Plenário do CRP-12 a Comissão de Análise do Título de Especialista – CATE 
recebeu 102 requerimentos do título profissional de especialista, nas seguintes modalidades:

a. Concurso de provas e títulos: 29, com maior incidência no ano de 2009 (19 requerimentos);
b. Curso de Especialização: 72, com maior incidência no ano de 2008 (33 requerimentos);
c. Experiência comprovada: um no ano de 2008, que restou indeferido pelo Plenário.

- As áreas em que os títulos foram solicitados concentraram-se com maior frequência na Psicologia Clínica 
(74 requerimentos), seguida da Psicologia do Trânsito (19 requerimentos). Os demais títulos requeridos foram em 
Neuropsicologia (três requerimentos), Psicologia Organizacional e do Trabalho (dois requerimentos) e Psicologia 
Social, Psicologia Hospitalar, Psicologia Jurídica e Psicologia Escolar/Educacional, com apenas um requerimento 
para cada área.

- No total, o Plenário concedeu 98 títulos de especialista, indeferiu três requerimentos e aguarda a apresentação 
de documentos complementares em um requerimento.
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Eixo 2:  Política Nacional – VI CNP  
e Ações Integradas do Sistema Conselhos
s Ações do CREPOP.

s Anos Temáticos: Educação e Psicoterapia

 s Evento Estadual Ano da Educação em parceria 
com o Fórum Estadual de Educação Inclusiva de 
Santa Catarina - FEEISC.

s Conferência Livre de Psicologia - Evento 
Preparatório da 1ª Conferência Nacional de 
Segurança Pública – CONSEG.

s Conferências Nacionais e suas respectivas ações 
no estado: 

1ª Conferência Nacional de Segurança Pública - 
CONSEG, 

1ª Conferência Nacional de Comunicação - 
CONFECOM, 

1ª Conferência Nacional de Defesa Civil 
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1ª Conferência Nacional  
Intersetorial de Saúde Mental.

Marcha dos Usuários a Brasília.

Evento preparatório do VII COREP (Diálogos Transversais sobre a Homosexualidade na Assembleia Legislativa 
de Santa Catarina – ALESC).

s Mobilização contra 
o Projeto de Lei do Ato Médico.

s VII Congresso Regional da Psicologia - COREP 
(Eventos preparatórios, pré-congressos 
nas diversas regiões e Congresso Regional em 
Florianópolis) e VII Congresso Nacional da 
Psicologia - CNP.

s III Congresso Brasileiro Psicologia 
Ciência & Profissão.

s I Seminário Regional 
 de Psicologia e  
Políticas Públicas.
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Eixo 3: Política Catarinense
s Guia para o 
Exercício 
Profissional 
do Psicólogo

s Rodas de Conversa

s Reuniões de 
Entregas de CIPs

s Eventos de Saúde 
Mental com Usuários 
na ALESC

s Campanha Psicologia em Todos os Lugares 

s Dia do Psicólogo

s Criação do Fórum das Entidades da Psicologia Catarinense – FEPSIC
 

2009

2010
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s Oficinas de Ética  
nas Universidades

s I e II Encontro dos Serviços de Psicologia das Instituições de Ensino Superior de Santa Catarina

s Publicação de  
duas edições  
da Cartilha de  
Estágios.

s Criação do Sindicato  
dos Psicólogos de Santa  
Catarina – SinPsi-SC

s III e IV Encontro  
Regional da ABEP/SC

2009

2010
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s XII Encontro Regional da ABRAPSO/SUL

s Evento do Fórum Estadual  
contra a Violência  
Infantojuvenil em Lages

s Ações da Psicologia nas Emergências e Desastres
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Ações  
realizadas  
de acordo  

com os eixos do  
VI Congresso Nacional 

da Psicologia - CNP
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Eixo 1: Aperfeiçoamento Democrático do 
Sistema Conselhos de Psicologia

1.1 VII Congresso Regional de Psicologia (COREP/SC)  
e VII Congresso Nacional de Psicologia (CNP)

s Lançamento de uma Edição Especial do Jornal do CRP-12 (edição n. 3, janeiro/fevereiro/março de 2010) re-
ferente ao VII Congresso Regional de Psicologia (COREP/SC) e VII Congresso Nacional de Psicologia (CNP).

s Envio de boletins eletrônicos aos psicólogos com a divulgação de cada um dos eventos preparatórios e pré-
congressos.

s Realização de oito eventos preparatórios no Estado de SC nas cidades de Chapecó, Caçador, Florianópolis, 
Joinville, Criciúma, Lages, Joaçaba e Blumenau abordando os seguintes temas, respectivamente: Psicologia em 
Interface com a justiça/alienação parental, Redução da Maioridade Penal, Homofobia: 10 anos da Resolução CFP 
Nº. 001/99, Processos em Organização e Trabalho, Saúde do Trabalhador, Avaliação Psicológica e Escuta de 
Crianças e adolescentes envolvidos em situação de violência e rede de proteção.

s Realização de oito pré-congressos no Estado de Santa Catarina nas cidades de Caçador, Chapecó, Lages, 
Joinville, Blumenau, Itajaí, Criciúma e Florianópolis sendo abordado em todas as regiões o tema do VIII CNP, 
“Psicologia e Compromisso com a Promoção de Direitos: Um Projeto Ético-Político para a Profissão” dividida 
nos três eixos: Aperfeiçoamento democrático do Sistema Conselhos; Construção de referências e estratégias de 
qualificação para o exercício profissional e Diálogos com a Sociedade e com o Estado.

s Divulgação das teses aprovadas nos pré-congressos de SC e disponibilização do caderno de teses de âmbito 
nacional no site do CRP-12 .

s Divulgação dos resultados dos pré-congressos no Jornal do CRP-12 (edição nº 4, abril/maio/junho de 
2010).

s Realização do VII Congresso Regional da Psicologia (COREP) de 30 de abril a 02 de maio de 2010, em Flo-
rianópolis, com a presença de 71 delegados, quatro observadores e oito representantes estudantis.

s Divulgação dos resultados completos do VII CNP no site do CRP-12 e resumidos no Jornal do CRP-12 
(edição nº 5, julho/agosto/setembro de 2010).

1.2 Interação, articulação e participação dos psicólogos  
das regiões distantes da sede do CRP-12

s Realização, em 2008, de assembleia orçamentária com transmissão on line para cinco regiões do estado, com 
a possibilidade de envio de perguntas em tempo real.

s Gestão estadualizada, com a realização de eventos contemplando todas as regiões do estado com vistas a 
garantir a ampla participação da categoria.

s Nomeação de oito Psicólogos colaboradores e articuladores com vistas a manter a representatividade da 
autarquia em todo o estado.

s Criação da Roda de Conversa itinerante, em 2010, sendo realizada a partir do levantamento de demandas re-
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gionais pelo CRP ou a partir de solicitação de um grupo de psicólogos organizados que sugeriam o tema. Além de 
diversas Rodas de Conversa que já vinham ocorrendo desde 2009 na capital, foram realizadas uma em Lages (“Atu-
ação do Psicólogo do CRAS”) e outra em Joinville (“Práxis Psi nas Varas da Infância, Juventude e do Idoso”).

s Publicação do Guia para o Exercício Profissional do Psicólogo enviado a todos os psicólogos inscritos no 
CRP-12, lançado no VII COREP.

s Campanha de atualização de endereços, demonstrando a importância em manter os dados atualizados para 
receber os materiais e informativos do CRP-12 e estar atualizado e próximo ao Conselho.

