
Ação integrada entre o Conselho Regional de Psicologia de 
Santa Catarina – CRP-12, o Fórum de Entidades da Psicologia 
Catarinense (Fepsic) e instituições de ensino superior, entre 
outras entidades.



Ação Conjunta em Comemoração ao Dia da(o) Psicóloga(o)

O dia 27 de agosto é lembrado por toda a categoria como o 
dia da(o) Psicóloga(o), pois coincide com o mesmo dia da 
regulamentação da prossão. Em Santa Catarina o Conselho 
Regional de Psicologia – 12ª Região e o Fórum das Entidades 
da Psicologia Catarinense – FEPSIC tem realizado parcerias 
para divulgar amplamente para a categoria e para a 
sociedade, diversas ações por todo o Estado.

O tema da ação em 2016 foi “Psicologia em Nossa Vida”. O 
intuito foi demonstrar como a psicologia nos afeta. Entidades e 
prossionais da Psicologia se envolveram em torno dessa 
temática e organizaram no mês de agosto, em todas as 
regiões do Estado atividades culturais e as mais variadas 
manifestações para celebrar o Dia da(o) Psicóloga(o), 
comemorado em 27 de agosto, dia da regulamentação da 
prossão há 54 anos. A ação integrada ocorreu em 33 
municípios, com mais de 150 instituições, envolvendo, 
estudantes, usuários dos serviços, suas famílias e toda a 
população.

A cada ano mais participantes se envolvem nos diversos 
municípios, mostrando que temos discussões essenciais 
acerca do nosso modo de viver nesses espaços. Com isso, tem 
se dado ampla visibilidade da ação divulgando junto à 
comunidade a diversidade da Psicologia em suas áreas de 
atuação e intervenção desenvolvidas ao longo de sua 
existência como ciência e prossão. 



Neste material você encontrará o relatório síntese das ações 
realizadas nos espaços públicos em parceria com as 
entidades em todo o estado.  Este dia de intensas atividades 
nas praças ou calçadões aconteceram diversas atividades, 
como: Intervenções artísticas, rodas de conversas, mostra de 
serviços e de pesquisas na área da Psicologia, ocinas 
formativas, feiras e distribuição de materiais informativos estão 
entre as diferentes atividades programadas em cada local. 

As instituições que participaram e promoveram as ações, o 
FEPSIC e o CRP-12 registram seu profundo agradecimento.

Desde já, gostaríamos de contar com a parceria para ampliar 
anda mais a ação em 2017.

Psicologia com participação é movimento!



Grande Florianópolis 

Na Grande Florianópolis a ação foi realizada no Largo da 
Alfândega, no dia 26 de agosto, das 10h às 16h. A ação 
integrada em homenagem ao dia da(o) psicóloga(o)  contou 
com a participação de diversas entidades, que juntas, 
promoveram uma série de atividades, como: apresentação 
Musical, dança circular, ocina de origami; rodas de conversa; 
apresentações culturais; ocina de direitos humanos; ocinas 
expressivas (pintura, argila e modelagem) e distribuição de 
material informativo. Também foi realizado o “Circuito da 
Saúde Ambiental”, uma parceria com a CASAN, COMCAP, 
FLORAM, Prefeitura Municipal de Florianópolis - Secretaria de 
Habitação e Saneamento Ambiental, Programa Floripa se 
Liga na Rede, Revolução dos Baldinhos, CEPAGRO e 
Associações dos catadores de materiais recicláveis. A 
atividade evidenciou o cuidado para com a natureza e 
possibilidades de vida em um mundo mais sustentável.

O dia de sol em Florianópolis colaborou para o sucesso da 
Pedalada pela Democratização das Vias Públicas realizada 
na manhã do dia 27de agosto. A mobilização foi organizada 
pelo CRP-12, Sociedade Catarinense de Psicologia do Esporte 
(Socape), Bike Anjo e Viaciclo. Depois de uma Roda de 
Conversa sobre mobilidade urbana e Psicologia do Esporte no 
trapiche da Beira Mar Norte, cerca de trinta ciclistas saíram em 
direção ao Parque de Coqueiros. 



A ação possibilitou aliar exercício físico, bem estar e 
conscientização sobre os benefícios da bicicleta para a saúde 
e para a cidade.



