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EIXO I 

APERFEIÇOAMENTO DEMOCRÁTICO DO SISTEMA 

CONSELHOS 

  

 

  1) GESTÃO POLÍTICA COM A CATEGORIA: 

Ações realizadas pelo Conselho Regional de Psicologia 12ª Região: 

 O VII Plenário elegeu o tema Psicologia em todos os Lugares com 

Qualidade e Ética, como campanha balizadora de suas ações com a 

categoria e com a sociedade. 

 Acolhimento dos recém Formados através de incremento das 

Cerimônias de Entrega de CPIs com a produção de material explicativo 

sobre o funcionamento do Sistema Conselhos. 

  Potencialização das Cerimônias de Entrega de CIPs.  

 Disponibilização da íntegra das atas de Plenária e prestação de contas, 

no site do CRP. 

 Divulgação da Ouvidoria, 08006420110, no site do CRP, nos Boletins 

eletrônicos e no Jornal do CRP-12 

 Participação de um representante do CRP-12 em Cerimônias de 

Formatura dos cursos de Psicologia no Estado, sempre que convidado.  

 Gestão estadualizada, com a realização de eventos contemplando todas 

as regiões do estado com vistas a garantir a ampla participação da 

categoria. 

 Realização, em parceria COE/COF, de aulas de ética, nas 

cidades de Balneário Camboriú e Criciúma, no primeiro semestre 

de 2011. 

 Evento sobre Educação Inclusiva, realizado em 24 de junho, em 

Florianópolis; 



 Realização do I Congresso Catarinense Ciência e Profissão, em 

Florianópolis, entre 19 e 21 de maio de 2011. 

 Realização de seis Oficinas sobre Psicologia das Emergências e 

Desastres, duas em Joinville, duas em Florianópolis, uma em 

Lages e uma em Chapecó. 

 Em 25 de agosto de 2011, o CRP-12, em parceria com o Fórum 

de Entidades da Psicologia Catarinense (FEPSIC), promoveu 

uma Mesa Redonda em Florianópolis sobre “Sofrimento Psíquico 

e a Medicalização da Vida”.  

 Em homenagem ao Dia do Psicólogo o CRP-12 promoveu ainda 

uma agenda de palestras e debates que se estenderam até 

setembro em várias cidades do Estado. As atividades foram 

comemorativas os 49 anos da regulamentação da profissão de 

Psicólogo, conforme segue: 

 

 Em 26 de agosto de 2011, foi realizado um evento sobre a 

atuação do Psicólogo Escolar Educacional, em parceria 

com a UFSC, para a construção do Núcleo Catarinense da 

Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional 

(Abrapee). 

 Em São Miguel do Oeste e Pinhalzinho foram realizadas 

palestras com o tema “Atuação Ética Profissional do 

Psicólogo”, no campus da Unoesc.  

 Na UNC campus de Concórdia, o tema foi “Psicologia nas 

Emergências e Desastres”.  

 No campus de Xanxerê da Unoesc ocorreu a palestra “O 

Psicólogo e sua atuação junto aos programas de Saúde 

Coletiva e da Assistência Social”.  

 Em Joinville, foi oferecida pelo CRP-12 a Oficina “Ética e 

Produção de Documentos Escritos pelo Psicólogo”, dentro 

da programação da Semana da Psicologia da UNIVILLE - 

“Psicologia: formação e diversidade profissional”.  



 Em Lages o CRP-12 promoveu a Mesa Redonda: Ética e 

Direitos Humanos durante o IX Encontro de Psicologia da 

Uniplac. 

  Em Chapecó foi promovida uma Oficina de Ética no 

campus da Unochapecó.  

 Em Florianópolis, participou da VI Jornada de Psicologia do 

CESUSC “Psicologia e Direitos Humanos” debatendo na 

mesa redonda: “Psicologia e Direitos Humanos: questões 

éticas”. 

 

 Desenvolvimento da política de colaboradores: atualmente o CRP-12 

conta com 08 psicólogos colaboradores na área da saúde, interface com 

a justiça, emergências e desastres, ética, assistência social e psicologia 

e trânsito e uma psicóloga convidada.  

 Atividades do CREPOP – realização das pesquisas com profissionais 

que atuam na Segurança Pública e na Política Nacional do Idoso e 

reuniões fechadas com psicólogos e psicólogas que atuam na área. 

 Realização de 05 eventos relativos ao Ano Temático da Avaliação 

Psicológica em cinco macrorregiões do estado, culminando com o 

evento regional, realizado em 26 de novembro de 2011, em 

Florianópolis. 

 

  2) POLÍTICA FINANCEIRA: 

O CRP-12 cumpriu com rigor as metas orçamentárias planejadas para 2011. O 

acompanhamento foi divulgado por meio das informações no site, mês a mês, 

obedecendo ao princípio da publicidade e transparência administrativa, 

inerentes à administração pública. Isso a despeito do congelamento das 

anuidades em 2011 e cumprimento de responsabilidades trabalhistas 

assumidas em gestões anteriores (cumprimento da obrigação do pagamento 

de valor referente a avaliação de desempenho do ano de 2008, pendente 

desde aquele exercício).  



Manteve-se a estrutura organizacional do Conselho sem crescimento nesse 

período, envidaram-se esforços no sentido de atender o crescente volume de 

trabalho, suprindo-se eventuais demandas excedentes pela via da cooperação 

irrestrita por parte do corpo funcional.  

 Desempenho econômico-financeiro 

Os números orçamentários apresentaram, ao final do exercício de 2011 um 

valor total de receitas efetivadas de R$ 2.684.771,60. As despesas realizadas 

importaram R$ 2.339.313,16 o que resultou num superávit orçamentário da 

ordem de R$ 345.458,44. Quando comparada ao arrecadado em 2010, a 

receita auferida pelo Conselho em 2011 apresentou incremento da ordem de 

7,42%, e a despesa, comparada na mesma base e período, cresceu apenas 

1,69% que se deu, em parte, pelo crescimento do número de profissionais. 

Do ponto de vista de Caixa, o resultado auferido pelo CRP-12, permitiu ampliar 

as reservas ao final do exercício de 2011, o que demonstra o acerto das 

medidas implementadas e permitirá a autarquia assumir e honrar os 

compromissos pretendidos, em especial a tomada de empréstimos para 

subsidiar a compra do imóvel destinado à sede de Conselho Regional. 

A inadimplência, manteve-se inalterada percentualmente, repetindo a evolução 

histórica, evidenciando que dos Psicólogos inscritos no CRP-12, cerca de 25% 

deles, só recolhem as anuidades quando compelidos por alguma medida 

execução administrativa ou judicial. 

 Recuperação de dívidas 

Foi realizado grande esforço no sentido de recuperar dívidas de anuidades. 

Para tanto o CRP-12 promoveu intenso contato com os profissionais 

inadimplentes, conseguindo resgatar 196.781,00 (cento e noventa e seis mil, 

setecentos e oitenta e um reais), dos quais 60 % pela via extrajudicial e 40% 

através de cobrança judicial (251 acordos extrajudiciais e 175 processos 

judiciais).  

Foi de relevante para a efetividade desses números a Assessoria Jurídica, visto 

que a esse resultado somam-se 9 medidas judiciais complexas de outra ordem, 

além de 96 pareceres sobre assuntos diversos e suporte e acompanhamento 

em vários outros assuntos de interesse do Conselho. 



 Ações voltadas a redução de custos. 

Além da não expansão do quadro de funcionários, já referida, várias outras 

medidas foram tomadas visando a redução de custos como, por exemplo: 

substituição de equipamentos obsoletos, monitores TRC por LCD, que resultam 

em  conservação de energia (menos consumo e maior disponibilidade global de 

energia), além do menor custo mensal de energia, com retorno previsto em 

cerca de 2 anos; redução do número de viagens dos Conselheiros em 

decorrência da ampliação da comunicação virtual; restrição do número de 

aparelhos celulares e monitoramento rigoroso dos gastos com telefonia. 