1.3 Revisão da Lei n. 5766, que cria os Conselhos, com vistas à 
incorporação das conquistas da categoria dos psicólogos

s Realização de oficina de debate sobre a Lei n. 5766, tendo como convidado o Psicólogo Odair Furtado mi-
nistrando palestra sobre o tema, durante o XII Encontro Regional Sul da Abrapso, realizado nos dias 13, 14 e 15 
de novembro de 2008, na UNOCHAPECÓ, em Chapecó/SC.

1.4 Aproximação e acolhimento dos recém-formados

s Incremento das Cerimônias de Entrega de Carteira de Identidade Profissional (CIP) com a produção de fol-
der explicativo para subsídio das cerimônias.

s Ampliação dos locais de realização das Cerimônias de Entrega de CIPs para oito regiões do estado.

s Espaço de participação do SinPsi-SC nas Cerimônias de Entrega de CIPs para apresentação e divulgação do 
sindicato, suas ações e atribuições.

s Constante apresentação e divulgação da agenda de eventos do CRP-12, bem como da agenda do CREPOP 
aos profissionais, por variados meios – Boletim Eletrônico/Jornal do CRP-12/Site da autarquia.

s Participação de um representante do CRP-12 em Cerimônias de Formatura, sempre que convidado, com a 
distribuição de pin com o símbolo da Psicologia.

Eixo 2: Diálogos para Construção dos Projetos 
Coletivos da Profissão

2.1 Diálogo com os diversos âmbitos institucionais, com os gestores 
públicos, Poderes Executivo e Legislativo, com vistas a dar visibilidade 
à amplitude de ação dos psicólogos

s Encaminhamento de correspondência aos órgãos públicos, tais como prefeituras, Vigilância Sanitária, Justiça 
Federal e Promotorias sempre que se fez necessário esclarecer atribuição ou regulamentação da profissão.
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s Ações pontuais com participação da assessoria jurídica quando da constatação de irregularidades em editais 
de concurso e seleções públicas. Não houve fiscalização sistemática, mas ações pontuais conforme demanda. 

s Mapeamento da necessidade da presença do psicólogo nos projetos coletivos e institucionais realizados atra-
vés das reuniões específicas de todas as pesquisas nacionais do CREPOP, onde participam os gestores públicos dos 
serviços que são temas das pesquisas. Nos ciclos de pesquisa do CREPOP o CRP-12 realizou reuniões específicas 
em diferentes cidades do estado, procurando sempre pesquisar os temas nas cidades as quais dispunham de maior 
variedade de serviços públicos referentes aos mesmos. 

s O CREPOP de SC realizou em março de 2008, em Florianópolis, um evento de divulgação do CREPOP e 
das pesquisas nacionais e regionais a serem realizadas naquele ano.

s Realização de campanha junto aos psicólogos para apoiarem, através do envio de manifesto aos deputados, a 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 060/2007, que dispõe sobre a inserção profissional de assistentes sociais 
e psicólogos nas escolas públicas de educação básica.

s Divulgação de nota de repúdio elaborada conjuntamente com o Sindicato dos Psicólogos do Estado de 
SC (SinPsi-SC) ao processo seletivo lançado pela Prefeitura de Chapecó, visto que havia psicólogos concursados 
aguardando para serem convocados.

2.2 Diálogo com movimentos sociais comprometidos com a busca de 
melhores condições sociais

s Representações do CRP-12 junto aos seguintes órgãos de controle social e movimentos sociais: Fórum Ca-
tarinense pelo Fim da Violência e Exploração Sexual Infantojuvenil; Comitê Estadual do Plano de Enfrentamento 
à Violência e Exploração Sexual Infantojuvenil; Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil; Movimento 
Estadual pela Defensoria Pública; Colegiado de Atenção Psicossocial; Comitê Estadual pela Democratização da 
Comunicação (CDC/SC); Conselho Estadual de Entorpecentes (CONEN); Fórum Estadual Popular da Saúde 
(Fopes); Conselho Estadual de Segurança Alimentar (CONSEA); Conselho Estadual de Saúde (CES); Comissão 
Interinstitucional de Saúde do Trabalhador (CIST); Fórum Estadual de Educação Inclusiva de Santa Catarina 
(FEEISC); Comitê Estadual Contra a Tortura, Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina (AS-
COP); Fórum Nacional Democratização da Comunicação (FNDC); Comissão Pró-Conferência Estadual de De-
fesa Civil de SC.

s Participação efetiva na criação do Fórum dos Usuários, Familiares e Associações de Saúde Mental de SC.

s Apoio ao PL que criou o salário mínimo regional estadual, fruto da mobilização das centrais sindicais de 
SC.

s Participação nas audiências públicas promovidas pela Assembleia Legislativa de SC, em 2009, nas cidades de 
Chapecó, Joinville, Criciúma, Lages e Florianópolis, visando à mobilização pela criação da Defensoria Pública em 
SC.

s Mobilização para criação do Comitê dos Direitos da Criança e do Adolescente de Chapecó, em julho de 2009, 
em decorrência de violência policial contra adolescentes autores de ato infracional internos no Centro de Educação 
Regional (CER) desta cidade.

s Mobilização e organização da participação de SC na Marcha dos Usuários a Brasília, em 30 de setembro de 
2009.

s Realização do evento preparatório ao VII CNP “Homofobia: 10 anos da Resolução CFP Nº. 001/99”, em 10 
de dezembro de 2009, em Florianópolis, em conjunto com o movimento LGBTT.
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s Organização e mobilização para o dia nacional de luta contra o PL do Ato Médico, em conjunto com conse-
lhos profissionais da área da saúde, no dia 9 de março de 2010, nas cidades de Florianópolis, Lages e Chapecó.

2.3 Diálogo com a sociedade em geral, com vistas à divulgação da 
profissão

s Elaboração e promoção de Campanha de Divulgação da profissão à sociedade intitulada “Psicologia em 
Todos os Lugares” (selo, cartazes e folders), amplamente divulgada e distribuída nos eventos do CRP e de outras 
entidades (IES, Institutos de formação, Fórum de Entidades da Psicologia Catarinense).

s Comemoração do Dia do Psicólogo em 2008 com a realização de evento na capital para discussão do tema 
Psicologia na América Latina.

s Comemoração do Dia do Psicólogo de 2009 e 2010 em parceria com o Fórum de Entidades da Psicologia 
Catarinense (FEPSIC), com a organização de estande em praças públicas de seis cidades das diversas regiões do 
estado para divulgação da profissão, com a distribuição de Kit de material contendo a campanha de esclarecimento 
e valorização da profissão e demais materiais do Sistema Conselhos e das entidades parceiras.

s Criação em 2009 de um novo site e do Jornal do CRP-12 com o objetivo de manter atualizados dados refe-
rentes à gestão, aos eventos e às resoluções.

s Estabelecimento de parceria em 2009 com a TV Floripa, televisão comunitária com abrangência na Grande 
Florianópolis e online, com um programa semanal, contando com um profissional psicólogo convidado pelo 
CRP-12, abordando à sociedade um tema definido a partir das demandas apresentadas.

s Participação em inúmeras entrevistas em rádio e televisão e veiculação de matérias em jornais divulgando as 
ações do Sistema Conselhos, do CRP-12 especificamente, e discutindo temas emergentes na sociedade.