Criciúma

Com a realização de ocinas e intervenções artísticas, o dia 
da(o) psicóloga(o) em Criciúma trouxe para reexão vários 
assuntos do cotidiano. A UNESC promoveu a Jornada da 
Psicologia que contou com o lançamento do livro “Família, 
Grupos de Terceiridade Idade, Asilos: o que sentem os idosos”. 
A obra organizada pela psicóloga Rosa Nadir Teixeira 
Jerônimo conta com 10 capítulos com a participação de 
colaboradores psicólogos, musicoterapeuta e assistentes 
sociais. A Sociedade Criciumense de Psicologia também 
promoveu ações integrando todos os psicólogos da região.



Mondaí

Prossionais de Mondaí e região promoveram no dia 27 de 
agosto a mobilização pelo Dia da(o) Psicóloga(o) na praça 
central com música, chimarrão, roda de conversa, troca de 
experiência e informações para a população. Durante o dia, 
foi realizada também uma exposição de bonecos, 
apresentando para a população as diferentes áreas de 
atuação do Psicólogo.
Mais de 150 pessoas passaram pela tenda de atividades e 
receberam orientações e informativos.  As(os) Psicólogas(os) 
que representaram o município foram: Andreia Yess Herbele, 
Cleiton Lauschner, Denise Vicente, Jessica Shineider, Renata 
Cristiana Parcianello, Simone Dreher, Tatiane Meneti Papinni, 
Eloide Ody, estudante Dânela Carla Schmitz e a artesã 
responsável pelos bonecos e voluntária na mobilização, Ilse 
Muller Orso.  “Houve grande aceitação da população, 
conseguimos transmitir nossa mensagem do quanto é 
importante a nossa prossão de Psicólogos e principalmente 
demonstrar que a Psicologia está em todos os lugares”, 
avaliou Ilse. 



Concórdia

Os prossionais de Concórdia andaram pelas ruas do centro 
da cidade distribuindo informativos e ressaltando a 
importância da Psicologia para a sociedade.



Iporã do Oeste

Em Iporã do Oeste, as atividades aconteceram no dia 25 e 26 
de agosto, no ginásio poliesportivo, no centro municipal de 
saúde, na prefeitura e nas ruas da cidade. Foi articulado pela 
Psicóloga do NASF Janaína Haas. Participaram do evento os 
pacientes do programa Vida Ativa; prossionais e estudantes 
do município de Iporã do Oeste; público em geral. Foram 
realizadas mostra dos serviços do prossional da psicologia na 
Saúde e em outras áreas de atuação e roda de conversa 
temática sobre o tema Psicologia em Nossa Vida com os 
pacientes do grupo Qualidade de Vida e Atividade Física. 
Desao da Volta Extra, em Homenagem as(os) Psicólogas(os) 
que atuam no grupo e demais prossionais da categoria, onde 
os pacientes são motivados a caminhar uma ou mais voltas 
além da marcação anterior, como forma de homenagem. 

Objetivo foi abordar assuntos relacionados à Psicologia e a 
temática da Psicologia em nossa vida, bem como aproximar o 
público da Psicologia e fortalecer os laços entre os prossionais 
do município.  A avaliação do evento foi extremamente 
positiva e teve uma boa repercussão, promovendo trocas de 
experiências entre os prossionais da área de fromar 
enriquecedora e produtiva, trazendo o desejo de realizar esses 
encontros com mais frequência.



São Miguel do Oeste e Pinhalzinho 

O curso de Psicologia da Unoesc São Miguel do Oeste e de 
Pinhalzinho promoveu a Semana de atividades em 
comemoração ao Dia da(o) Psicóloga(o).  Palestras e ocinas 
sobre os desaos da prossão nos dias atuais foram destaques 
da programação. Segundo o coordenador do curso de 
Pinhalzinho, professor Álvaro Cielo Mahl, entre os desaos da 
prossão estão os novos campos de atuação e a atuação em 
contextos dist intos,  além do trabalho em equipes 
multiprossionais. A coordenadora do curso de São Miguel do 
Oeste, professora Lisandra Antunes de Oliveira, destaca que 
outro desao é fazer com que a sociedade reconheça o 
psicólogo como uma prossão de prevenção e que ir ao 
psicólogo deve fazer parte da vida das pessoas.
Durante quatro dias, foram debatidos assuntos como: assédio 
moral no trabalho, práticas criminais e suas correlações com a 
Psicologia, feminicídio, medidas socioeducativas, questões de 
gênero, reaprendizagem criativa, "o corpo na clínica ou a 
clínica no corpo" e a psicologia hospitalar. Além das ocinas e 
palestras, os acadêmicos também participaram da Jornada 
de Práticas de Estágio. Na Jornada, foram socializadas as 
ações desenvolvidas nos locais de estágio e debatidas quais 
são as contribuições do estágio para a formação do 
acadêmico. 