 Tratamento do valor das anuidades 

O valor diferenciado para recém-formados, foi objeto de deliberação da APAF 

de dezembro/2011, impossível de ser implementado em função da decisão  

haver ocorrido após a decisão da Assembleia Orçamentária; o maior 

parcelamento das anuidades foi decidido e implantado, nos termos da 

Lei12.514/11; quanto a possibilidade de valor diferenciado das anuidades, a 

exceção da decidida na APAF, não foi objeto de ação por transcender à 

competência decisória do Conselho Regional. 

 Adequação das instalações  

Realizou-se Assembleia Geral Extraordinária para apreciação de estudo de 

viabilidade de aquisição de imóvel para instalação da sede e alienação e do  

imóvel ocupado, visando resolver definitivamente pendências legais do atual 

imóvel junto à administração pública e satisfazer as necessidades da autarquia 

quanto aos aspectos de acessibilidade e cumprimento de normas legais e de 

segurança no trabalho. 

 Assembleia Geral Ordinária. 

Realizada Assembleia Geral Ordinária regimental, na qual foram aprovadas, 

sem ressalvas, as contas orçamentárias do CRP-12 relativas ao exercício 

2010/2011 e aprovada a proposta orçamentária para o exercício 2011/2012. 

 

 

 



 3) REGIONALIZAÇÃO E INTERIORIZAÇÃO DO SISTEMA 

CONSELHOS:  

 

 Realização de 35 reuniões de entregas de carteiras profissionais, 

nas oito macrorregiões do estado; 

 Gestão estadualizada, com a realização de eventos contemplando 

todas as regiões do estado com vistas a garantir a ampla 

participação da categoria, conforme descrito no item 1; 

 Desenvolvimento da política de colaboradores e estabelecimento 

de projeto de qualificação política para conselheiros, colaboradores 

e articuladores. 

 Instalação de Grupo de Trabalho para estudar viabilidade e propor 

ações e cronograma para criação e instalação de escritórios 

setoriais. 

        

4) GESTÃO DO SISTEMA – COMUNICAÇÃO: 

 

   Ampliação, potencialização e aproximação da comunicação com a categoria: 

 

 Produção de boletins eletrônicos semanais;  

 Informes mensais sobre eventos regionais, nacionais e 

internacionais; 

 Produção de três Jornais impressos com espaços divulgando 

matérias sobre referências técnicas, orientação, questões éticas, 

divulgação dos processos éticos julgados e resultados das 

comissões temáticas;  

 Implementação do FALE CONOSCO, no site do CRP-12;  

 Divulgação da Ouvidoria, 08006420110, no site, jornal do CRP-12 

e nos boletins eletrônicos; 

 Encaminhamento de soluções às reivindicações advindas da 

Ouvidoria. 



 Disponibilização da íntegra das atas de Plenária no site do CRP-

12. 

 Otimização da divulgação das atividades do Sistema Conselhos 

por meio das redes sociais virtuais com a criação do twitter do 

CRP-12 (@CRPSC12) e do facebook. 

 Produção de Folders e Cartazes com o tema da Campanha 

Psicologia em todos os lugares, com qualidade e ética, que 

estão sendo distribuídos nas universidades, instituições e para os 

psicólogos em todo estado disponibilizarem em seus locais de 

trabalho. A ideia é fortalecer  e colocar em destaque um dos 

princípios fundamentais que norteiam nosso exercício 

profissional: o contínuo aprimoramento profissional comprometido 

com a garantia de direitos e cidadania. 

 Divulgação ampla de informações sobre o Sistema Conselhos, 

seus objetivos, funções, funcionamento e obrigações, 

incentivando a participação ativa da categoria, nas entregas de 

carteiras profissionais, nos eventos realizados, no site, Jornal do 

CRP-12 e nos boletins eletrônicos; 

 Realização de diversas palestras sobre o Sistema Conselhos nas 

universidades e para profissionais que atuam nas políticas 

públicas; 

 Divulgação das documentações legais dos Conselhos Federal e 

Regionais pelo site e boletins eletrônicos e Jornal do CRP-12. 

 Fortalecimento dos canais de comunicação entre Conselho e 

profissionais/acadêmicos de Psicologia, divulgando informações 

sobre políticas do conselho, por meio de site, jornal, material 

gráfico, boletins eletrônicos, twitter e facebook; 

 Constituição da Comissão de Comunicação Social (CCS) 

responsável pelas políticas de comunicação que trabalha de 

forma articulada com nossa assessoria de comunicação, para 

aperfeiçoar as ações da área; 

 Criação de link de acesso próprio ao Crepop, no site do CRP-12; 



 Divulgação da Biblioteca Virtual de Saúde – Psicologia (BVS-PSI) 

no site do CRP-12 e em eventos realizados pelo CRP-12. 

 Produção e envio a categoria do Código de Ética Profissional do 

Psicólogo, editado em formato que permite, concomitantemente, a 

rememoração de lugares em que a Psicologia se insere e o 

acompanhamento das datas no calendário de 2012. 

 

 

5) GESTÃO DO SISTEMA - ADMINISTRAÇÃO 

 

 A Comissão de Comunicação Social está organizando pesquisa com 

a categoria sobre a atuação do CRP-12, a qual deverá ser realizada 

no decorrer de 2012; 

 Criação de um espaço no site do CRP-12, tornando pública a 

contabilidade do CRP-12. (Portal da Transparência) 

 O CRP-12 está estudando a viabilidade de apoio financeiro às 

instituições e eventos, bem como os critérios para esse apoio, que 

deverá ser aprovado em plenária, para futura publicização. Pretende-

se efetivar esta ação no decorrer de 2012. 

 A Comissão de Auditoria e Controle Interno do CRP-12, constituída 

por três psicólogas, vem se reunindo regularmente e acompanhando 

a fiscalização do orçamento, bem como realizando o controle interno 

administrativo. 

 Manutenção e ampliação da Comissão de Políticas Públicas, a qual 

tem articulado debates e ações com a COF, COE e CDH. 

 Realização da Interiorização das ações do Crepop, por intermédio de 

eventos fora da capital do estado, onde se localiza a sede do CRP-

12 e de participações em palestras na universidades, que passarão a 

ser potencializadas em 2012, conforme programação já estabelecida. 

 

6) GESTÃO DO SISTEMA – ACESSIBILIDADE: 

 



 Elaboração de um projeto para Acessibilidade à sede do CRP-12 e 

aos eventos realizados pela autarquia. 

 Divulgação por boletim eletrônico e site, para a categoria, sobre a 

disponibilidade das produções do Sistema Conselhos em edições 

específicas para pessoas com deficiências. 

 A escolha de espaços externos para eventos do CRP-12, realizados 

ou apoiados por ele, tem procurado garantir e privilegiar a 

acessibilidade. 

 Inclusão nas inscrições antecipadas para os eventos do CRP-12 a 

opção da necessidade de recursos de apoio a pessoas com 

deficiência e mobilidade reduzida, garantindo-os na realização dos 

eventos.  

 Observação estrita das necessidades da autarquia quanto aos 

aspectos de acessibilidade e cumprimento de normas legais e de 

segurança no trabalho, na prospecção e aquisição do novo imóvel 

destinado à sede. 

 

7) ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO NACIONAL DA 

PSICOLOGIA/CNP: 

 

Os eventos preparatórios para o VIII CNP estão sendo programados para 

serem realizados em 2012, conforme deliberação da APAF de dezembro de 

2011. 

 

8) ORGANIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA DAS POLíTICAS, DA 

ADMINISTRAÇÃO E DAS FINANÇAS: 

 

Divulgação no site do CRP-12 de todas as deliberações da APAF e de todos 

indicativos aprovados. 

 

 



 

 

9) ÉTICA PROFISSIONAL – ORIENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO: 

 

        Ética Profissional: 

 

 Realização de treinamento para qualificação e capacitação dos 

novos conselheiros para participar nas plenárias de apreciação de 

pareceres, pedidos de reconsideração e julgamento. 