2.4 Diálogo com os estudantes de Psicologia, com vistas a contribuir 
para o fortalecimento de seu compromisso ético-político

s Realização de 15 Oficinas de “Ética e o exercício profissional”, entre 2007 e 2009, contemplando solicitações 
de professores de cursos de diversas regiões do Estado.

s Realização do I Encontro dos Serviços de Psicologia das IES, em 7 e 8 de agosto de 2009, em parceria com 
a ABEP, com apresentação de trabalhos e mesas redondas para estimular a participação dos psicólogos, estudantes 
e professores no debate sobre a formação e o compromisso ético-político da profissão. Este evento permitiu uma 
interlocução de diferentes realidades vivenciadas nos Serviços de Psicologia das IES do Estado, contou com a par-
ticipação de 375 pessoas, sendo que destas 80% foi acadêmica. Houve apresentação de trabalhos (128, organizados 
em cinco eixos) sobre o tema e mesas redondas que resultaram em propostas de ação para qualificar os Serviços 
de Psicologia.

s Realização do II Encontro dos Serviços de Psicologia das IES, nos dias 13 e 14 de agosto de 2010, com par-
ticipação Fórum de Entidades da Psicologia Catarinense. O evento mobilizou a inscrição prévia de 536 pessoas e 
a participação de 69% destes, tendo sido apresentados 65 trabalhos.

s Lançamento, no I Encontro dos Serviços de Psicologia das IES, da Cartilha de Estágios, publicação que reúne 
as inovações da Lei nº 11.788/2008 e as normas da profissão que tratam do exercício profissional supervisiona-
do.
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s Impressão da segunda edição da Cartilha de Estágios em maio de 2010.

s Incentivo aos estudantes para participação nos eventos do CRP-12.

s Ampla divulgação da agenda do CRP-12 entre os Coordenadores de Cursos das IES, sempre com o indicativo 
de divulgar entre os estudantes.

2.5 Diálogo com outras entidades de Psicologia, com vistas a 
fortalecer a integração entre as mesmas

s Participação na organização do III Encontro Regional da ABEP/SC, realizado nos dias 11, 12 e 13 de setem-
bro de 2008, na Unisul, em Palhoça.

s Participação no XII Encontro Regional Sul da Abrapso, realizado nos dias 13, 14 e 15 de novembro de 2008, 
na Unochapecó, em Chapecó.

s Apoio à criação do Sindicato dos Psicólogos do Estado de SC (SinPsi-SC), no período de agosto a dezembro 
de 2008.

s Criação do Fórum de Entidades da Psicologia Catarinense (FEPSIC) no dia 17 de abril de 2009.

s Elaboração de convênio entre CRP-12 e Sindicato dos Psicólogos do Estado de SC (SinPsi-SC), no dia 01 de 
maio de 2009, visando a viabilização do trabalho do Sindicato junto aos psicólogos em todo o Estado.

s Realização do dia do Psicólogo em 2009 sob a coordenação do Fórum de Entidades da Psicologia Catarinen-
se (FEPSIC), no qual aconteceram atividades de cada entidade e atividades conjuntas, sendo todas divulgadas em 
folder impresso e eletrônico unificado.

s Ampla divulgação no site e boletim eletrônico e através de encarte no Jornal do CRP-12 (edição nº 2, outu-
bro/novembro/dezembro de 2009) da discussão pelo Sindicato dos Psicólogos do Estado de SC (SinPsi-SC) do 
piso salarial estadual do psicólogo, realizado em diversas regiões do Estado, em novembro de 2008.

s Participação no Colegiado Gestor da ABEP/SC.

s Elaboração de convênio entre CRP-12 e Associação Brasileira de Ensino de Psicologia (ABEP) e participação 
na organização do IV Encontro Regional da ABEP/SC, realizado nos dias 21 e 22 de maio de 2010, na Unocha-
pecó, em Chapecó.

s Criação de links no site do CRP-12 para acesso aos sites das entidades ABEP, Sindicato dos Psicólogos do 
Estado de SC (SinPsi-SC) e Fórum das Entidades da Psicologia Catarinense (FEPSIC).

s Elaboração do Projeto Memórias da Psicologia Catarinense, que iniciar-se-á pela publicação de um livro sobre 
as entidades da Psicologia, com apoio do Fórum de Entidades da Psicologia Catarinense (FEPSIC).

s Início da organização do I Congresso Catarinense Psicologia: Ciência e Profissão, a realizar-se em maio de 
2011.

s Início da mobilização, em parceria com a Associação Brasileira de PsicologiaEscolar e Educacional (ABRA-
PEE), para criação da representação da entidade em Santa Catarina.
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Eixo 3: Intervenções dos Psicólogos  
nos Sistemas Institucionais

3.1 Construção de referências para a atuação dos psicólogos no 
Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

s Orientação, informação e divulgação aos psicólogos sobre as pesquisas e publicações do CREPOP sobre o 
CREAS E CRAS.

s Como indicação de pesquisa do CREPOP Nacional, o CREPOP do CRP-12 realizou a pesquisa “CREAS 
e outros serviços especiais de acolhida e atendimento domiciliar do SUAS”, no período de setembro a novembro 
de 2009.

s Como indicação do CREPOP Nacional, o CRP-12 realizou a pesquisa sobre a atuação do psicólogo no 
CRAS, no período de abril a maio 2010. 

s Participação nas reuniões do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS).

s Participação nas etapas municipais e estadual da Conferência Nacional de Assistência Social.

s Realização Roda de Conversa em Lages sobre as atribuições dos psicólogos nos serviços do SUAS.

s Transmissão on line, a partir da sede do CRP-12, do “Seminário Nacional sobre a atuação do Psicólogo no 
SUAS”, em abril de 2010.

3.2 Prática dos psicólogos, construção de referências técnicas e 
valorização social da Avaliação Psicológica e do uso dos testes como 
ferramentas nesse processo

s A Avaliação Psicológica foi tema de um evento preparatório ao VII CNP, de uma Roda de Conversa, bem 
como foi abordada por artigos no Jornal do CRP-12.

s A Comissão de Orientação e Fiscalização incrementou a orientação e a fiscalização da utilização de instru-
mentos da avaliação psicológica junto aos profissionais da área.

s A Resolução CFP nº 07/2003 foi amplamente divulgada ao profissional por meio das orientações e fiscaliza-
ções, por divulgação no site do CRP-12 e nas aulas de ética realizadas nas IES.

s Produção de matérias para jornal e site sobre “Avaliação Psicológica para porte de arma somente com psicó-
logo credenciado”; “alerta sobre a publicidade profissional” e “CRP-12 acompanha os concursos públicos”.

s Realização de quatro mini-cursos nas IES de diferentes regiões contemplando as solicitações e demandas, 
onde foram trabalhados conteúdos, entre eles: testes psicológicos, avaliação psicológica e produção de documentos 
e as resoluções específicas.

s Manutenção de atenção especial da COF em suas ações diárias por telefone, e-mail e correspondência ao 
tema da Avaliação Psicológica, uso de testes e produção de documentos de acordo com as Resoluções.

s Qualificação das profissionais técnicas da autarquia – agentes fiscais e assistente técnica, incentivando a par-
ticipação em cursos sobre Avaliação Psicológica e relação com a Justiça.
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s Contato com a Fundação Catarinense de Educação Especial, através do Centro de Avaliação e Diagnóstico, 
para melhor subsidiar o trabalho de orientação e fiscalização (Avaliação Psicológica e o papel e função das 
APAES).

s Projeto de orientação sobre a Avaliação Psicológica para concessão de porte de arma de fogo: foi disponibi-
lizado esclarecimento a categoria sobre o tema no site do CRP-12, tendo em vista grande demanda de esclareci-
mento sobre a obrigatoriedade de credenciamento junto a Polícia Federal e sobre vínculos que possam interferir na 
isenção desta avaliação. Está em andamento a construção de referências sobre a avaliação psicológica no contexto 
da vigilância privada que envolve a temática do porte de arma no contexto do trabalho.