Outra ação foi no dia da(o) psicóloga(o), acadêmicos do 
curso de Psicologia da UNOESC foram a escolas da região, 
bem como, nas ruas da cidade para falar sobre o que é a 
Psicologia, quem é o Psicólogo, onde atua e o que faz.



Chapecó

A ação aconteceu desde o início da manhã do dia 26 de 
agosto, onde a Psicóloga Responsável pela ação, Roberta 
Forchesatto, junto com outros prossionais participaram de 
entrevista na Rádio Chapecó, falando sobre a Psicologia e 
divulgando a Mobilização da Praça. A proposta foi expressar 
como a Psicologia nos afeta no cotidiano. Para tanto, 
realizamos a exposição de artesanato produzido pelos 
usuários do CAPS; exposição do trabalho do CAPP; entrega de 
material informativo da Psicologia para a população; Ocina 
sobre Direitos Humanos; Roda de Conversa com prossionais e 
população. O curso de Psicologia da Unoesc fez divulgação 
do SAP (serviço de atendimento à comunidade). Na praça, 
participaram as entidades: CAPP (Centro Associativo de 
Atividades Psicofísicas Patrick, ASUCAPS (Associação de 
Usuários de Caps), Curso de Psicologia Unochapecó, Curso de 
Psicologia Unoesc, prossionais de Psicologia e CRP12). Cerca 
de 50 pessoas entre prossionais, estudantes e usuários do 
CAPS participaram da ação. Também se destaca a 
participação da comunidade em geral, que circulava pelo 
local e teve acesso aos materiais e informações.



Campos  Novos

O Núcleo de Psicologia da ACIRCAN em parceria com CRP-
12, bem como com apoio do Colegiado de Psicologia da 
Associação dos Municípios do Planalto Sul de Santa Catarina – 
Amplasc, realizou mobilização em comemoração ao dia do 
psicólogo no dia 27 de agosto, na Praça Lauro Muller, no 
centro da cidade de Campos Novos.
Os representantes das entidades realizaram distribuição de 
materiais informativos, brindes como camisetas, sacolas e 
canetas, sendo todos com o tema da psicologia. Além disso, 
as integrantes do Núcleo de Psicologia selecionaram imagens 
que analogicamente poderiam mensurar o que a psicologia 
signica para os indivíduos, montando placas com imagens e 
sugerindo que as pessoas escolhessem aquela que 
representasse isso em sua vida para deixar como registro.



Araranguá

Em Araranguá, a mobilização foi realizada no calçadão do 
cent ro ,  com a o rgan i zação dos  Ar t icu ladores  e 
Colaboradores do Polo da Política de Participação e 
Colaboração do CRP-12, em parceria com a APAM – 
Associação dos Psicólogos da Amesc, Associação Irmã 
Carmen (CASA-LAR), APAE de Araranguá, Delegacia de 
Proteção à Criança, Adolescente, Mulher e Idoso – DPCAMI, 
Asilo Benecente São Vicente de Paulo, ESUCRI - Faculdades 
Escola Superior de Criciúma, Instituição Futuro Aprendiz 
AMESC, Casa da Fraternidade, Secretaria Municipal de 
Saúde. Foram realizadas atividades, como: Distribuição de 
Material Informativo, Reunião com os Prossionais, Mostra de 
serviços do Município e Região. Ao nal, foi realizado um 
almoço de confraternização em homenagem as(os) 
psicólogas(os).



Tubarão

O Centro de Atendimento Psicossocial (CAPsi) e o Curso de 
Psicologia da Unisul Tubarão, organizaram uma semana inteira 
de eventos e atividades extracurriculares para os acadêmicos 
e comunidade. Uma forma de engrandecer conhecimentos e 
despertar novas reexões sobre diversas temáticas.
No dia 26 de agosto, foi realizado um evento no centro da 
cidade onde acadêmicos e professores falaram sobre o 
trabalho do psicólogo para a sociedade. Nesse dia, estavam 
presentes o grupo de teatro Improviso da Trupe que zeram 
cenas dramatizando situações do dia a dia e o trabalho do 
psicólogo diante delas, o Amigos da Saúde Mental, projeto de 
extensão da Unisul que estavam vendendo seus trabalhos e os 
docentes do curso.