 Efetivação de pesquisas qualitativas e quantitativas sobre os temas 

que mais suscitaram apresentação de denúncias éticas, sendo que 

essas informações foram disseminadas através de dados tabulados 

e gráficos pelos diversos meios de comunicação utilizados pelo 

Conselho Regional.  

 Promoção de duas pesquisas, em cooperação com a Universidade 

da Região de Joinville – Univille: uma  sobre o ensino de ética nas 

Instituições de Ensino Superior em Santa Catarina e outra sobre 

violações éticas em documentos produzidos por psicólogos, as quais 

serão divulgadas após respectiva publicação. 

 Foram recebidas 14 denúncias; elaborados 7 pareceres pela 

Comissão de Ética; apreciados 9 Pedidos de Reconsideração e 

julgados 19 Processos Éticos que culminaram com proposta de 1 

absolvição e 18 condenações. 

 Participação da Presidenta do CRP-12 e Presidente da COE na 

reunião nacional das COE’s em março de 2011.  

 No exercício de 2011, a Comissão de Ética encaminhou para 

apreciação e julgamento – pelo VII Plenário – 19 Processos Éticos. 

 

 

 

Orientação e Fiscalização: 

 



 Em setembro de 2010, quando a atual gestão assumiu o trabalho, já 

havia 132 situações em andamento na COF. 

 Entre setembro de 2010 até setembro de 2011 foram abertas 60 

situações, envolvendo 64 profissionais habilitados e 03 pessoas 

jurídicas inscritas (PJs) ou em processo de inscrição junto ao CRP-

12. Estas situações também envolveram ações de orientação e 

fiscalização a 13 pessoas de outras profissões e pessoas jurídicas 

não inscritas junto ao CRP-12. 

 Foram realizadas oito viagens de orientação e fiscalização 

contemplando 21 cidades de todas as regiões de Santa Catarina. 

Incluindo-se a região da grande Florianópolis. Foram feitas visitas à 

39 pessoas jurídicas inscritas ou em processo de inscrição, 10 

situações de fiscalização e 4 diligências. 

 Todas as diligências solicitadas pela COE foram executadas com a 

presteza exigida. 

 Entre setembro de 2010 a setembro de 2011 o cadastro de Serviços 

de Psicologia das Instituições de Ensino Superior de Santa Catarina 

junto ao CRP-12 foi deferido para 1 processo e 8 continuam em 

andamento.  

 Todas as orientações individuais e coletivas da categoria e da 

sociedade em geral foram atendidas por telefone, e-mail e 

pessoalmente. 

  A COF encaminhou sugestões de atualização do índice temático 

sobre as normas da profissão para o site do CRP-12 e contribuiu 

para publicações neste meio, como esclarecimento de dúvidas sobre 

Psicologia mediada pelo computador e Avaliação psicológica para o 

Porte de Arma, Site de compras Coletivas.  

 Análise de pedidos de mala-direta foram realizados pela COF. 

 Publicações de matérias no Jornal do CRP-12 

 A Presidenta do CRP-12 e a Presidenta da COF participaram da 

reunião nacional das COFs em 29 e 30 de abril de 2011.  

 Participação em eventos/ações do Conselho nas diferentes regiões 

do Estado sempre que necessário ou solicitado. 



 Realização de qualificação dos Conselheiros e das Agentes Fiscais 

por intermédio de participação nos eventos: Oficina Emergências e 

Desastres em 29/03/11; II Congresso SBPOT entre 14 a 16/07/11; I 

Congresso Catarinense Ciência e Profissão entre 19 a 21/06/11; 

Seminário on line “Práticas Integrativas e Complementares e 

Racionalidades Profissionais” 20/09/11. 

 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 Oficina sobre atuação no SUAS/CREAS e produção 

documentos em Itajaí a partir de solicitação da ANFRI; 

 

Outras atividades: 

 

 Participação no  Seminário Psicologia e Saúde  em 14/10/11, 

discutindo as Resoluções CFP nº 001/2009 e 005/2010, com o Tema:  

O Registro Documental e o Sigilo Profissional na área da Saúde. 

 Participação no GT Nacional Sistema Conselhos Credenciamento de 

Sites; 

 Participação no GT CRP-12 sobre Concursos Públicos; 

 Participação no  GT CRP-12 Estágios e Serviços de Psicologia; 

 Realização de diversas Oficinas de Orientação e ética para as IES. 

 Realização de Palestra na Faculdade Avantis em Balneário Camboriú 

- Tema: Ética na Atuação do Psicólogo  em 31/03/11. 

 Realização de Oficina de Ética Unochapecó  em Chapecó em 

10/09/11 e Oficina sobre Ética Profissional, da III Semana Acadêmica 

do Curso de Psicologia da UNOESC/Chapecó em 27/09/11. 

 Realização de Oficina sobre “Produção de Documentos Técnicos” em 

Joinville, em parceria com a COE. 

 Participação na IX Semana Acadêmica do Curso de Psicologia de 

São Miguel do Oeste. Tema: Atuação Ética do Profissional Psicólogo, 

em 23/08/11. 



 Participação na II Semana Acadêmica do Curso de Psicologia de 

Pinhalzinho. Tema: Atuação Ética do Profissional Psicólogo,23/08/11, 

na cidade de Pinhalzinho, extremo oeste catarinense. 

 Realização de Palestra em Comemoração ao Dia do Psicólogo. 

Tema: “O Psicólogo e sua Atuação junto aos Programas de Saúde 

Coletiva e da Assistência Social”, em  30/08/11, na cidade de 

Xanxerê, oeste catarinense; 

 Realização de Oficina de ética na sede do CRP-12 em 02/05/11; 

 Participação no GT  regional do ano Temático Avaliação Psicológica; 

 Participação na atividade do sistema conselhos das inspeções em 

comunidades terapêuticas no estado de Santa Catarina (4ª Inspeção 

Nacional de Direitos Humanos) nos  locais de internação para 

usuários de drogas  em 29 de Setembro de 2011 – Participação em 

parceria com a CDH, Ministério Público e Comitê Estadual de 

Combate à Tortura; 

 Realização de 02 Reuniões com Diretoria Estadual de assistência 

social de SC;   

 Realização de Capacitação dos Assistentes Sociais e Psicólogos que 

atuam nos CRAS- AMFRI em Itajaí – 10/03/2011; 

 Reunião com Coordenação 

Instituição de Ensino Superior referente à estágios (CESUSC) 

Diretores/ COF/ Coord. de Estágio CESUSC 17/02/11 e 10/06/2011; 

 Reunião com agentes fiscais do CRA relativos às PJ (na sede) em 

março de 2011 

 Reunião com o Presidente do CRA/SC em 3  de março de 2011, para 

tratar da fiscalização e penalidade aplicada por este Conselho aos 

psicólogos atuantes na área de Recursos Humanos; 

 Reunião Diretoria, COF e a Sra. Maika A. Roeder, representante da 

VISA-SC, em 26/08/2011, sobre vistoria e credenciamento de 

comunidades terapêuticas; 

 Participação no Seminário Psicologia On-Line São Paulo 2011: 

Discutindo as Dimensões do Atendimento Psicológico a Distância 

06/10/2011 – ( transmissão on-line de SP ); 



 No período compreendido entre setembro de 2010 e o mesmo mês 

do ano subsequente foram realizados 82 momentos de 

encaminhamentos, destes 54 reuniões prensenciais e 28 ocasiões 

em que foram despachados de um a dois pontos. Em cada ocasião 

os conselheiros encaminharam em média 12 pontos de pauta, 

totalizando 966 pontos no período. 

 Neste período foram criadas 77 pastas de análise sobre situações de 

orientação e fiscalização e encerradas 140 (36 deste período e 104 

de períodos anteriores).  

