
VI Congresso Nacional da Psicologia 
Do Discurso do Compromisso Social à Produção de Referências para a Prática: 

construindo o projeto coletívo da profissão 

Instância máxima do Sistema Conselhos, o 
congresso é formado por delegados eJeitos 

em instâncias .regionais. 

PRE - CONGRESSO SUBSEDE BAIXADA SANTISTA E VALE DO RIBEIRA 
12deabrilde2007- 1 8 h à s 2 2 h 
Congresso Regional São Paulo - 4,5 e 6 de maio de 2007 

14 a 17 de junho de 2007 
Local: Brasília - DF 

Realização:, , 

www.pol.org.br 
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Os Eventos Preparatórios têm por objetivo favorecer a organização 
dos psicólogos para o levantamento de questões e elaboração de 
propostas de teses a serem apreciadas e votadas no pré-congresso. 
Eixos: 

•Aperfeiçoamento democrático do Sistema Conselhos; 

•Diálogos para construção dos projetos coletivos da profissão 

•Intervenção dos psicólogos nos sistemas institucionais. 

Korár ío; 18hàs22h 

Locai; CRP - SP Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira 

Lnrlpícro; Rua Dr. Cesário Bastos, 26 - Vila Belmiro - Santos/SP 



Programação 

20 DEMARCO DE 2007 
Psicologia e Saúde Pública 
Mariânsela Aoki - Psicóloga, profissional da Saúde da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo e atualmente exercendo a função de assistente técnica no 
Ministério da Saúde. 

"Pacto pela Saúde-Nova direcionalidade na sestão do SUS" 
O Pacto pela Saúde, em suas três dimensões - pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão, se coloca como uma importante estratégia de fortalecimento e 
consolidação do SUS no Brasil. As três esferas de gestão do SUS - Municípios, Estados e União, pactuaram responsabilidades no campo da gestão do 
sistema e da atenção à saúde. A partir desta nova direcionalidade pretende-se ref letir sobre a prática do psicólogo no SUS, tanto no campo do cuidado, 
como no controle social e na gestão. 

Psicologia e Saúde Suplementar 
Fátima Riani Costa - Psicóloga. Especialista em Saúde Pública. Conselheira do CRP - SP, membro da Comissão de Ética e Subnúcleo de Saúde Suplementar do 
CRP- SR 

Reflexão que leve à construção coletiva de referências para o exercício da psicologia na área da Saúde Suplementar (planos de saúde, cooperativas, 
seguradoras). Discutir: conceito saúde doença, modelos de atenção, limites e possibilidades de atuação do psicólogo, promoção e prevenção em 

Si saúde, psicoterapia. 

Psicologia e a Atuação de Peritos e Assistentes Técnicos 
Maria Cristina B. Maciel Pellini - Psicóloga, doutora pelo IP/USR Conselheira do CRP - SR Membro da Comissão de Ética do CRP - SR 

Debater a atuação do psicólogo no âmbito do Poder Judiciário que tem por objetivos: (a) Fomentar a discussão entre os pares; (b) Formular 
conjuntamente subsídios para a construção de parâmetros direcionados a um exercício profissional de qualidade; (c) Aglutinar conhecimentos, 
experiências e necessidades no sentido de, coletivamente, estabelecer referências na área. 

21 DE MARÇO DE 2007 
Psicologia e Saúde Mental do Trabalhador 
José Roberto Heloani - Psicólogo. Professor e pesquisador livre-docente na UNICAMP e FGV/SR Conselheiro do CRP - SP e membro da Comissão de Direitos 
Humanos do CRP - SR 

Este evento objetiva, mediante algumas incursões teóricas e de análise sociopsicológica, discutir a forma como o trabalho está organizado em nossa 
sociedade, bem como as repercussões psíquicas provocadas pelo trabalho sem sentido. As condições e as exigências do mercado de trabalho na 
atualidade rotinizam e amortecem o sentido da vida, deixando no corpo as marcas do sofrimento, que se manifestam nas mais variadas doenças 
classificadas como ocupacionais, além de atentar contra a saúde mental. O evento reúne, ainda, algumas preocupações com questões referentes à 
identidade do psicólogo e nela enxerga um dos componentes da consciência política profissional. 



Psicolosia e o Sistema Prisional 
Fernanda Lou Sons Magano Mazzei - Psicóloga. Servidora Pública Estadual da Secretaria de Administração Penitenciária. 
"Atribuições dos psicólogos no Sistema Prisional: conflitos e possibilidades" 

Encaminhar propostas para uma prática psicológica que considere as diversas questões presentes na área que atingem diretamente o trabalho do 
psicólogo, tais como: a gestão dos presídios, a atuação do Psicólogo a partir das alterações da LEP, as relações com a saúde e os direitos humanos dentro 
do sistema, encaminhando propostas para políticas que contribuam para uma sociedade mais digna, com garantia de direito a todos os cidadãos. 

Psicologia e o Compromisso com a Criança e o Adolescente 
Lúcia Fonseca de Toledo - Psicóloga. Conselheira do CRP - SP e Coordenadora da Comissão de Crianças e Adolescentes do CRP - SP. 

Neste evento, temos por objetivo apresentar o trabalho desenvolvido pelo Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, as metas alcançadas e o que 
motivou as ações implementadas. Pretende ainda, discutir sobre os possíveis avanços a partir dessas ações, asseguradas pelo compromisso social com a 
criança e o adolescente. 

22DE^^ARÇODE2007 

Psicologia e Educação 
Adriana Machado Marcondes - Psicóloga do Serviço de Psicologia Escolar do Instituto de Psicologia da USP, doutora em psicologia social. 

"Psicologia Escolar/Educacional: práticas e possibilidades da psicologia comprometida com a Educação para todos" 
Este evento pretende propiciar debates e discussões das diversas práticas realizadas por psicólogos visando a construção de proposições na área da 
psicologia educacional/escolar na direção da participação efetiva da psicologia na transformação da sociedade brasileira, ampliando a inserção social 
e a possibilidade de formular respostas para as necessidades sociais urgentes do Brasil, mais especialmente no campo da educação. 

Psicologia e Saúde Mental 
Carla Bertuol - Psicóloga, doutoranda em Psicologia Social PUC/SR Membro e representante do CRP - SP no núcleo "Por uma sociedade sem manicomios" da 
Rede Internúcleos da LutaAntimanicomial. 

I "Saúde Mental: ações cotidianas e participação nos serviços substitutivos" 
I f ^ Aoficina tem por objetivos: (1) discutir o processo da implementação da Reforma Psiquiátrica na região da Baixada Santista e Vale do Ribeira junto aos 

psicólogos; (2) encaminhar proposições e teses ao VI CNP que contribuam para a construção e aperfeiçoamento de práticas profissionais 
comprometidas com o cuidado e a cidadania. Neste espaço serão problematizadas questões presentes nas ações cotidianas dos serviços substitutivos 
(NAPS, CAPS, CAPSinfantil, CAPS AD), as possibilidades de criação de dispositivos de participação popular e controle social, bem como as demandas 

. relacionadas à formação das equipes e seus processos de trabalho. 
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Evento gratuito - Vagas limitadas 
Informações e Inscrições na Subsede 
Baixada Santista e Vale do Ribeira 
Telefone: (13) 3235-2324 
crpsto@crpsp.org.br 
www. crpsp. org. br/santos 



Conselho Regional de Psicologia SP 
Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira 

Rua Dr. Cesário Bastos, 26 - Vila Belmiro 
Santos-SP-CEP 11075-270 
Telefone/Fax: (13) 3235.2324 
E-mail: crpsto@crpsp.org.br 
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