Balneário Camboriú

A ação conjunta em Comemoração ao dia da(o) 
Psicóloga(o) foi realizada em parceria com os psicólogas(os) 
que atuam nas entidades de Balneário Camboriú,  Camboriú, 
Itapema. A atividade aconteceu no dia 24/08/2016, na Praça 
Almirante Tamandaré. No dia da ação alunos do Curso de 
Psicologia da Faculdade Avantis percorreram a Avenida 
Atlântica entregando materiais informativos e dialogando 
com as pessoas sobre o fazer da(o) psicóloga(o). Na tenda 
Instalada na praça, as(os) Psicólogas(os) do CAPS II realizaram 
atividade dirigida com os usuários do serviço. Também foram 
realizadas pinturas, compondo um varal seguido de roda de 
conversa reexiva sobre a medicalização da vida, sobre uso e 
a b u s o  d e  d e p e n d ê n c i a  q u í m i c a  n a  s o c i e d a d e 
contemporânea, bem como a participação da família no 
tratamento para a dependência química.
A ONG Amigos & Tribos que tem militância na área da defesa 
de direitos do público LGBT, realizou uma roda de conversa 
com os presentes sobre sexualidade e gênero. Ao nal, dois 
psicólogos que atuam na Ama Litoral, realizaram uma roda de 
conversa sobre como os psicólogos atuam na AMA, qual 
público atendido pela instituição e quais os projetos e ações 
são realizados. Avalia-se que a ação realizada avançou na 
mobilização, ampliando o número de atividades e de 
participantes comparado ao ano de 2015. 



Xaxim

A Celer Faculdades de Xaxim promoveu a I Semana 
Acadêmica do Curso de Psicologia. 
O evento teve por nalidade proporcionar a comunidade 
acadêmica, instituições sociais e comunitárias momentos de 
reexão, formação, experiências, aprofundamento de 
conhecimentos através de palestras, e momentos vivenciais e 
cul turais  com pross ionais  da área da Ps icologia 
proporc ionando a todos  os  par t ic ipantes ,  maior 
conhecimento sobre a atuação da Psicologia nas diferentes 
áreas de atuação, bem como comemorar os 54 anos de 
história da Psicologia no Brasil.

Para a professora e coordenadora Maria Lucia o evento “foi 
um grande evento, pois contamos com a participação de 
todos os professores, estudantes e egressos e de palestrantes 
renomados que engrandeceram as nossas noites de encontro 
e nos proporcionaram grandes trocas de conhecimentos”.



Rio do Sul

As atividades referentes ao dia da(o) Psicóloga(o) na cidade 
de Rio do Sul foram propostas pelo polo da Política de 
Participação e Colaboração do CRP-12, em conjunto com os 
serviços de psicologia das políticas públicas de saúde, 
educação e assistência social, e do curso de psicologia da 
UNIDAVI.  Entre as diversas atividades, tivemos ocina de 
Direitos Humanos com alunos do CEJA- Educação de Jovens e 
Adultos de manhã e a tarde com adolescentes do CRAS 
Barragem; Ocina de Educação Emocional de manhã e à 
tarde com crianças dos CRAS Santa Clara e CRAS Progresso; 
Ocina de Arteterapia a tarde com crianças do CRAS Santa 
Clara; além de conversa sobre suicídio com projeto de 
extensão Bem Viver da UNDAVI, distribuição de panetos com 
a população durante todo o período. 
Houve um ótimo envolvimento das(os) psicólogas(os) que 
atuam nos serviços públicos nos dois períodos - 25 prossionais 
participaram das organizações das atividades, incluindo 
docentes do curso de psicologia da UNIDAVI, além de cerca 
de 20 estudantes de psicologia das últimas fases do curso. A 
participação dos grupos de usuários dos CRAS e estudantes 
do CEJA somou cerca de 20 crianças, 10 adolescentes e 20 
adultos, além da participação de vários prossionais de outras 
áreas de atuação e da população que passava pela praça, 
que efetivamente parou para participar das atividades de 
alguma forma. 



A proposta da ação foi recebida com entusiasmo e 
organizada com a participação de todos e com planos de 
que para o ano que vem passamos ampliar o alcance das 
ações propostas. A avaliação dos prossionais e participantes 
foi extremamente positiva. Os prossionais consideraram que 
essa atividade no município aproximou a categoria, 
estreitando mais os vínculos e criando um espaço que precisa 
ser continuamente cultivado. 