 Não se computou nesta soma as pastas criadas para a fiscalização 

de psicólogos peritos de trânsito, criada em 2005 e no período em 

tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EIXO II 

CONSTRUÇÃO DE REFERÊNCIAS DE QUALIFICAÇÃO 

PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL 

 

 

Ações realizadas pelo Conselho Regional de Psicologia 12ª Região: 

 

1) DEMOCRATIZAÇÃO E ÉTICA NA COMUNICAÇÃO: 

 

 O CRP-12 tem participado ativamente da luta relativa às 

concessões e qualidade da programação; 

 O Eixo Democratização da Comunicação, da Comissão de 

Psicologia e Políticas Públicas do CRP-12, tem participado do 

monitoramento pela efetivação das deliberações da Confecom; 

 Tem procurado promover a participação dos psicólogos nos 

movimentos pela democratização da comunicação em âmbito local, 

por intermédio de re-articulação do Comitê Estadual pela 

Democratização da Comunicação, conforme descrito no terceiro 

eixo deste relatório, no item Psicologia e Midia. Realizou também, a 

oficina “Democratização da Comunicação: Educação Crítica para a 

mídia” no I Congresso Catarinense Psicologia Ciência e Profissão, 

em 21 de maio, em Florianópolis. 

 

2) TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO – Resolução CFP nº 12/2005 

 

 O CRP-12 participa do GT Nacional de Credenciamento de Sites e a 

COF tem realizado discussões, sobre a utilização de novas 

tecnologias na atuação do psicólogo.  



 O CRP-12 tem divulgado à categoria, as deliberações do Sistema 

Conselhos sobre o uso das tecnologias na atuação profissional  e 

procurado orientá-la sempre que há demanda. 

 

3) EMERGÊNCIAS E DESASTRES 

 

 O CRP-12 participa do GT Nacional Emergências e Desastres; 

 Constituiu o GT Emergências e Desastres, local, para tratar da 

temática. 

 Realizou seis Oficinas sobre Psicologia das Emergências e 

Desastres, duas em Joinville, duas em Florianópolis, uma em Lages 

e outra em Chapecó. 

 Tem divulgado no site as ações realizadas e disponibilizado material 

das oficinas para subsidiar as ações dos psicólogos. 

 A Conselheira responsável pelo GT, tem participado ativamente de 

debates em todo território nacional, como no 2º Congresso Latino 

Americano e do Caribe em Psicologia das Emergências e Desastres 

realizado nos dias 20 e 22 de outubro de 2011, em Lima (Peru). 

 

4) PSICOLOGIA DO ESPORTE 

 Proposta de discussão do tema no ano de 2012. 

 

5) PSICOLOGIA DO TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA 

 Constituição do Eixo Psicologia e Trânsito junto à Comissão de 

Políticas Públicas. 

 Envio de ofício ao DETRAN solicitando... 

 Estabelecimento de psicóloga colaboradora para articulações com 

a categoria sobre a temática. 

 Divulgação da Campanha Educativa de trânsito, no Jornal do 

CRP-12, realizada por psicólogas catarinenses, denominada Um 

bom folião não bebe quando está na direção, em novembro de 

2011, durante o Folianópolis. 

 



6) DIVERSIDADE 

 

Direito à Livre Orientação Sexual: 

 Produção de material/documento direcionado à categoria para 

divulgação e orientação a respeito da Resolução CFP 001/99; 

 

 Apoio à Semana da Diversidade 2011, realizada em Florianópolis. 

 

7) PROCESSO TRANSEXUALIZADOR 

 

 Divulgação da Resolução do CFP nº 014/2011 que trata da inclusão do 

nome social na campo de observação da Carteira de Identidade 

Profissional. 

 
 

8) PSICOLOGIA E GÊNERO 

 

 Proposições para 2012, através de articulação entre as Comissões 

de Políticas Públicas e Direitos Humanos. 

 

9) PSICOLOGIA, POLÍTICAS PÚBLICAS E RELAÇÕES 

ETNORRACIAIS E QUILOMBOLAS 

 

 Proposições para 2012, através de articulação entre as Comissões 

de Políticas Públicas, Direitos Humanos e Instituições de Ensino 

Superior. 

 
 

10)  PSICOLOGIA E POVOS INDÍGENAS 

 

 Proposições para 2012, através de articulação entre as Comissões 

de Políticas Públicas e Direitos Humanos e Instituições de Ensino 

Superior. 



 

11)   DIREITOS HUMANOS 

 

Representações da Comissão de Direitos Humanos do CRP-12: 

 

A CDH do CRP-12 possui representação nos seguintes movimentos e 

entidades: 

 Fórum Catarinense pelo fim da violência e exploração sexual infanto- 

    Juvenil; 

 Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho Infantil; 

 Movimento pela Defensoria Publica; 

 Movimento Estadual de Direitos Humanos – MEDH/SC 

 Comitê Catarinense de Combate a Tortura; 

 

Atividades, eventos e representações da CDH em 2010: 

 

  Reunião no Comitê Catarinense de Combate a Tortura em 

Florianópolis/SC);  

  Reunião no Comitê Diversidade Sexual em Florianópolis/SC;  

  Participação no Evento Preparatório integrado entre COF/CDH para o 

Fórum Nacional: Desafios para a Resolução para retomar debate 

sobre a atuação do psicólogo no sistema prisional;  

  Participação no Encontro Regional Sul de Revisão do PNEVS – 

Plano Nacional de Enfrentamento a Violência Sexual em 

Curitiba/PR;  

  Participação no Seminário de Revisão do Plano Nacional de 

Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes 

em Brasília/DF; 

  Participação no Seminário de Formação em DH e entrega do I 

Prêmio Regional de DH 2010 promovido pelo Centro de Direitos 

Humanos e Cidadania da Região Serrana em Lages/SC.  

 

Atividades, eventos e representações da CDH em 2011:  



 

  Encontro Estadual de Planejamento 2011 – Movimento Estadual de 

Direitos Humanos (MEDH/SC) em Lages/SC.  

   Reunião - GT Centros de Internações Provisórias de Santa Catarina 

– CIP’s/SC. Reunião integrada entre COF e CDH.  

   I Congresso Catarinense de Psicologia Ciência e Profissão. Oficina 

coordenada pela CDH de autoria da Conselheira Claudia dos 

Santos Cruz. Teve objetivo de sensibilização dos psicólogos para o 

compromisso concreto com a garantia de direitos; 

   V Simpósio A. ACRIMESC. Em Florianópolis/SC. 

   Audiência Pública com o tema: A realidade da Infância em Santa 

Catarina, e CEDCA em SC em Florianópolis/SC.  

  Reunião das Coordenações Regionais – Revitalização do Fórum 

Catarinense pelo Fim da Violência e da Exploração Sexual Infanto-

Juvenil e re-organizar as coordenações municipais em 

Florianópolis/SC. 

  Seminário Trabalho Precoce em Santa Catarina - A Rede Para 

Erradicar Suas Piores Formas. Em Florianópolis/SC.  

   Reunião do Comitê Catarinense de Combate a Tortura em 

Florianópolis/SC. 

   Reunião Ampliada Estadual do Fórum Catarinense pelo fim da 

violência e exploração sexual infanto-juvenil realizada em Lages/SC. 

  Seminário de Saúde Mental e Combate a Tortura em 

Florianópolis/SC 

  Reunião COF, CPP – Eixo Saúde e CDH. Referente a Comunidades 

Terapêuticas. 

  Participação em Reunião Telefônica – “Depoimento sem dano” do 

Sistema Conselhos. Audiência Pública – Movimento pela Criação da 

Defensoria Pública em SC em Florianópolis/SC. 

  Oficina de Monitoramento em Direitos Humanos realizado pelo 

Movimento Estadual de Direitos Humanos – MEDH/SC em 

Joinville/SC.  



  Reunião Presencial das Comissões Regionais de Direitos Humanos 

do Sistema Conselhos em Brasília/DF. 

  Reunião COF e CDH - analise do Instrumento de Inspeção 

encaminhado pela Comissão Nacional de Direitos Humanos. 

  Assembleia Geral Ordinária - Associação dos Integrantes do Fórum 

Catarinense pelo Fim da Violência e da Exploração Sexual Infanto-

Juvenil realizado em Lages/SC. 