3.3 Instrumentação de profissionais que atuam com crianças e 
adolescentes em situações de violação dos direitos humanos visando 
a garantia de formas de enfrentamento e denúncia assim como a 
construção de referências para a atuação profissional qualificada na 
área

s Intensificação de ações de orientação e fiscalização na área de segurança pública distribuídas no estado, tais 
como: Centro de Internação Provisória – CIP, Programas de Semi-Liberdade.

s Roda de Conversa sobre atuação do Psicólogo com o tema a “Relação do Psicólogo com a Justiça e suas 
Implicações”, em agosto de 2009.

s O CREPOP do CRP-12, a partir de indicação do CREPOP Nacional, realizou em 2007, junto aos psicólogos 
a pesquisa “Serviços de Proteção Social a Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e Exploração Sexual e suas 
Famílias: referências para atuação do psicólogo”.

s Divulgação e ênfase referente ao Seminário Nacional de Escuta de Crianças e Adolescentes e principalmente 
a Campanha contra a redução da maioridade penal.

s Inclusão do tema Depoimento sem Dano e redução da maioridade penal nos eventos preparatórios ao VII 
CNP.

s Participação na Audiência Pública e divulgação da mobilização do dia 18 de Maio - Data Nacional de Com-
bate à Violência e Exploração Sexual Infantojuvenil.

s Apoio ao Comitê Estadual de SC de Combate à Mortalidade Infantil.

s Participação no Comitê Estadual do Plano de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual Infantojuvenil.

s Participação no Fórum Estadual de SC de Erradicação do Trabalho Infantil. 

s Participação e apoio ao Fórum Catarinense pelo Fim da Violência e Exploração Sexual Infantojuvenil, tanto 
nas campanhas como divulgação da entidade, mobilizando a participação da categoria profissional no mesmo.

s Apoio à realização do Seminário Estadual e Assembleia Geral Ordinária do Fórum Catarinense pelo Fim da 
Violência e Exploração Sexual Infantojuvenil trazendo como palestrante a conselheira Iolete Ribeiro, do Conselho 
Federal de Psicologia, que é membro do CONANDA e do Fórum Nacional DCA.

s Divulgação e participação no dia 24 de Setembro – Data estadual em Santa Catarina de Combate à Violência 
e Exploração Sexual Infantojuvenil, em atividades ocorridas por todo o Estado.

s Envio do documento de referência “Serviço de Proteção Social a crianças e adolescentes vítimas de violência, 
abuso e exploração sexual e suas famílias: referências para a atuação do psicólogo aos Serviços de Enfrentamento à 
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Violência Contra Crianças e Adolescentes. (SEVCCAs), que fazem parte dos Centros de Referência Especializado 
de Assistência Social (CREASs).

s Realização de Roda de Conversa sobre o atendimento de crianças junto aos Serviços de Enfrentamento à 
Violência Contra Crianças e Adolescentes (SEVCCAs).

3.4 Relação dos Conselhos de Psicologia com Conselhos Tutelares e 
Conselhos de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, assim 
como incentivo à participação dos psicólogos nesses órgãos e em 
movimentos da sociedade civil

s Participação na Audiência Pública e divulgação da mobilização do dia 18 de Maio - Data Nacional de Com-
bate à Violência e Exploração Sexual Infantojuvenil.

s Apoio ao Comitê Estadual de SC de Mortalidade Infantil.

s Participação no Comitê Estadual do Plano de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual Infantojuvenil.

s Participação no Fórum Estadual de SC de Erradicação do Trabalho Infantil.

s Apoio ao Fórum Catarinense pelo Fim da Violência e Exploração Sexual Infantojuvenil tanto nas campanhas 
como divulgação da entidade em que somos integrantes mobilizando a participação da categoria profissional no 
mesmo.

s Apoio à realização do Seminário Estadual e Assembleia Geral Ordinária do Fórum Catarinense pelo Fim da 
Violência e Exploração Sexual Infantojuvenil trazendo como palestrante a conselheira Iolete Ribeiro do Conselho 
Federal de Psicologia, que é membro do CONANDA e do Fórum Nacional DCA.

s Divulgação e participação no dia 24 de Setembro – Data estadual em Santa Catarina de Combate à Violência 
e Exploração Sexual Infantojuvenil, em atividades ocorridas por todo o Estado.

s Participação na XI Assembleia Ordinária do Fórum Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente em 
Santa Catarina – Fórum DCA/SC realizada no dia 28 de abril de 2010 em Florianópolis.

3.5 Inserção e qualificação dos psicólogos que atuam na educação

s A partir da indicação do CREPOP Nacional, o CREPOP do CRP-12 realizou entre junho e agosto de 2008 
a pesquisa “Atuação dos psicólogos em Educação Inclusiva”.

s A partir da indicação do CREPOP Nacional, o CREPOP do CRP-12 realizou entre fevereiro e abril de 2009 
a pesquisa sobre atuação dos psicólogos na educação básica. Foram realizados eventos, no entanto não há registro 
dos dados.

s Realização em 2008 do ano temático Psicologia na Educação através de encontros em oito regiões do Estado, 
com formulação de propostas e eleição de delegados para o Seminário Regional do Ano Psicologia da Educação, 
junto com o II Seminário Estadual do Fórum Estadual de Educação Inclusiva em Santa Catarina (FEEISC), reali-
zados em novembro de 2008 em Florianópolis . Este processo teve a participação de 479 pessoas.

s Participação no Seminário Nacional do Ano Psicologia da Educação, em Brasília, em abril de 2009.
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s Encontro com psicólogos de SC para debater documento resultante da etapa nacional do Ano da Psicologia 
na Educação.

s Realização de campanha junto aos psicólogos para apoiarem, através do envio de manifesto aos deputados, a 
aprovação do Projeto de Lei da Câmara n° 0/2007, que dispõe sobre a inserção profissional de assistentes sociais 
e psicólogos nas escolas públicas de educação básica.