Xanxerê

Xanxerê sediou o I Congresso de Psicologia, Saúde e Ambiente 
na Unoesc em comemoração ao Dia da(o) Psicóloga(o). 
Durante o evento, realizado entre os dias 22 de agosto e 1° de 
setembro, foram discutidas a Psicologia e sua relação com as 
pessoas e o ambiente, e a atuação dos psicólogos nas 
questões referentes à agressão sexual e o aborto.



Itajaí

A ação local foi realizada em conjunto com a Universidade do 
Vale do Itajaí – UNIVALI, no período em que acontecia o IV 
Congresso Regional de Psicologia. A atividade contou com a 
organização de um espaço no hall de entrada do teatro 
Adelaide Konder, localizado no interior da universidade, 
durante o período do Congresso. O objetivo foi divulgar aos 
estudantes, prossionais de psicologia e comunidade, as 
atividades desempenhadas pelo Conselho Regional de 
Psicologia, bem como aproximá-los de nossa prossão e 
fazeres, tendo em vista comunicar a importância da mesma 
em distintos contextos e espaços.  A parceria com a 
universidade nos proporcionou atingir uma estimativa de 300 
pessoas, entre elas estudantes de psicologia e estudantes de 
demais cursos, prossionais psicólogos e prossionais de outras 
áreas.



Ipuaçu

Os psicólogos de Ipuaçu e região promoveram uma roda de 
conversa com lideranças indígenas, na Aldeia Sede na "Terra 
Indígena Xapecó". Os prossionais também organizaram 
rodas de conversas, cartazes, ocinas, roda de capoeira e 
distribuição de informativos sobre os afazeres da Psicologia.



Joinville

Em Joinville, as atividades foram promovidas na Praça Nereu 
Ramos com rodas de conversas, mostra de serviços e de 
pesquisas na área da Psicologia, ocinas de formação, feiras e 
distribuição de materiais informativos. A ação contou com a 
participação das duas universidades locais (ACE e UNIVILLE), 
juntamente com o Polo da Política de Participação e 
Colaboração do CRP-12. Houve atividades artísticas, como 
“palhaçoterapia”, apresentações culturais e entrega de 
material informativo. Estudantes de Psicologia montaram um 
jogo sobre o que é a Psicologia que ajudou na interação com 
o público. Os serviços escolas das universidades estavam 
presentes e proporcionaram o acolhimento as pessoas que 
passavam pelo local.



Blumenau

A Comemoração alusiva ao Dia da(o) Psicóloga(o), foi uma 
ação da segunda rodada do polo de política e participação 
em 2016. No evento estiveram presentes psicólogas(os) e 
estudantes de psicologia, os quais interagiram com o público, 
através das atividades propostas pelas entidades, como: 
Brinquedoteca, Orientação Prossional e Roda de Conversa, 
através da UNIC Clínica de Psicologia; Teste de escala de 
tabagismo, teste relacionado a transtornos alimentares, Ato 
Reexivo - Medo de dirigir, pela PSYKHÉ Avaliação Psicológica; 
Distribuição de abraços, informes sobre o Curso e o fazer do 
pross ional  de Ps icologia em sua divers idade de 
especialidades, intervenção corpo a corpo através dos 
estudantes, convidando a população a visitar as tendas, por 
intermédio da FAMEBLU; Intervenção com varal de poesias e 
violão pelo Polo de Articulação. Todas as atividades 
alcançaram êxito, uma vez que a população, alvo da ação 
interagiu com os participantes nas atividades propostas e o 
feedback se dava positiva e espontaneamente por parte dos 
mesmos. E não menos importante foi à avaliação positiva por 
parte dos representantes das entidades participantes e o 
desejo de dar continuidade a ação desenvolvida, nos anos 
vindouros.



Caçador

A mobilização em comemoração ao dia da(o) Psicóloga(o) 
que aconteceu no município de Caçador contou com a 
participação de 49 pessoas, entre prossionais, estudantes, 
usuários dos serviços e público em geral. No entanto, estima-se 
que este número tenha sido maior, uma vez que nem todas as 
pessoas que passaram pelo local e obteve acesso aos 
materiais distribuídos e assinado a lista de presença. Entre as 
atividades realizadas destacamos apresentações artísticas e 
culturais, “abraço grátis”, distribuição de material informativo, 
expressão da “Psicologia em sua vida”. Contou-se também, 
com a presença e participação de prossionais do município 
vizinho, Monte Carlo.  Avaliou-se o evento como positivo, pois 
conseguiu atingir os objetivos propostos, trazendo os usuários e 
prossionais para a praça, demonstrando para a sociedade a 
importância do trabalho das psicólogas e o fazer da 
Psicologia.