  Tele reunião do Sistema Conselhos com a CNDH sobre Inspeção em 

comunidades terapêuticas, hospitais e clínicas psiquiátricas.  

  Participação Dia Estadual de Combate à Violência e Exploração 

Sexual Infanto-juvenil – Ação socio-educativa realizado em 

Lages/SC. 

  Inspeções nas comunidades terapêuticas em SC. Ação integrada 

entre a CDH e COF.  

  Preparação de Relatório referente às Inspeções nas Comunidades 

Terapêuticas em SC       

  Oficina Regional Sul de Articulação de Adolescentes e Jovens para o 

enfrentamento à  violência sexual em São Jose dos Pinhais/PR.  

  Reuniões com a Secretária de Direitos Humanos da Presidência da 

República em Florianópolis/SC, junto a Policia Federal, Ministério 

Público e OAB/SC. 

  Participação no VII Seminário Nacional de Psicologia e Direitos 

Humanos em Brasília/DF.  

  Participação no IV Simpósio Projetos Sociais, Universidade e Direitos 

Humanos/ Minicurso, com apresentação de oficina em Joinville/SC. 

  Participação no II Colóquio Latino Americano Interdisciplinar em 

Direitos Humanos realizado em Lages/SC. 

  Reunião de trabalho integrada CDH/COF e Diretoria - Relatório da 4ª 

Inspeção Nacional de Direitos Humanos. 

 

12)  EDUCAÇÃO 

 



 Evento sobre Educação Inclusiva realizado em 24 de junho de 2011 

em Florianópolis, com a participação do Dr. Adriano Henrique 

Nuernberg. 

 

13)  CRIANÇA E ADOLESCENTE 

 

 Representações no Fórum Catarinense pelo fim da violência e 

exploração sexual infanto-juvenil e no Fórum Estadual de 

Erradicação do Trabalho Infantil; 

     Em 2010, o CRP-12, participou do Encontro Regional Sul de 

Revisão do PNEVS – Plano Nacional de Enfrentamento a Violência 

Sexual em Curitiba/PR e do Seminário de Revisão do Plano 

Nacional de Enfrentamento da Violência Sexual contra Crianças e 

Adolescentes em Brasília/DF; 

   Em 2011, o CRP-12, realizou participações em: 

 

 Audiência Pública com o tema: A realidade da Infância em 

Santa Catarina, e CEDCA em SC em Florianópolis/SC.  

 Reunião das Coordenações Regionais – Revitalização do 

Fórum Catarinense pelo Fim da Violência e da Exploração 

Sexual Infanto-Juvenil e re-organizar as coordenações 

municipais em Florianópolis/SC. 

 Seminário Trabalho Precoce em Santa Catarina - A Rede 

Para Erradicar Suas Piores Formas. Em Florianópolis/SC.  

 Dia Estadual de Combate à Violência e Exploração Sexual 

Infanto-juvenil – Ação socio-educativa realizado em 

Lages/SC. 

 

14)  PSICOLOGIA E ENVELHECIMENTO: 

 

 No dia 04 de novembro de 2011, o CRP-12 realizou a reunião 

com o Grupo de Psicólogos sobre a atuação do psicólogo na 



Política Nacional do Idoso, referente ao segundo ciclo de 

pesquisa do CREPOP.  

 Na reunião participaram psicólogos/as que atuam principalmente 

na área da assistência social da Grande Florianópolis, área em 

que também foram mapeados um maior número de profissionais 

que atuam na interface coma política do idoso em Santa 

Catarina. Foram problematizadas diversas questões como: qual 

o papel e o fazer do psicólogo em sua área de atuação; onde 

estão as políticas públicas nos currículos acadêmicos; a 

necessidade dos gestores compreenderem o fazer do psicólogo 

em cada serviço oferecido na área da saúde e da assistência 

social para que os encaminhamentos e recursos sejam 

devidamente atendidos. Na discussão promovida acerca da 

prática destes profissionais, foi mencionada a importância do 

olhar especializado trazido pelo psicólogo em suas intervenções 

juntamente à equipe multiprofissional, sendo enfatizado o 

trabalho psicossocial por parte do psicólogo que atua na política 

do idoso junto à assistência social. Soma--se a isso a 

importância da comunicação com a rede de saúde para os 

encaminhamentos que exigem de um atendimento clínico, por 

exemplo.  

 

15)  SISTEMA ÚNICO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (SUAS): 

 

Atividades realizadas pelo CRP-12 em 2010 

 

 Participou no Fórum Estadual de Assistência Social, em 15 de 

outubro de 2010, no auditório da sede da OAB em Florianópolis-

SC. 

 Em 04 e 05 de novembro o CRP -12 participa da Encontro 

Regional dos Trabalhadores do SUAS promovido pelo MDS na 

cidade de Curitiba- PR visando debate sobre a participação dos 



trabalhadores nas discussões que culminaram em Encontro 

Nacional. 

 Em 15 de dezembro, reuniram-se no auditório da Secretaria de 

Estado da Assistência Social o representante do CRP-12 junto 

com participantes do Conselho Regional de Serviço Social e 

demais entidades para discutir a implantação do Fórum Estadual 

dos Trabalhadores do SUAS. Nesta reunião o CRP através de 

seu conselheiro manifestou apoio como estratégia para estimular 

debates sobre a política pública de assistência. 

 

 Atividades realizadas pelo CRP-12 em 2011 
 

 

 A participação do eixo Assistência Social ocorreu através de 

estada nas reuniões do Fórum Estadual de Assistência Social nos 

meses de janeiro, fevereiro, março , abril e maio de 2011 em que 

as duas últimas culminaram em processo eleitoral para ocupação 

de vacância como suplente em relação aos representantes de 

entidades  dentro do Conselho Estadual de Assistência Social. 

 Participou em 30 e 31 de março do Encontro Nacional dos 

Trabalhadores do SUAS em Brasília. 

 Realizou em de Rio do Sul e Florianópolis, a partir de convites da 

prefeitura desses municípios, eventos voltados para a discussão 

da política do SUAS.  

 Desenvolveu oficina em parceria com o eixo emergências e 

desastres no mês de maio no evento Congresso Catarinense: 

Ciência e Profissão. 

 Participou na Conferência Municipal de Joinville como delegado 

representante do CRP, com participação na Conferência Estadual 

de Assistência Social, no mês de Outubro, em Florianópolis.  

 

16) SAÚDE 

 



Em consonância com as deliberações do VII CNP e com as ações 

estabelecidas no Planejamento Estratégico (2010-2011) do CRP-12, o Eixo 

Saúde da Comissão de Políticas Públicas teve sua atuação, no período de 

setembro de 2010 a dezembro de 2011, concretizada pelas atividades abaixo 

elencadas: 

 

 Participação no Planejamento Estratégico sobre Álcool e outras 

drogas no Conselho Federal de Psicologia – Nos dias 18 e 19 de 

março de 2011, realizado em Brasília. O encontro teve a participação 

de vários Conselhos Regionais e do Conselho Federal de Psicologia 

e através da discussão da temática “álcool e outras drogas”, 

objetivou a construção da agenda mínima de ações do Sistema 

Conselhos para o tema “Álcool e outras drogas”; 

 Realização do I Seminário Psicologia e Saúde – Ética e exercício 

profissional da Psicologia na área da Saúde – O evento, realizado no 

dia 14 de outubro de 2011, foi fruto de demandas trazidas pela 

categoria ao CRP-12 e teve como principais objetivos fornecer 

informações sobre a legislação profissional, bem como, fortalecer o 

papel que psicólogas e psicólogos podem desempenhar na 

implementação e na consolidação de políticas públicas de saúde no 

Brasil; 

 Construção e divulgação, no site e jornal impresso do CRP-12, de 

nota de orientação acerca do Registro Documental (Resolução CFP 

Nº 001/2009) na área da saúde; 