3.6 Contribuição da Psicologia da educação na luta pela educação 
inclusiva

s Atuação direta, em 2009, na rearticulação do Fórum Estadual de Educação Inclusiva de SC (FEEISC), criado 
em 2006, que tem como finalidade fomentar e acompanhar a construção de políticas que efetivem a Educação 
Inclusiva no Estado de Santa Catarina, organizando ações que contribuam para a garantia da inclusão daqueles 
segmentos sociais que vêm, historicamente, sendo excluídos dos sistemas de ensino.

s Recomendação pela mobilização permanente dos psicólogos no campo da educação através do Fórum Esta-
dual de Educação Inclusiva de Santa Catarina (FEEISC), levando a uma atuação profissional que promova ganhos 
para a consolidação da proposta de educação inclusiva.

s Apoio ao Fórum Estadual de Educação Inclusiva de Santa Catarina (FEEISC) em realização de eventos en-
volvendo diversas áreas de políticas públicas na discussão da educação inclusiva.

s Participação no Fórum Estadual de Educação Inclusiva de Santa Catarina (FEEISC) na condição da forma-
ção de grupo permanente de discussão e acompanhamento da política educacional com ênfase na inclusão.

s Realização de debates através do Fórum Estadual de Educação Inclusiva do Estado de Santa Catarina 
(FEEISC) sobre as contribuições da Psicologia para uma educação escolar contribuindo dessa forma para educa-
ção inclusiva, englobando também, as questões raciais, de gênero e de necessidades especiais, dentre outras.

s Realização de Roda de Conversa sobre “Contribuição da Psicologia da Educação na luta pela educação in-
clusiva” em parceria com o Fórum Estadual de Educação Inclusiva de Santa Catarina (FEEISC) em consonância 
com pesquisa do CREPOP.

3.7 Participação dos psicólogos no controle social da educação

s Divulgação pelos meios de comunicação do CRP-12 (jornal, site, boletins eletrônicos) do Fórum de Estadual 
de Educação Inclusiva de Santa Catarina (FEEISC) para participação dos psicólogos e entidades representativas 
da categoria nos movimentos sociais em defesa da qualidade na educação.

s Incentivo e fortalecimento da participação do CRP-12 no Fórum de Estadual de Educação Inclusiva de San-
ta Catarina (FEEISC) trazendo o tema das práticas em Psicologia Escolar como contribuição da profissão para a 
educação.

s Parceria com o Fórum de Estadual de Educação Inclusiva de Santa Catarina (FEEISC) e com demais instân-
cias sociais para propor ações da Psicologia no campo das políticas públicas em educação.

s Participação efetiva no Fórum de Estadual de Educação Inclusiva de Santa Catarina (FEEISC).

s Participação no I Congresso Brasileiro do Trabalho da Pessoa com Deficiência (CONDEF), realizado nos 
dias 05, 06 e 07 de novembro de 2009, em Florianópolis.

s Organização e realização do II Encontro Catarinense de Educação Inclusiva, em novembro de 2008.
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3.8 Presença da Psicologia como disciplina no ensino médio

s Participação do CRP-12 em mesa sobre o tema no IX Congresso Nacional de Psicologia Escolar e Educacio-
nal, promovido pela ABRAPEE, em julho de 2009.

s Participação de discussões sobre o tema no Seminário Nacional de Políticas Públicas realizado no Congresso 
Norte e Nordeste (CONPSI).

3.9 Atuação dos psicólogos em ações nas emergências e desastres

s O CREPOP do CRP-12 realizou no ano de 2008, em parceria com a Defesa Civil Estadual, oito eventos 
sobre Psicologia: Emergências e Desastres, em várias regiões do Estado. Os eventos trataram de debates sobre a 
participação do psicólogo em ações de prevenção e preparação de emergências.

s Participação ativa na mobilização da sociedade civil para a realização da 1ª Conferência Nacional de Defesa 
Civil, em 2010, através de ações em diferentes regiões do estado e da realização de um seminário estadual,com 
eleição de um delegado psicólogo à etapa nacional.

s O CREPOP Nacional definiu como pesquisa AD HOC, para o ano de 2010, o tema de Emergências e De-
sastres.

3.10 Atualização das referências para a prática na área da Psicologia 
organizacional e do trabalho, considerando as mudanças no mundo 
do trabalho e a necessidade de os psicólogos contribuírem para a 
promoção da qualidade de vida e a humanização das relações de 
trabalho, e enfrentamento de questões específicas

s Realização de Roda de Conversa sobre Psicologia Organizacional e do Trabalho que contou com a participa-
ção ampla de profissionais, professores e supervisores de estágio na área.

s Participação no III Congresso Brasileiro de Psicologia Organizacional e do Trabalho com estande proporcio-
nando capacitação dos participantes para acesso a Biblioteca Virtual em Psicologia - Saúde (BVS-Psi) e distribuição 
da Revista Diálogos, edição de dezembro de 2007, que tratou do tema em tela, e ampla divulgação das ações e 
publicações do Sistema Conselhos de Psicologia.

3.11 Ampliação do campo e a produção de referências na área da 
Psicologia do Esporte

s Realização da pesquisa do CREPOP, entre agosto a outubro de 2010, sobre a atuação de Psicólogos em Po-
líticas Públicas de Esporte.
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3.12 Presença e contribuição dos psicólogos nas políticas públicas 
na área do trânsito, reforçando ações de prevenção, educação, 
mobilidade humana, cidadania e segurança, dentre outras

s Realização de Roda de conversa sobre atuação do Psicólogo no Trânsito.

s Contato permanente com o Sindicato dos Peritos de Trânsito de Santa Catarina (SIPETRAN), com vistas a 
estabelecer aproximação com a categoria e as demandas da área.

3.13 Atuação do psicólogo no sistema da Justiça e da segurança 
pública e a construção de referências para essa atuação

s Realização de reunião de orientação coletiva com os Psicólogos do Tribunal de Justiça.

3.14 Atuação do psicólogo no Sistema Único de Saúde (SUS)

s Representação no Colegiado de Atenção Psicossocial e no Conselho Estadual de Saúde.

s Participação nos espaços dos órgãos de controle social e de debates com compartilhamento de experiências 
multiprofissionais qualificadas no Sistema Único de Saúde (SUS);

s Articulação no Colegiado de Atenção Psicossocial e no Conselho Estadual de Saúde sobre necessidade de 
qualificação da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, do Ministério da Saúde.

s Apoio logístico ao Sindicato dos Psicólogos de Santa Catarina (SinPsi-SC) no Seminário sobre Atuação do 
Psicólogo no SUS realizado em 21 de outubro de 2009.

s Pesquisa realizada entre agosto a outubro de 2008 sobre atuação do psicólogo na atenção básica à saúde a 
partir da diretriz do CREPOP Nacional. Técnico realizou os eventos, no entanto não há registro dos dados.

3.15 Atuação do psicólogo em hospitais

s A partir da indicação do CREPOP Nacional, o CREPOP do CRP-12 realizou no mês de fevereiro a abril de 
2010 a pesquisa sobre a atuação do psicólogo em serviços hospitalares do SUS.

3.16 Atuação do psicólogo nos programas de saúde do trabalhador

s Realização de eventos, especificamente em evento preparatório sobre o tema saúde do trabalhador, a fim de 
problematizar a questão com a categoria profissional.

s Representação na Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador (CIST), sendo esta Comissão ligada ao 
Conselho Estadual de Saúde, porém se constitui em uma comissão independente. Atua no controle social e cons-
trução de Políticas Públicas que definem a regulamentação das leis trabalhistas e a discussão sobre a inserção do 
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psicólogo perito avaliador nas questões de trabalho junto ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e juntas 
de saúde.

s Representação no Fórum de Saúde e Segurança do Trabalhador.

