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A
SUAS: Avanços e Desafios:
As interfaces na ação profissional - uma prática interdisciplinar

O Lúdico na Cultura
e no Desenvolvimento

Considerações:

As brincadeiras são universais e estão na história da liumanidade ao
longo do tempo, fazendo parte da cultura de um país e de um povo.
A Declaração Universal dos Direitos da Criança no artigo 7^, ao lado do
direito à educação, enfatiza o brincar como direito: "Toda criança terá
direito a brincar e a divertir-se, cabendo à sociedade e às autoridades
públicas garantir o exercício pleno desse direito".
Além de ser um direito regulamentado por lei, o brincar é fundamental
para o desenvolvimento global do indivíduo, sendo a forma natural de
expressão de sentimentos e conflitos na infância, e tal interação constituise em base para a Ludoterapia, abordagem terapêutica predominante no
atendimento à crianças.

lolete Ribeiro da Silva
Doutora em Psicologia pela UnB, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade Federal do Amazonas, Conselheira do Conselho Federal de Psicologia, Coordenação
Colegiada do Fórum Nacional de Assistência Social.
Ivanete Boschetti
Assistente Social, Mestre em Política Social pela UnB, Doutora em Sociologia pela EHESS/Pans,
professora do Departamento de Serviço Social da UnB, Vice-Presidente do CFESS.
Data:
Local:

16/08/07 (5- feira) - a partir das o8h3om
Hotel Vila Rica - Rua Donato Paschoal, 100 - Pq Itália - Campinas/SP
Estacionamento no local

CERTIFICADO AOS PARTICIPANTES

Considerações:

XV Café Filosófico
Tema: Segurança Afetiva & Agressividade

Anália Martins Cosac Quelho - crp 06/25919
Mestre em Psicologia Clínica pela PUC Campinas, doutora em Psicologia como Profissão e Ciência
pela PUC Campinas. Prof. da Universidade S ã o Francisco, desde 1985, coordenadora do curso de
Psicologia desta Universidade desde 2003. Coordenação do serviço de Psicologia Infantil do Centro
Corsini, 2 0 0 1 / 2 0 0 2 .

Abertura:
Eliana Aparecida de Moura Silveira • crp 06/04783
Psicóloga Clínica com Formação em Psicanálise, Professora do Centro de Psicanálise de
Campinas - CPCAMP, Coordenadora do Departamento de Projetos e Serviços da Sociedade
Psicanalítica de Campinas - SPCAMP

Mobilizador:
Zeljko Loparic
Doutor em filosofia pela Universidade de Louvain, professor-titular aposentado do Departamento
de Filosofia da UNICAMP, ex-Coordenador do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência
(1983-85) da mesma universidade, iniciador e o primeiro editor científico de Cadernos de História
e Filosofia da Ciência (1980-88), membro fundador e o pnmeiro Presidente (1989-1994) da
Sociedade Kant Brasileira. Atualmente é docente do Programa de Pós-Graduação em Psicologia
Clínica da PUC-SP onde fundou a revista Natureza Humana e lidera o Grupo de Pesquisa em
Filosofia e Práticas Psicoterápicas (GFPP). Desde 2004 preside a Sociedade Brasileira de
Fenomenologia. É autor de Heidegger réu (1990), Ética e finitude (1995, 2a. ed. 2004), Descartes
heurístico (1997), A semântica transcendental de Kant (2000, 3- edição 2005), Sobre a
responsabilidade (2003) e Heidegger (2004), alérh de numerosos artigos, publicados em revistas
nacionais e estrangeiras, sobre filosofia geral da ciência (Mach, Carnap, Kuhn), história da
filosofia (Descartes, Kant, Heidegger) e filosofia da psicanálise (Freud, Klein, Lacan e Winnicott).
Data:
Local:

'

Maria Sílvia Pinto de Moura Librandi da Rocha - crp 06/21925
Doutora e Mestre em Psicologia pela Faculdade de Educação da UNICAMP. Graduada em Psicologia
pelo Instituto de Psicologia da PUC Campinas. Supervisiona projetos de Psicologia Escolar em
instituições educacionais pré-escolares e de Ensino Fundamental. É t a m b é m professora do curso
de E s p e c i a l i z a ç ã o " E d u c a ç ã o e Psicopedagogia" da Faculdade de E d u c a ç ã o da PUC Campinas.
Atualmente, desenvolve pesquisa sobre "A Criança de 6 anos e o Ensino Fundamental", aprovado e
financiado pela PUC Campinas e participa do projeto "Experiências educativas e construção de
fronteiras sociais", desenvolvido junto do Grupo FOCUS - Grupo de
Pesquisa sobre Instituição Escolar e Organizações Familiares - da
UNICAMP. É autora do livro: "Não Brinco Mais: a (des)construção do
brincar no contexto educacional", publicado pela Editora Unijuí, em
versão revista, em 2005.
Data:
Local:

23/08/07 (5^ feira) - i9h3om
Senzala - Rua Américo Brasiliense, 251 - Cambuí - Campinas/SP

2 9 / 0 8 / 0 7 (4^ feira) - i ç h s o m
Hotel Vila Rica
Rua Donato Paschoal, 100 - Pq Itália - C a m p i n a s / S P
Estacionamento no local

CERTIFICADO AOS PARTICIPANTES
i

Acompanhe a programação dos eventos

site: www.crpsp.org.br

\

Todo Adolescente fuma e bebe?
A (amfUa frente a esse dilema.
Considerações:
Maria Helena M. Stroili - crp 06/7209
Psicóloga, Psicopedagoga de Crianças e Adolescentes; Especialista em Psicologia, Psiquiatria e
Psicopatologia Infantil - GEPPI; Mestre em Psicologia Educacional - PUC CAMPINAS; Doutora em
Saúde Mental - UNICAMP; Membro da Comissão Gestora do CRP SP - Subsede de Campinas; Membro
do Conselho Científico da ASBRA - Assoe. Bras. de Adolescente.
Data:
Local:

20/08/07 (2^ feira) - 2oh
Acirc - Rua 03,1431 - Centro - Rio Claro/SP

Café Filosófico na Região:
"A Angústia nossa de cada dia e suas possibilidades criadoras"
Abertura:
Fátima Regina Riani - crp 06/44008
Psicóloga Clínica, especialista em Saúde Pública pela UNICAMP, Conselheira do CRP SP
gestão 2004/2007.
Mobilizador:
Dr. Márcio Mariguela
Professor de História da Filosofia Contemporânea - Unimep. Mestre e Doutor pela Faculdade de
Educação da UNICAMP; Psicanalista Membro da Escola Psicanalítica de Campinas.
Participação do Grupo de Estudos em Psicanálise de Rio Claro (Disete Devera, Débora Fink, Gilberta
Teixeira Vassoler entre outros)
Data;
Local;

27/08/07 (2^ feira) - i9h3om
Mesanino do Hotel Central Park - Pepers Bar
Avenida Um, n-1030 - Rio Claro/SP

Prezado (a) Psicólogo (a):
O projeto do compromisso social em construção pela categoria é o
nosso tema para o Dia dos Psicólogos. Ao ampliar a inserção na
sociedade, garantindo um reconhecimento mais amplo da
profissão, com o surgimento e fortalecimento de novos campos
profissionais, os psicólogos começaram a sentir a necessidade de
novos avanços, pois a prática profissional demanda sempre
referências técnicas que permitam qualificar os serviços prestados à
população e responder às urgências da sociedade, que muitas vezes
surgem como novos desafios exigindo novos fazeres.
Assim, durante o VI CNP (VI Congresso Nacional da Psicologia), os
delegados, representando todos os psicólogos do país, definiram
metas a serem conquistadas no próximo triénio, a partir do
aperfeiçoamento democrático do Sistema Conselhos, da ampliação
de diálogos para a construção dos projetos coletivos da profissão e
da ampliação e qualificação das práticas psicológicas desenvolvidas
nos sistemas institucionais.
Para que as metas sejam alcançadas, é preciso conhecê-las e
debater, junto com a categoria, as formas de sua viabilização.

Psicólogo: Venha participar dos eventos
em comemoração ao seu dia!
CRP SP - Subsede de Campinas

Informações e Inscrições na
Subsede de Campinas*:
telefone: (19) 3243.7877
e-mail: campinas(ã)crpsp.org.br
INSCREVA-SE.
VAGAS LIMITADAS!
* As inscrições para o evento: "Todo Adolescente fuma e bebe?
A família frente a esse dilema" deverão ser feitas
pelos telefones: (19) 3533-9753 / (19) 3524-8372

Realização:

Conselho Regional
de Psicologia SP
Subsede de Campinas

Rua Frei Manuel da Ressurreição, 1251
cep 13073-221 -Campinas-SP
tel(19) 3243-7877
site www.crpsp.org.br
email campinas@crpsp.org.br