 Realização de reunião com profissionais psicólogos da área da 

Saúde Mental da grande Florianópolis para construção de estratégias 

de sensibilização de Gestores acerca da importância e especificidade 

dos registros documentais de psicólogas (os) nesse âmbito, 

culminando com encaminhamento de um documento formal ao 

Gestor de Florianópolis orientando sobre o exercício profissional do 

psicólogo na Saúde Mental; 

 Participação no I Congresso Catarinense Psicologia: Ciência e 

Profissão, em maio de 2011, através da realização de Oficinas: 



“Rede Internúcleos da Luta Antimanicomial – RENILA” e “Psicologia 

e Políticas Pública sobre Álcool e outras drogas”, com objetivo de 

debater as políticas públicas de saúde em seus diversos âmbitos, 

com os profissionais e estudantes, participantes do congresso; 

 Realização de Roda de Conversa: “Diálogos da Saúde Mental com a 

sociedade: manifestações públicas como exercício da cidadania”, 

com a participação da Conselheira Federal Heloísa Massanaro, no IX 

Encontro Catarinense de Saúde Mental, realizado nos dias 28 e 29 

de agosto de 2011; 

 Participação e apoio à III Jornada de Psicologia do Hospital 

Universitário/UFSC; 

 O CRP-12 participou em Brasília, no dia 27 de setembro de 2011, 

das manifestações relativas ao Movimento Primavera da Saúde. 

 

17)  SEGURANÇA PÚBLICA 

 

 Criação da Comissão de Psicologia e Justiça com a participação 

de psicólogas colaboradoras que atuam no sistema prisional, no 

tribunal de justiça e na segurança pública, para implementar 

ações e debates sobre a temática.  

 CRP-12 manifesta-se contra a redução da maioridade penal. Por 

ocasião da realização de Audiência pública na Assembleia 

Legislativa, no dia 05 de dezembro de 2011, cujo objetivo foi 

discutir a proposta de redução da idade penal de 18 para 16 

anos, o CRP-12 encaminhou aos deputados estaduais 

documento público manifestando-se contra a referida proposta, 

por considerá-la inconstitucional. Divulgou amplamente o 

documento na íntegra, bem como as 10 razões da Psicologia 

contra a redução da maioridade penal, no site, no Jornal do CRP-

12 e em boletim eletrônico, a toda a categoria. 

 

18)  SISTEMA PRISIONAL: 

 



 Criação da Comissão de Psicologia e Justiça com a participação 

de psicólogas colaboradoras que atuam no sistema prisional, no 

tribunal de justiça e na segurança pública, para implementar 

ações e debates sobre a temática. 

 CRP-12 em defesa da Defensoria Pública em Santa Catarina. O 

Conselho manifestou apoio público, em agosto de 2011, à criação 

da defensoria pública de Santa Catarina, encaminhando 

documento a todos os deputados estaduais. O CRP-12, 

comprometido com a cultura de direitos e cidadania, defendeu a 

disponibilização de recursos para assegurar as condições 

necessárias que consolidem, em nosso estado, uma defensoria 

pública forte. Divulgou amplamente o documento na íntegra, no 

site, no Jornal do CRP-12 e em boletim eletrônico, a toda a 

categoria. 

 

 

19)  PSICOLOGIA JURÍDICA: 

 

 Criação da Comissão de Psicologia e Justiça com a participação 

de psicólogas colaboradoras que atuam no sistema prisional, no 

tribunal de justiça e na segurança pública, para implementar 

ações e debates sobre a temática. 

 O CRP-12 participou do 1º Encontro dos Psicólogos do Poder 

Judiciário Catarinense, promovido pela Academia Judicial de 

Santa Catarina. 

 

 

20)  RELAÇÕES E CONDIÇÕES DE TRABALHO: 

 

 Divulgação de material sobre a jornada de 30 horas, produzido 

pelo Sinpsi-SC, enviado aos psicólogos catarinenses junto ao 

Jornal do CRP-12 de Janeiro/Fevereiro/Março de 2011. 

 



21)  PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL E DO TRABALHO: 

 

 Constituição da Comissão Psicologia Organizacional e do 

Trabalho; 

 Realização do “Seminário Psicologia Organizacional e do 

Trabalho: Desafios e Oportunidades”, em Florianópolis, nos dias 

07 e 08 de outubro de 2011, com a proposta de debater o papel 

das(os) psicólogas(os)  nas organizações de trabalho, identificar 

os desafios/oportunidades e dificuldades na área, analisar as 

condições e relações de trabalho, conhecer as ações realizadas 

pelos profissionais no que tange à saúde do trabalhador, discutir 

aspectos da avaliação psicológica no âmbito da Psicologia 

Organizacional e do trabalho e desenvolver ações a partir das 

demandas identificadas com os profissionais da área. 

 

22)  AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA: 

 

 Em Santa Catarina o CRP-12 realizou cinco eventos relacionados 

o Ano Temático, reunindo ao todo 186 participantes, sendo 102 

psicólogas(os) e 84 estudantes de Psicologia. Os eventos 

ocorreram nas cidades de Florianópolis, Joinville, Chapeó e Itajaí, 

culminando com o evento regional realizado em 26 de novembro 

de 2011, na cidade de Florianópolis. Foram aprovadas 38 

teses/proposições no evento regional, as quais foram 

encaminhadas ao CFP para serem agregadas às demais teses 

elaboradas por psicólogos em todo o país e debatidas no evento 

nacional do Ano da Avaliação Psicológica, em 2012, na cidade de 

Brasília. 

 Realização pela COF de atividades de orientação sobre a 

elaboração de documentos conforme a Resolução CFP n° 

007/2003. 

 Intensificação a orientação e fiscalização sobre a venda e o uso 

de testes psicológicos, pela COF. 



 A COF manteve e ampliou a orientação aos profissionais sobre 

todo processo que envolve a Avaliação Psicológica, respondendo 

as demandas advindas da categoria, via telefone, email e carta, 

bem como realizando oficinas para profissionais e estudantes de 

psicologia em diversas regiões do estado. 

 

23)  SISTEMA DE AVALIAÇÃO DOS TESTES PSICOLÓGICOS 

(SATEPSI): 

 

 Divulgação via site, boletins eletrônicos e folders da Campanha 

Psicologia em todos os lugares com qualidade e ética, sobre a 

exclusividade/uso privativo dos testes psicológicos e o processo 

de avaliação psicológica, fortalecendo o trabalho do SATEPSI. 

 Criação no site do CRP-12 de link específico e acesso ao 

SATEPSI para consulta a lista completa dos testes com parecer 

favorável nos meios de comunicação do Sistema Conselhos. 

 

24)  FORMAÇÃO: 

 

 O CRP-12 constituiu o GT Estágios para organizar debates com 

as instituições formadoras sobre os requisitos e condições para a 

realização de estágios em Psicologia, tendo como referência a Lei 

nº 11.788/2008. 

 Realização de orientação e fiscalização a prática de supervisão 

de estágios e divulgação dos posicionamentos e referências 

construídas para a realização de estágios. 

 Considerando o compromisso social deste conselho, bem como a 

necessidade de aproximação do CRP-12 com as instituições 

formadoras em Psicologia, entendemos ser fundamental uma 

ação articulada com as IES para uma ação ampliada da temática 

dos serviços-escolas de Psicologia. Na direção de ampliar o 

diálogo com os coordenadores de serviços-escola de psicologia 

do estado de SC, o GT Estágios estabeleceu um projeto para 



realizar em 2012 Seminário, com coordenadores de serviços e 

coordenadores de curso, em parceria com ABEP, com o objetivo 

de trabalhar as questões relacionadas à supervisão de estágios, 

lei de estágios, serviço-escola, campos de estágio e sua 

relevância para a formação, entre outros; 

 Divulgação dos eventos da ABEP, nos boletins eletrônicos, site e 

Jornal do CRP-12; 

 Participação no VIII Encontro Nacional da ABEP, realizado em 

Goiania, Goiás, com participação em Mesa Redonda, 

apresentando o trabalho Diálogo com os Serviços Escola de 

Psicologia no estado de Santa Catarina; 

 Apoio à regional da ABEP em Santa Catarina, na divulgação de 

seus eventos, bem como participação nos mesmos. 

