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MAPA DO SITE TAMANHO DA FONTE   CONTRASTE

CRP-16 COMISSÕES E GTs LEGISLAÇÃO REGISTRO ORIENTAÇÕES CREPOP TRANSPARÊNCIA COMUNICAÇÃO ENTIDADES

Eleições Sistema Conselhos Eleições Sistema Conselhos

Con�ra o calendário de pré-congressos do 5º Corep do CRP-16
Postado no dia 7 de janeiro de 2019, às 10:18
Pré-Coreps começam em 29 de janeiro e serão realizados na Grande Vitória e no interior do Estado

A Comissão Organizadora (Comorg) do 5º Congresso Regional de Psicologia (5º Corep) do CRP-16 divulga o cronograma dos pré-Coreps,
que terão início no dia 29 de janeiro, quando será realizado o primeiro deles, na sede da autarquia, em Vitória, às 18h.

No total, serão realizados 12 pré-congressos até o dia 26 de fevereiro, na Grande Vitória e no interior do Estado, conforme prevê o
Regulamento do Congresso. Todos os eventos acontecerão às 18h, exceto o 10º pré-Corep, que também será na capital, no campus de
Goiabeiras da Ufes, às 9 horas do dia 23 de fevereiro (sábado).

Nos pré-congressos serão eleitas/os as/os delegadas/os ao 5º Congresso Regional da Psicologia (5º Corep). Além disso, a categoria
pro�ssional vai elaborar e aprovar propostas locais e nacionais a serem encaminhadas ao 5º Corep e a outros Congressos Regionais. 
Estes eventos integram a segunda etapa do 10º Congresso Nacional da Psicologia (CNP) e do 5º Corep.

Na sequência, o CRP-16 promove o 5º Corep, previsto para os dias 6 e 7 de abril, em local a ser de�nido. Já o 10º CNP, promovido pelo
Conselho Federal de Psicologia (CFP), está previsto para acontecer em Brasília, entre os dias 30 de maio e 2 de junho. Vale destacar que
o CNP é a instância máxima de deliberação do Sistema Conselho de Psicologia.

Veja abaixo o cronograma dos pré-Coreps*. E faça a sua inscrição, clicando no link do respectivo pré-congresso do qual tem
interesse em participar:

29/01/2019 (Terça-feira)  – Vitória –  Sede do CRP-16

31/01/2019 (Quinta-feira) – Cariacica – Ifes
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05/02/2019 (Terça-feira) – Santa Teresa – CRAS (Centro)

07/02/2019 (Quinta-feira) – Serra – Faculdade Doctum

12/02/2019 (Terça-feira) – Colatina – Ifes

http://crp16.org.br/event/pre-congresso-cariacica/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeu0KkacCIG2IZ-ttaiMFw2YiASK1ib11mOQGY3hqRG0ppEMw/viewform
http://crp16.org.br/event/pre-congresso-santa-teresa/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjgJX5E9hLSGWhUJtaVz2gYU5wCWfq9MXX52qwVblVS-hRog/viewform
http://crp16.org.br/event/pre-congresso-serra/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQPHtEMHnmxSitMqqgZsCEk7bGIE20RZ2JsXymaQLgcp81sA/viewform
http://crp16.org.br/event/pre-congresso-colatina/
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13/02/2019 (Quarta-feira) – Linhares –  Faceli

19/02/2019 (Terça-feira) – Vila Velha – Ifes

20/02/2019 (Quarta-feira) – Nova Venécia – Multivix

21/02/2019 (Quinta-feira) – São Mateus – SAAE

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMCn294N4hSwlEBNi1JumRc0Y-7YuPW5ySjQl6ZvbRp92e2g/viewform
http://crp16.org.br/event/pre-congresso-linhares/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgSQ96mhmC9yYtdQBLaOr_sqcsieRjyYtD1bYpex7NvMD6qw/viewform
http://crp16.org.br/event/pre-congresso-vila-velha/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf39UYEqIzaCCsS90fSDiwRgqqrOoePGoZ-66JGBTIXMMV5Bw/viewform
http://crp16.org.br/event/pre-congresso-nova-venecia/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQ8xzbnNNcGDzt9hS-zqpEPcJMR4F3kTwgFdliiPSiANLnww/viewform
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23/02/2019 (Sábado) – Vitória – Ufes (Goiabeiras)

25/02/2019 (Segunda-feira) – Guarapari -Ifes

26/02/2019 (Terça-feira) – Cachoeiro de Itapemirim –  Liceu Muniz Freire

http://crp16.org.br/event/pre-congresso-cachoeiro-de-itapemirim/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc215NER2-yOkmDYaHuvJQnToP1sUVvnR-H3TWszJ18DglHqQ/viewform
http://crp16.org.br/event/pre-congresso-vitoria-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc1X48z4yRzVAqI5GHghE3fUph7rZ5e0IlKyDGXCThuPb5vuQ/viewform
http://crp16.org.br/event/pre-congresso-guarapari/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNfc-JV0eQOE3eQcX9ucwhkrQu-glXtsfM2ixCSlHU5PsWLA/viewform
http://crp16.org.br/event/pre-congresso-cachoeiro-de-itapemirim/