3.17 Atuação do psicólogo na Psicoterapia

s Realização nos anos de 2008 e 2009 da etapa regional do Seminário Nacional Ano da Psicoterapia, em oito 
regiões do Estado, totalizando 247 participantes.

s Participação no Seminário Nacional do Ano da Psicoterapia realizado em 01, 02 e 03 de outubro de 2009, 
em Brasília.

3.18 Atuação do psicólogo junto a questão do uso de álcool e outras 
drogas

s Representação no Conselho Estadual de Entorpecentes (CONEN). Esta representação tem o seu campo de 
atuação em programas educativos antidrogas. É desenvolvido através do CONEN o Projeto Escola do Futuro, 
onde foi elaborada uma cartilha para estudantes do Ensino Fundamental. Articulou-se ainda um convênio com o 
Instituto Nacional de Seguridade Social e o acompanhamento de denúncias ligadas a abrigos de passagem de de-
pendência química. O objetivo desta representação é ajudar a construir este espaço no fortalecimento do controle 
social e de promoção de políticas públicas.

s Defesa permanente da inserção dos psicólogos nas políticas públicas preventivas ao uso de álcool e outras 
drogas sempre na perspectiva preventiva, questionando através das representações, especificamente no Conselho 
Estadual de Entorpecentes (CONEN), todas as formas de violações dos direitos humanos.

s Realização da pesquisa do CREPOP sobre a atuação de Psicólogos em políticas públicas de álcool e outras 
drogas, não realizada em 2009, nos meses de agosto a dezembro de 2010.

3.19 Atuação e formação do psicólogo na saúde mental e seu 
comprometimento com o avanço da reforma psiquiátrica

s Priorização de ações que dessem visibilidade à Luta Antimanicomial. Em comemoração ao dia 18 de Maio 
- Dia da Luta Antimanicomial, realizou-se em 2009, na Câmara de Vereadores de Florianópolis, um Ato Público 
com a organização de um Manifesto em favor da causa. Este foi publicado na mídia e mailing do CRP-12.

s Representação no II Fórum Internacional de Saúde Coletiva, no Rio de Janeiro.

s Representação na Reunião da Rede Internúcleos da Luta Antimanicomial (RENILA) em Recife/PE.

s Representação no III Encontro Estadual de Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, na cidade de Chapecó 
(SC).

s Realização do I Encontro Catarinense de Saúde Mental: pelo fortalecimento dos Movimentos Sociais na Luta 
Antimanicomial.



VII Plenário - Triênio 2007-2010 33

s Criação do Fórum dos Usuários, Familiares e Associações de Saúde Mental do Estado de Santa Catarina.

s Participação do Colegiado de Atenção Psicossocial e contribuição na qualificação e representação de usuários 
e familiares neste segmento.

s Participação na organização da Marcha dos Usuários a Brasília e articulação da representatividade de usuários, 
familiares e trabalhadores da Saúde Mental na Marcha.

s Participação nas comissões organizadoras da Conferência Microrregional de Saúde Mental da Grande Floria-
nópolis e da Conferência Estadual de Saúde Mental de SC.

s Participação na mobilização em prol da Conferência Municipal de Saúde Mental de Florianópolis.

s Divulgação das conferências municipais e regionais de saúde nos meios de divulgação do CRP-12 (site, jornal 
e boletins eletrônicos).

s Como indicativo do CREPOP nacional, o CREPOP do CRP-12 realizou a pesquisa: Álcool e outras Drogas, 
pesquisa não realizada em 2009, nos meses de agosto a dezembro de 2010.

3.20 Atuação do psicólogo no sistema prisional: a construção de 
referências para a prática profissional, as condições de trabalho e a 
saúde do trabalhador

s Realização da pesquisa no ano de 2007, sobre a atuação do psicólogo no Sistema Prisional.

s Realização da pesquisa em 2008 sobre atuação dos psicólogos em medidas socioeducativas em meio aberto/
liberdade assistida.

s A Comissão de Direitos Humanos do CRP-12 participou em 14 de julho de 2009, de inspeção no sistema 
prisional com entidades parceiras conforme deliberação da Comissão Nacional de Direitos Humanos do Conselho 
Federal de Psicologia.

3.21 Fiscalização e controle social no desenvolvimento das políticas 
públicas no sistema prisional e a contribuição dos psicólogos

s Em 2007 foi realizada visita conjunta (COF e CDH) ao Presídio Regional de Lages por demanda do Minis-
tério Público.

s Em 2009 foi realizada visita de inspeção conjunta ao Presídio Feminino de Florianópolis. Participaram: COF 
e CDH do CRP-12, Comitê Catarinense de Combate à Tortura, Comissão de Direitos Humanos e a Comissão de 
Assuntos Prisionais da OAB além de representantes discentes da UFSC.

3.22 Compromisso com as Políticas Públicas: controle social da saúde

s Após as publicações das cartilhas com os resultados das pesquisas, o CREPOP do CRP-12 realizou a distri-
buição e divulgação deste material produzido nos serviços pesquisados, nas IES, e nos eventos do CRP.

s Realização do I Encontro Catarinense de Saúde Mental: pelo fortalecimento dos Movimentos Sociais na Luta 
Antimanicomial.
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s Criação do Fórum dos Usuários, Familiares e Associações de Saúde Mental do Estado de Santa Catarina

s Participação do Colegiado de Atenção Psicossocial e contribuição na qualificação e representação de usuários 
e familiares neste segmento.

s Participação na organização da Marcha dos Usuários a Brasília e articulação da representatividade de usuários, 
familiares e trabalhadores da Saúde Mental na Marcha.

s Participação nas comissões organizadoras da Conferência Microrregional de Saúde Mental da Grande Floria-
nópolis e da Conferência Estadual de Saúde Mental de SC.

s Participação na mobilização em prol da Conferência Municipal de Saúde Mental de Florianópolis.

s Divulgação das conferências municipais e regionais de saúde nos meios de divulgação do CRP-12 (site, jornal 
e boletins eletrônicos).