 

25) CREPOP: 

 

 O Crepop do CRP-12 envolveu-se com as atividades previstas no 

calendário do Crepop nacional e com algumas atividades locais, 

no período compreendido entre janeiro até dezembro de 2011. As 

atividades foram:  

 O seminário da metodologia do Crepop, dois ciclos de pesquisa 

(Segurança Pública e Política do Idoso), o treinamento da nova 

metodologia do Crepop e a participação dos técnicos do Crepop 

nas Comissões de Elaboração de Documentos de Referência. 

Nesta última atividade, por incompatibilidade de agenda na data 

da reunião com a comissão de elaboração da pesquisa sobre os 

serviços de atenção às mulheres vítimas de violência, a técnica 

do Crepop/CRP-12 acabou por não participar.  

 Em âmbito local o Crepop participou das oficinas sobre 

Emergências e Desastres realizadas no início do ano em Joinville 

e Florianópolis.  Também participou do I Congresso Catarinense 

Psicologia Ciência e Profissão, em Florianópolis. 



 Além das atividades brevemente mencionadas, foi realizada entre 

os meses de janeiro a março de 2011, a última pesquisa em 

agenda de recuperação, que foi sobre a atuação dos 

psicólogos/as em políticas públicas de Mobilidade Urbana, 

Transporte e Trânsito. Esta, por sua vez, foi realizada conforme a 

metodologia até então adotada pelo Crepop.   

 Nos ciclos de pesquisa de 2011, que se refere à pesquisa sobre a 

atuação do psicólogo na política de segurança pública, a 

metodologia começou a ser adaptada, sendo realizado o 

mapeamento do campo, levantamento de informações, Grupo 

Fechado e entrevistas aos gestores. É no segundo ciclo de 

pesquisa, sobre a atuação dos psicólogos na política nacional do 

idoso, que a nova metodologia é aplicada como experiência 

piloto. Nos últimos dois meses do ano de 2011, novembro e 

dezembro, o Crepop/CRP-12 concluiu o último ciclo de pesquisa 

do calendário, enviado relatório ao CFP em 15.12.2011.  

 

26) MEMÓRIA DA PSICOLOGIA: 

 

 Manutenção e ampliação do Projeto Memórias da Psicologia     

Catarinense 

 O CRP-12 instituiu em 2010 o Projeto Memórias da Psicologia 

Catarinense com o objetivo de contribuir no processo de registro 

da história da Psicologia e divulgar a relevante trajetória desta 

ciência e profissão em nosso Estado, dando visibilidade à 

diversidade existente. 

 Como passo inicial, o CRP-12 articulou-se com o Fórum de 

Entidades da Psicologia Catarinense (FEPSIC)  convidando as 

entidades catarinenses que trabalham com a formação e a 

organização da Psicologia para participarem da elaboração de um 

livro. O livro foi produzido, sendo o primeiro volume de uma série. 

O lançamento do livro “Memórias da Psicologia Catarinense - 

Volume I – Entidades” ocorreu no dia 19 de maio de 2011. Uma 



obra que reúne a trajetória das instituições ligadas à formação e à 

atuação da Psicologia em Santa Catarina. O evento de 

lançamento foi realizado junto com a abertura do I Congresso 

Catarinense Psicologia: Ciência e Profissão e contou com a 

presença especial da psicóloga, mestre, Emiliana Maria Simas 

Cardoso da Silva, professora aposentada da UFSC e uma das 

responsáveis pela implantação do primeiro curso de Psicologia no 

estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

EIXO III 

DIÁLOGO COM SOCIEDADE E COM O ESTADO 

 

 

Ações realizadas pelo Conselho Regional de Psicologia 12ª Região: 

 

1) ÁREAS EMERGENTES 

Nada foi realizado. Ponto encaminhado à COF para possíveis propostas 

em 2012. 

 

2) RELIGIÃO – LAICIDADE DA PSICOLOGIA: 

 

 Esta temática esta prevista para os debates da Comissão de Ética 

em articulação com a Comissão de Orientação e Fiscalização a 

serem realizados com a categoria, com os estudantes de 

psicologia e a sociedade em geral, no decorrer do ano de 2012 e 

2013. 

 

3) EDUCAÇÃO 

 

 Formalização de parceria com a UFSC, para o estabelecimento 

do núcleo da Abrapee em SC. 

 

4) PSICOLOGIA DO ESPORTE: 

  



 Estamos estudando articulação com Instituição de Ensino 

Superior pra debater o tema em 2012 e divulgar esta 

especialidade da Psicologia para os gestores públicos e a 

sociedade em geral. 

 

5) TRÃNSITO E MOBILIDADE:  

 

Ações planejadas para 2012, conforme indicado no Eixo II – Ítem 5, deste 

relatório. 

 

 

6) VIOLAÇÃO DE DIREITOS: 

 
 

 Participação em Audiências Públicas: “A realidade da infância e da 

adolescência e do CDCA em Santa Catarina”, 

 Representação no Comitê de Combate a Tortura e participação em 

atividades realizadas pelo mesmo; 

 Representação e apoio ao Fórum Catarinense pelo fim da violência e 

exploração sexual infanto-juvenil; 

 Representação no Movimento Estadual de Direitos Humanos; 

 Representação no Fórum Estadual de Erradicação do Trabalho 

Infantil e Proteção do Adolescente no trabalho em Santa Catarina – 

FETI/SC; 

 

 

7) RELAÇÕES  E CONDIÇÕES DE TRABALHO DO PSICÓLOGO  

 

 Reuniões com gestores públicos e encaminhamento de ofícios aos 

órgãos públicos, tais como prefeituras, Vigilância Sanitária, Justiça 

Federal e Promotorias para esclarecer a atribuição ou 

regulamentação da profissão. 



 Ações pontuais em conjunto com assessoria jurídica quando da 

constatação de irregularidades em editais de concurso e seleções 

públicas.  

 Foi estabelecido um GT para acompanhar os concursos públicos e 

projetos de leis estaduais ligados ao exercício profissional da 

Psicologia. 

 Mapeamento da necessidade da presença do psicólogo nos projetos 

coletivos e institucionais realizados através das reuniões específicas 

de todas as pesquisas nacionais do CREPOP, onde participam os 

gestores públicos dos serviços que são temas das pesquisas. Em 

cada ciclo de pesquisa o CREPOP do CRP-12 realiza uma reunião 

específica na Capital, Florianópolis, por ser o município que 

geralmente dispõe de maior variedade de serviços públicos. Também 

são realizadas reuniões específicas nas outras regiões do Estado, de 

acordo com o mapeamento inicial da pesquisa.    

 Divulgação do manifesto pela jornada de 30 horas, elaborado em 

conjunto pelo Conselho Federal de Psicologia e pela Federação 

Nacional dos Psicólogos (FENAPSI), para mobilização junto aos 

senadores e deputados federais, por meio de boletins eletrônicos e 

do site. 

