
Inscrições e Apresentação de trabalho 
Inscrições de pósteres site www.crpsp.org.br 
Abertura de inscrições 30 de agosto 
Fecliamento 10 de outubro 

Os painéis deverão apresentar: autores, título, eixo, palavra chave e resumo 
(objetivos, descrição das atividades e avaliação dos resultados). Trabalhos 
de estudante de graduação, deverão vir acompanhados do nome do 
supervisor / coordenador do trabalho. 

Maiores Informações Depto. de Eventos do CRP SP 
Tel. (11) 3061-9494 ramal 151, Fax 3061-0306, email: infoeventos@crpsp.org.br 
Inscrições www.crpsp.org.br 
Evento Gratuito 

Conselho Regional 
de Psicologia SP 

Rua Arruda Alvim, 89, Jardim América 
cep 05410-020, São Paulo SP 
tel (11) 3061 9494, fax 3061 0306 
site www.crpsp.org.br 
e-mail info@crpsp.org.br 

FECHAMENTO AUTORIZADO - PODE SER ABERTO PELA ECT 



Data 04 e 05 de novembro de 2005 
Local a confirmar , 
Público alvo psicólogos e estudantes de Psicologia que atuam na área da Educação 

Objetivos 
• Aprofundar as discussões sobre a política 
educacional brasileira e paulista, qualificando o 
psicólogo para melhor compreender a complexi
dade do quadro educacional atual, visando 
melhorias na atuação profissional na área da 
educação; 
• Realizar amplo levantamento das práticas 
atualmente realizadas por psicólogos que 
atuam no campo educacional/escolar e que 
enfatizem as dimensões de compromisso social 
e de educação inclusiva em busca de uma 
escola democrática. 

Programação 

04 de novembro de 2005 
I9h30 às 2ih30 Abertura: Mesa Redonda - Políticas Públicas na área de Educação: Análise Crítica 

05 de novembro de 2005 
8h30 às iihoo IVlesa Redonda Escola Pública Democrática: Quadro Político sobre a Educação no Brasil 
i3hoo às i5hoo Debate dos trabalhos por eixo temático 
i5hoo às I5h30 Intervalo 
i5h3o às i/hoo Plenária Geral - encaminhamentos / tema propositivos da política do 

Conselho/ Indicativos 

Eixos temáticos sugeridos para organização dos trabalhos 

Eixo 1: Psicologia e Educação Inclusiva 
Neste eixo poderão ser apresentados trabalhos desenvolvidos por psicólogos, em escolas ou outras 
instituições de educação, desde que abordem a temática da educação inclusiva. Por educação 
inclusiva entendemos práticas junto a pessoas portadoras de deficiência, no sentido de contribuir 
para garantia do direito dessas pessoas à educação preferencialmente em escola regular. 

Eixo 2: Psicólogo em instituições educativas 
Este eixo, contemplado neste evento, pretender oferecer espaço para a divulgação de diferentes 
trabalhos desenvolvidos por psicólogos em creches, pré-escola e ensino fundamental que - atuando 
com alunos, suas famílias, educadores e demais profissionais ligados à educação - puderam 
recorrer à psicologia como forma de contribuir para que a escola seja um espaço democrático de 
acesso ao saber culturalmente instituído e de inserção de crianças e adultos à sociedade da qual 
fazem parte. 

Eixo 3: Educação e Saúde 
A Psicologia na interface da saúde/educação corresponde a apresentação de trabalhos que visem a 
promoção de saúde e cidadania, atenção educacional em espaços de saúde primária e secundária e 
saneamento/ambiental. 

Eixo 4: Intervenção da psicologia em órgão de controle social e Direitos Humanos 
Este eixo refere-se aos trabalhos desenvolvidos por psicólogos em suas participações em 
espaços consultivos e deliberativos tais como: Fóruns, Redes Sociais e Conselhos, visando a 
construção uma democracia participativa na e d u c a ç ã o . 

Eixo 5: Ensino de Psicologia 
Neste eixo, serão apresentadas experiências de professores de Psicologia cuja atuação 
profissional centre-se em novas propostas curriculares, projetos ou ações institucionais 
comprometidos com a democratização das relações escolares e do Ensino. 