3.23 Compromisso com as políticas públicas: presença da Psicologia 
nos órgãos de controle social

s Representações do CRP-12 junto aos seguintes órgãos de controle social e movimentos sociais: Fórum Ca-
tarinense pelo Fim da Violência e Exploração Sexual Infantojuvenil; Comitê Estadual do Plano de Enfrentamento 
à Violência e Exploração Sexual Infantojuvenil; Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil; Movimento 
Estadual pela Defensoria Pública; Colegiado de Atenção Psicossocial; Comitê Estadual pela Democratização da 
Comunicação (CDC/SC); Conselho Estadual de Entorpecentes (CONEN); Fórum Estadual Popular da Saúde 
(Fopes); Conselho Estadual de Segurança Alimentar (CONSEA); Conselho Estadual de Saúde (CES); Comissão 
Interinstitucional de Saúde do Trabalhador (CIST); Fórum Estadual de Educação Inclusiva de Santa Catarina 
(FEEISC); Comitê Estadual Contra a Tortura, Associação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina (AS-
COP); Fórum Nacional Democratização da Comunicação (FNDC); Comissão Pró-Conferência Estadual de De-
fesa de SC.

s Mobilização, divulgação e participação nas etapas municipal e estadual das conferências de segurança pública, 
educação, assistência social, comunicação, direitos da criança e do adolescente, Defesa Civil e saúde mental.

s Participação efetiva na criação do Fórum dos Usuários, Familiares e Associações de Saúde Mental de SC.

s Participação nas audiências públicas promovidas pela Assembleia Legislativa de SC, em 2009, nas cidades de Cha-
pecó, Joinville, Criciúma, Lages e Florianópolis, visando a mobilização pela criação da Defensoria Pública em SC.

s Mobilização e organização da participação de SC na Marcha dos Usuários a Brasília, em 30 de setembro de 
2009.

s Participação nas comissões organizadoras da Conferência Microrregional de Saúde Mental da Grande Floria-
nópolis e da Conferência Estadual de Saúde Mental de SC. 

s Participação na mobilização em prol da Conferência Municipal de Saúde Mental de Florianópolis.

s Divulgação das conferências municipais e regionais de saúde nos meios de divulgação do CRP-12 (site, jornal 
e boletins eletrônicos).

s Realização de visita às associações de usuários e familiares do Estado de SC, bem como, a secretarias munici-
pais e Centros de Atenção Psicossocial visando a organização dos usuários.

s Realização do I Encontro Catarinense de Saúde Mental: pelo fortalecimento dos Movimentos Sociais na Luta 
Antimanicomial.
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s Criação do Fórum dos Usuários, Familiares e Associações de Saúde Mental do Estado de Santa Catarina.

s Participação do Colegiado de Atenção Psicossocial e contribuição na qualificação e representação de usuários 
e familiares neste segmento.

s Participação na organização da Marcha dos Usuários a Brasília e articulação da representatividade de usuários, 
familiares e trabalhadores da Saúde Mental na Marcha.

s Representação no Conselho Estadual de Entorpecentes (CONEN) e neste espaço, articulação de políticas 
públicas na área de álcool e outras drogas, bem como, articulação de vistorias às Comunidades Terapêuticas em 
parceria com comissão intersetorial composta por OAB, ANVISA, entre outras.

s Representação no Conselho Estadual de Saúde e participação em diferentes comissões, como: Coordenação 
da Comissão de Saúde Mental, Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador (CIST), entre outras. Nestes espa-
ços contribuímos para a criação das CISTs municipais e organização da etapa estadual da IV Conferência Nacional 
de Saúde Mental.

s Contribuição, apoio e articulação das etapas municipais e regionais da IV Conferência Nacional de Saúde 
Mental em todas as regiões do estado.

s Participação em GT interinstitucional que pesquisa e debate a Desinstitucionalização da Saúde Mental no 
Estado de SC.

s Participação no VIII Encontro de Saúde Mental de Santa Catarina, promovido pela Associação Brasileira de 
Saúde Mental (ABRASME) com representação em mesas de debates e organização de estande junto aos usuários

s Debate em 13 cidades de diversas regiões do estado durante a etapa municipal da Conferência Nacional de 
Comunicação, sobre as teses defendidas pelo Sistema Conselhos de Psicologia.

3.24 Compromisso com as políticas públicas: desenvolvimento e 
fortalecimento do Centro de referência Técnica em Psicologia e 
Políticas Públicas (CREPOP)

s Encaminhamento do plano de trabalho e apoio financeiro do ano de 2010 do CREPOP ao CFP.

s Elaboração do planejamento estratégico local das atividades do CREPOP.

s Atividades de divulgação do CREPOP, bem como dos resultados das pesquisas desenvolvidas, através de 
eventos do CRP-12, eventos de outras entidades, palestras em IES, palestras nas reuniões de entregas de carteiras 
profissionais.

s O CREPOP do CRP-12 participou nos dia 21 e 22 de maio de 2010 do IV Encontro Regional da ABEP/SC, 
possibilitando maior envolvimento do CREPOP junto às IES.

s Encaminhamento de todas as cartilhas produzidas a partir de resultados de pesquisa para os serviços pesqui-
sados e às coordenações de Psicologia das IES do Estado.

s O CREPOP é divulgado em SC através do site do CRP-12, onde possui um link próprio, nos jornais e em 
boletins eletrônicos que são enviados a todos os psicólogos.

s O CRP-12 realizou o Seminário Regional de Psicologia e Políticas Públicas nos dias 23 e 24 de setembro de 
2010, no qual houve a divulgação das cartilhas produzidas pelo CREPOP e a atuação do psicólogo em Políticas 
Públicas.
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3.25 Compromisso com os direitos sociais: Psicologia e direitos 
humanos

s Orientação e fiscalização à categoria em relação à garantia de direitos e cidadania do atendido e cidadão.

s Fiscalização conjunta com a CDH com a produção de elementos que subsidiem a denúncia quando da vio-
lação de direitos.

s Realização de visita em 07 de fevereiro de 2008 ao Centro de Internação Provisória (CIP) de Blumenau devi-
do ao recebimento de denúncia sobre maus tratos e violação dos direitos humanos contra um adolescente.

s Realização de visita ao Hospital Santa Tereza, que atende dependentes químicos, em 2009, em conjunto com 
a CDH e Conselho Estadual de Saúde.

s Participação nos Seminários Nacionais de Direitos Humanos realizados pelo CFP.

s Participação nos encontros presenciais da Comissão Nacional de Direitos Humanos do CFP.

s Participação no XIV Encontro Nacional da ABRAPSO realizado no Rio de Janeiro (RJ).

s Mobilização para criação do Comitê dos Direitos da Criança e do Adolescente de Chapecó, em julho de 
2009, em decorrência de violência policial contra adolescentes autores de ato infracional, internos no Centro de 
Educação Regional (CER) desta cidade.

3.26 Compromisso com os Direitos Sociais: democratização da 
comunicação

s Participação das articulações do Coletivo de Comunicação do Sistema Conselhos.

s Participação no FNDC e Coordenação do Comitê pela Democratização da Comunicação de SC.

s Articulação e organização das etapas municipal (13 cidades de diversas regiões do estado) e estadual da Con-
ferência Nacional de Comunicação.

s Participação no Fórum Nacional Mídia e Psicologia promovido pelo CFP.

s Participação em diferentes debates midiáticos sobre o tema.

s Realização de três seminários de qualificação da categoria sobre o tema democratização da comunicação.

s Realização de Audiência Pública na Assembleia Legislativa de SC, com participação do Professor Pedrinho 
Guareschi, sobre o tema e tensionamento do poder público para chamamento da Conferência Estadual.

s Realização de Atos públicos e Seminários sobre a Democratização da Comunicação para articulação dos 
movimentos sociais da área.

s Participação da Conferência Nacional da Comunicação.

3.27 Compromisso com os direitos sociais: inclusão do idoso
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s O CREPOP do CRP-12, na realização da pesquisa do CREAS, contou com a participação dos psicólogos que 
trabalham em Instituições de Atendimento a Idosos.

3.28 Compromisso com os direitos sociais: lutando contra a tortura

s Participação no Comitê Estadual de Combate à Tortura como forma de buscar mecanismos legais e manifes-
tação pública referente à violação de direitos humanos, principalmente quanto à criminalização dos movimentos 
sociais.