 

8) SAÚDE 

 

 Divulgação do calendário de 2011 concernentes às datas (estaduais, 

nacionais e internacionais) alusivas à Saúde, nas mídias da 

autarquia; 

 Participação na eleição da Gestão 2011-2014 do Conselho 

Estadual de Saúde – CES/SC, ocorrida no dia 21 de fevereiro de 

2011 e que contou com a participação de oito Conselhos Regionais: 

CRP-12 (Psicologia), CRESS (Serviço Social), CREMESC 

(Medicina), CREF (Ed. Física), CREFITO (Fisioterapia/Terapia 

Ocupacional), CRN (Nutrição), COREn (Enfermagem) e CRF 

(Farmácia). O CRP-12, através de conselheira representante no 



referido Conselho, obteve vaga de suplência em 2012 e efetividade 

em 2013, na cadeira de Conselhos Profissionais; 

 Representação e participação nas reuniões do Fórum Estadual de 

Saúde e Segurança do Trabalhador FESST/SC - O CRP-12, através 

de conselheiro representante, participou de 2 (duas) assembleias em 

2010 e de 10 (dez) assembleias em 2011. Tal representação 

possibilitou a participação no II Seminário Catarinense de Prevenção 

ao Assédio Moral no Trabalho, que aconteceu nos dias 25 e 26 de 

agosto de 2011, no qual se buscou construir um diálogo com as 

instituições que participam do FESST/SC acerca da função das 

psicólogas e dos psicólogos nas áreas da saúde e de recursos 

humanos dentro das instituições de trabalho, enfatizando, 

principalmente, o trabalho dos psicólogos que atuam no SUS; 

 Apoio na divulgação das Conferências municipais, estadual e 

nacional de Saúde – Através das mídias do CRP-12 (site, Boletim 

Eletrônico, twitter e Jornal) foram amplamente divulgadas as 

conferências de Saúde visando fomentar a participação da categoria 

e das instâncias de controle social nos eventos; 

 Participação em articulação de ação, em abril de 2011, 

conjuntamente com outros Conselhos Profissionais e sindicatos da 

área da saúde do estado, visando o debate acerca da aprovação da 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que cria a carreira de 

Médico do Estado, com consequente construção e divulgação de 

manifesto pela não aprovação e busca do fortalecimento da atuação 

multiprofissional na saúde; 

 Articulação e participação, juntamente com a Diretoria da autarquia, 

de reunião com a diretoria do Conselho Estadual de 

Entorpecentes/CONEN SC para discussão sobre a atual política 

pública sobre álcool e outras drogas, bem como sobre a 

representação do CRP-12 nesse Conselho; 

 Realização de reunião de trabalho com Ministério Público estadual e 

federal, Promotoria dos Direitos do Cidadão, Secretaria Estadual de 

Assistência Social e Conselho Estadual de Entorpecentes/CONEN-



SC, para discussão acerca das Comunidades Terapêuticas e 

apresentação do Relatório da IV Inspeção Nacional de Direitos 

Humanos, juntamente com a Comissão de Orientação e Fiscalização 

e Comissão de Direitos Humanos do CRP-12. 

 

 

9) ASSISTÊNCIA SOCIAL 

 

 Reunião da Presidenta do CRP-12 com o Secretário Estadual de 

Assistência Social; 

 Reunião com da Presidenta do CRP-12 com a Diretora Estadual 

de Assistência Social; 

 Participação no evento preparatório para a Conferência Municipal 

de Assistência Social de Florianópolis e participação na 

conferência municipal de Assistência Social de Joinville; 

 Divulgação das Conferências de Assistência Social em boletins 

eletrônicos e no site do CRP-12; 

 Participação nas reuniões do Fórum Estadual de Assistência 

Social e Conselho Estadual de Assistência Social; 

 Participação nas reuniões do Fórum Estadual dos Trabalhadores 

do SUAS; 

 Participação no “Encontro Nacional dos Trabalhadores do SUAS”; 

 

10) POLÍTICAS PÚBLICAS E ATUAÇÃO PROFISSIONAL 

 

 Divulgação no site do CRP-12, nos boletins eletrônicos e no 

Jornal do CRP-12 informações decorrentes das discussões dos 

espaços de deliberação das políticas publicas e das lutas 

encampadas com os movimentos sociais com os quais estamos 

implicados; 

 A assessoria jurídica do CRP-12 tem acopahado a publicação 

periódica dos andamentos processuais, projetos de lei e afins; 



 O CRP-12 tem articulado espaços para discussões intersetorais, 

na área da saúde, da assistência social e na interface com a 

justiça; 

 O CRP-12 tem divulgado para os gestores públicos as análises e 

documentos de referência elaborados pelo CREPOP. 

 

 

11) AMPLIAÇÃO DAS PARCEIRAS COM ENTIDADES DA PSICOLOGIA 

 

 Manutenção do Apoio ao Fórum das Entidades da Psicologia 

Catarinense (FEPSIC). 

 Aproximação com os estudantes dos cursos de Psicologia, por 

meio de encontros com a finalidade de promover a inserção dos 

estudantes nos debates, questões e posicionamentos 

contemporâneos relacionados ao fazer do psicólogo, por 

intermédio de oficinas, aulas de ética e debates sobre temáticas 

específicas nos diversos campos de atuação da Psicologia. 

 

12) PSICOLOGIA E MÍDIA: 

 

Em 2011, o principal desafio pautado no Plano de Trabalho do CRP-12 foi a 

de (re) articular do Comitê pela Democratização da Comunicação de Santa 

Catarina que desde a CONFECOM estava desmobilizado. Este propósito 

também levou em conta ser o CRP/12 a entidade a frente da coordenação 

do Comitê desde a realização da CONFECOM. Para tanto, foram realizadas 

ao longo do ano seis reuniões com entidades filiadas e convidadas.  

 

Entre as principais ações/participações das entidades do comitê em 

2011 é possível destacar: 

 

 Realização da oficina “Democratização da Comunicação: Educação 

Crítica para a mídia” no I Congresso Catarinense Psicologia Ciência 

e Profissão, em 21 de maio, em Florianópolis; 



 A eleição da nova gestão do Sindicato dos Jornalistas de SC –SJSC 

onde contamos com a participação de três integrantes do CDC/SC 

em sua atual diretoria; 

 A realização da Plenaria Regional do Fórum Nacional pela 

Democratização da Comunicação – FNDC, realizada no dia 21de 

novembro, em Florianópolis. Nela foram elaboradas teses e eleito os 

representantes para participação na Plenária Nacional. Está ação 

contou com a participação de 20 entidades ligadas a comunicação 

de diferentes regiões do estado; 

 Participação da delegação de SC na Plenária Nacional do FNDC, 

realizada nos dias 09 e 10 de dezembro, em São Paulo. Cabe 

destacar que a comitiva de SC contou com a participação de dois 

delegados, dois observadores, um observador individual e dois 

observadores convidados de entidades nacionais, sendo a maior 

delegação em âmbito nacional. Foi também o Comitê que 

apresentou o maior número de teses, o que denota que o objetivo 

inicialmente traçado foi plenamente alcançado. É importante 

destacar ainda, que a plenária nacional contou com a participação 

de representantes do CFP, de seis Conselhos Regionais de 

Psicologia (RJ,SC,SP,MG,PR,RS) e uma entidade da Psicologia – 

ABEP o que denota a importância e o investimento do Sistema 

conselhos nas ações e políticas da Comunicação Social. Decorrente 

ainda deste processo, cabe ressaltar que o CFP assumiu a vice-

presidência da Coordenação Executiva do FNDC para gestão 2011-

2013.  

 Eleições da Coordenação do CDC/SC e re articulação do comitê: 

Em SC também foi realizada a eleição da Coordenação do CDC/SC, 

sendo definido por uma Coordenação Colegiada: CRP/12 segue 

responsável por coordenação geral; Alquimídia responsável pela 

comunicação e o Sindicato dos Jornalistas com a Mobilização e 

tesouraria. Foram definidas ainda a organização de reuniões 

mensais – as terças-feiras, terceira semana de cada mês com a 

realização de debates temáticos além das tradicionais questões 

organizativas. 



 

 Acionamento do Comitê Estadual pela Democratização da 

Comunicação. 

 Representação no Comitê Estadual pela Democratização da 

Comunicação. 

 

 

13) RECONHECIMENTO DA PSICOLOGIA 

 

 Produção de cartazes e folder da Campanha Psicologia em todos 

os lugares com qualidade e ética, para distribuição em diversos 

locais de atuação das psicólogas e psicólogos no estado; 

 Divulgação das pesquisas do CREPOP; 

 Promoção de diversas ações conjuntas com as Instituições de 

Ensino Superior, a ABEP/SC e o FEPSIC, as quais já foram 

listadas anteriormente, na direção de garantir a divulgação das 

diretrizes técnicas, éticas e políticas que orientam o exercício 

profissional qualificado. 