Lages

A atividade alusiva ao Dia da(o) Psicóloga(o) proposta, 
mostrou-se uma ação efetiva no sentido de dar uma maior 
visibilidade sobre o trabalho do psicólogo em seus diversos 
campos de atuação, ao mesmo tempo em que possibilitou a 
integração das psicólogas que atuam no município de Lages 
e região, o que contribuiu para a abertura de espaços de 
diálogo entre estas prossionais. Foi um evento grande, que 
ocupou bastante espaço na praça, chamando atenção da 
comunidade.  
A organização do evento contou diretamente com a 
participação de 14 psicólogas representando diferentes 
serviços e áreas de atuação da psicologia. Estima-se que foi 
possível atingir um público total de aproximadamente 200 
pessoas, incluindo psicólogas, usuários dos serviços, 
acadêmicos e a comunidade de modo geral.  
Participaram da atividade a Universidade do Planalto 
Catarinense (UNIPLAC) -  Professores e acadêmicos do curso 
de Psicologia; CRAS I – exposição de materiais e apresentação 
do grupo de percussão corporal (PERCORAL) das crianças e 
adolescentes do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos; CAPS AD – participação de prossionais e usuários, 
apresentações de dança e teatro; Serviço Vida Nova 
(medidas socioeducativas em meio aberto) exposição de 
telas dos adolescentes; CRAS Laços Fraternos (SCFV) do 
município de Capão Alto – exposição de materiais; Setor de 
Psicologia da DPCAMI – Lages; CREAS I e II; CAPSI; NASF; 



Residência Multiprossional em Saúde da Família e 
Comunidade – exposição pela não violência contra a mulher.
Considerando os resultados alcançados com a ação, aponta-
se a relevância de sua continuidade nos próximos anos. A 
possibilidade de aproximação da categoria para troca de 
experiências foi signicativa para o fortalecimento dos 
serviços, contribuindo assim para a efetivação da 
intersetorialidade; além da apresentação de como se efetiva 
o trabalho da Psicologia nos diferentes contextos.



Pouso Redondo

Pouso Redondo é uma cidade pequena, com pouca 
circulação de pessoas nos espaços públicos nos dias de 
semana, motivo que fez com tivéssemos poucos participantes. 
Foram realizadas exposição de trabalhos, e aos pouco as 
pessoas foram se aproximando para observar os cartazes e 
materiais grácos. Todas(os) as(os) psicólogas(os) que 
participaram da organização se zeram presentes e levaram o 
cartaz sobre sua prática. Todos avaliaram positivamente pelo 
fato de ter sido um primeiro movimento da psicologia na 
cidade. Contamos com a presença de 8 prossionais e duas 
estudantes de psicologia. O Conselho Tutelar do município se 
fez presente com duas representantes que participaram da 
roda de conversa sobre alienação parental. Durante a 
realização da mobilização também ocorreu uma roda de 
conversa sobre "o fazer prossional", momento em que 
surgiram demandas dos prossionais de Pouso Redondo, que 
foram repassadas para o CRP-12.

Residência Multiprossional em Saúde da Família e 
Comunidade – exposição pela não violência contra a mulher.
Considerando os resultados alcançados com a ação, aponta-
se a relevância de sua continuidade nos próximos anos. A 
possibilidade de aproximação da categoria para troca de 
experiências foi signicativa para o fortalecimento dos 
serviços, contribuindo assim para a efetivação da 
intersetorialidade; além da apresentação de como se efetiva 
o trabalho da Psicologia nos diferentes contextos.



Orleans

Em Orleans, houve a mobilização do Polo da Política de 
Participação e Colaboração do CRP-12 em parceria com 
Unibave / Febave - Fundação Educacional Barriga Verde 
Casa da Cidadania APAE Secretárias Municipais de 
Educação, de Assistência Social e de Saúde CAPS Geração 
Luz (ONG) Conselho Tutelar de Orleans Conselho Tutelar de 
São Ludgero e Região CRAS CREAS CAPS. Foram realizadas 
atividades, como: Distribuição de Material Informativo, 
Reunião com os Prossionais, Mostra de serviços do Município e 
Região. Ao nal, foi realizado um almoço de confraternização 
em homenagem as(os) psicólogas(os).