3.29 Compromisso com os direitos sociais: a questão da terra

s O CREPOP Nacional definiu como pesquisa AD HOC, para o ano de 2010, o tema “Questões da Terra”.

3.30 Compromisso com os direitos sociais: a diversidade sexual

s Divulgação dos 10 anos da Resolução CFP Nº. 001/99, que estabelece normas de atuação para os psicólogos 
em relação à orientação sexual.

s Divulgação nos meios de comunicação do CRP-12 da Carta Aberta sobre Homofobia: A violência que nin-
guém quer ver.

s Realização de enquete no site do CRP-12 referente ao Projeto Lei PLC n° 122/2006 que classifica a homo-
fobia como crime.

s Realização do evento preparatório etapa VII CNP “Diálogos transversais sobre a Diversidade Sexual” no 
dia 10 de dezembro de 2009 na Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina alusivo à data da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos e aos 10 anos da Resolução CFP nº. 001/99, que estabelece normas de atuação 
para os psicólogos em relação à orientação sexual.

s Por indicativo do CREPOP Nacional, o CREPOP do CRP-12 realizou pesquisa sobre a “Atuação dos Psicó-
logos em Políticas Públicas de Diversidade Sexual”, de junho a agosto de 2010.

3.31 Compromisso com os direitos sociais: a questão racial

s O CREPOP Nacional definiu como pesquisa AD HOC, para o ano de 2010, o tema “Questão Racial”. 

3.32 Compromisso com os direitos sociais: a violência

s Participação nas audiências públicas promovidas pela Assembleia Legislativa de SC, em 2009, nas cidades de 
Chapecó, Joinville, Criciúma, Lages e Florianópolis, visando a mobilização pela criação da Defensoria Pública em 
SC.



Relatório de Gestão - CRP-1238

s Participação em audiência pública referente ao Dia Mundial de Vítimas de Acidente de Trabalho.

s Apoio ao Fórum Catarinense pelo Fim da Violência e Exploração Sexual Infantojuvenil tanto nas campanhas 
como na divulgação da entidade junto à categoria profissional.

s Participação no Encontro Nacional da Rede de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes em Recife/PE através do Fórum Catarinense pelo Fim da Violência e Exploração Sexual 
Infantojuvenil.

s Participação no III Congresso Mundial da Rede de Enfrentamento à Violência e Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes no Riode Janeiro (RJ) através do Fórum Catarinense pelo Fim da Violência e Exploração 
Sexual Infantojuvenil.

s Realização da pesquisa sobre atuação dos psicólogos nos serviços de atendimento à mulher sob violência e 
gênero no período de abril a junho de 2008 a partir da indicação do Crepop Nacional. Foram realizados eventos, 
no entanto técnico não registrou os dados.

3.33 Condições de trabalho do Psicólogo

s Apoio à criação do Sindicato dos Psicólogos do Estado de SC (SinPsi-SC), no período de agosto a dezembro 
de 2008.

s Elaboração de convênio entre CRP-12 e Sindicato dos Psicólogos do Estado de SC (SinPsi-SC), no dia 01 de 
maio de 2009, visando a viabilização do trabalho do Sindicato junto aos psicólogos em todo o Estado.

s Ampla divulgação no site e boletim eletrônico e através de encarte no Jornal do CRP-12 (edição nº 2, outu-
bro/novembro/dezembro de 2009) da discussão pelo Sindicato dos Psicólogos do Estado de SC (SinPsi-SC) do 
piso salarial estadual do psicólogo, realizado em diversas regiões do Estado, em novembro de 2008.

s Criação de link no site do CRP-12 para acesso ao site do Sindicato dosPsicólogos do Estado de SC (SinPsi-
SC).

s Divulgação de nota de repúdio elaborada conjuntamente com o Sindicato dos Psicólogos do Estado de 
SC (SinPsi-SC) ao processo seletivo lançado pela Prefeitura de Chapecó, visto que havia psicólogos concursados 
aguardando para serem convocados.

s Espaço de participação do Sinpsi/SC nas Cerimônias de Entrega de CIPs para apresentação e divulgação do 
sindicato, suas ações eatribuições.

s Realização de evento preparatório ao VII CNP com o tema Psicologia e organizações de trabalho, em Joinville.

3.34 Título de especialista

s Realização em 2009 das Rodas de Conversa sobre: Trânsito; Psicologia Organizacional e do Trabalho; Psico-
logia Escolar; Avaliação Psicológica no contexto da Justiça.

s Campanha de Divulgação da Psicologia à Sociedade (cartazes e folders).
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3.35 Formação dos psicólogos

s Realização em parceria com a ABEP/SC do III Encontro Regional da ABEP/SC, entre os dias 11 a 13 do 
mês de setembro de 2008, na cidade de Palhoça, na Universidade do Sul do Estado (UNISUL), Campus da Pedra 
Branca, com a organização de Mesas redondas e de Oficinas de Psicoterapia.

s Elaboração e publicação da Cartilha de Estágios, que reúne a atualização da Lei nº. 11.788 e as normas da 
profissão que tratam do exercício profissional supervisionado. Esta publicação também está disponível no site.

s Realização, em parceria com a ABEP e as IES, do I Encontro dos Serviços de Psicologia das IES de SC, em 
2009.

s Participação no Colegiado Gestor da ABEP/SC.

s Incentivo, em parceria com a ABEP/SC, da criação do Fórum de Coordenadores de Cursos de Psicologia e 
Fórum de supervisores de estágios em Psicologia.

s Com o objetivo de debater questões e dúvidas recorrentes relacionadas ao exercício da profissão, o CRP-12 
criou um espaço destinado aos psicólogos e à comunidade - a Roda de Conversa, com o intuito de ser um espaço 
de referência para os psicólogos participarem com suas dúvidas e questionamentos.

s Reestruturação da Roda de Conversa, passando a ser itinerante (pelas regiões do estado), com o objetivo de 
aproximação com a categoria em suas demandas.

s Participação no 2º Encontro dos Profissionais de Fiscalização dos Conselhos de Classe realizado, pela Asso-
ciação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina (ASCOP), em 11 de agosto de 2008.

s Participação no 3º Encontro dos Profissionais de Fiscalização dos Conselhos de Classe realizado pela Asso-
ciação dos Conselhos Profissionais de Santa Catarina (ASCOP), no dia 17 de novembro de 2009.

s Permanente informe e divulgação sobre o CREPOP (atuação e pesquisas) nas Oficinas de Ética ministradas 
na IES, nas Cerimônias de Entrega de CIPs, nas visitas de orientação e fiscalização a profissionais cuja atuação 
tenha proximidade com os temas trabalhados no CREPOP.

s Em 2008 foi realizado georreferenciamento da atuação dos psicólogos nos serviços públicos estaduais e 
municipais do estado de SC por meiode envio de correspondência a todas as prefeituras e governo do estado so-
licitando lista de psicólogos dos diferentes serviços públicos. O banco de dados criado foi articulado com várias 
ações do CRP-12 – CREPOP e COF principalmente, visando compatibilizar a fiscalização com o processo de 
construção de referências.

s Realização, em parceria com a ABEP e as IES, do II Encontro dos Serviços de Psicologia das IES, 13 e 14 
de agosto de 2010.




