
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A Prática da Psicologia na Proteção Social Básica e na Proteção Social Especial 

Programação: 

13h30 Credenciamento 
14h Abertura: Rita de Cássia Oliveira Assunção - crp 06/41621: Psicóloga da Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social de Campinas, 
Especialista em Violência Doméstica contra Criança e Adolescente - LACRI/USP, Psicologia Institucional - PUC Campinas, Psicologia e Psiquiatria Forense - UNICAMP, 
Especialista em Psicologia Social pelo Conselho Federal de Psicologia, Consultora Técnica do Instituto Souza Novaes. Membro do 6T Assistência Social do CRPSP 

14h20 Considerações: 
Lisa MitilfO Koga Kuriki - crp 08/08162: Psicóloga, atua no CRAS-Centro de Referência da Assistência Social, participou na PROVOPAR - Programa de Voluntariado do 
Paraná / Londrina — com atuação no Projeto Social Viva-Vjda da Gerência da Infância de Criança e Adolescente da Secretaria Municipal da Assistência Social. 
Especialização em Desenvolvimento Gerencial e Psicologia Organizacional e do Trabalho. 

Adriano de Oliveira-crp 06/85916: Psicólogo, atua no Centro de Referência de Combate à Violência Doméstica na cidade de Bauru-SP no acompanhamento individual e 
grupai de famílias, crianças, adolescentes e mulheres vítimas de violência doméstica e sexual. Colaborador no desenvolvimento de palestras, oficinas e vivências sobre 
relações sociais e familiares, violência doméstica e sexual, destinadas a profissionais de áreas afins, estudantes e comunidade em geral. 

17h Encerramento Data: 29/04/2009 (quarta feira) 
Horário: das 13h30 às 17h 
Local: Hotel Vila Rica 
End: Rua Donato Paschoal, 100 

Pq. Itália - Campinas/SP 

Inscrições somente pelos telefones: (19) 3242.7877/3241.8516 

Evento Gratuito • Vagas Imitadas! Certificado aos Participantes 
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Conselho de Psicologia 

CORREIOS 

Educação Inclusiva 



Subsede de Campinas 

DIA NACIONAL DE LUTA PELA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

14 de abril é o Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva. Esta data foi eleita pelo Sistema Conselho de Psicologia para 
mobilização dos psicólogos para a Política que vem sendo construída nos últimos anos em prol de inclusões de diversos grupos de pessoas que 
foram alijadas do processo educacional. Em novembro de 2005 a UNESCO publicou um Relatório informando que 771 milhões de pessoas com mais 
de quinze anos de idade não possuem habilidades básicas de leitura, escrita e de cálculo. Registre-se que 75% vivem em 12 países, e dentre eles, o 
Brasil ocupa 715 lugar em qualidade de educação e o 85s em relação ao número de crianças que chegam até a 5^ série. 

É urgente a transformação deste cenário. A educação de qualidade para todas as pessoas indistintamente, é uma tarefa coletiva que exige esforços 
de toda a sociedade. O psicólogo enquanto ator social deve ser protagonista de um projeto de educação e de escola comprometida com a 
formação de cidadãos, portanto sua praxis deve se nortear pela necessidade de: 

• Garantia de acesso, permanência e conclusão de uma educação de qualidade; 

• Melhoria das condições de ensino-aprendizagem; 

• Respeito e valorização das diferenças por meio de investimentos dos diversos segmentos da sociedade; 

- Apoio às necessidades educacionais dos alunos, sobretudo daqueles que apresentam características físicas, psicológicas, sociais e 
culturais distintas do grupo de referência; 

• Construção de políticas sociais que garanta o direito à Educação de Qualidade. 

(fontesitedoCFP-www.pol.org.br) 

O Conselho Regional de Psicologia da 6̂  Região comemora o Dia Nacional de Luta pela Educação Inclusiva -14 de abril - com um debate que 
pretende destacar/\s/\fões em Defesa da Educação Inclusiva. Entendemos que lutar por uma educação inclusiva é, antes de tudo, lutar por 
direitos humanos. 

Na medida em que a escola considere as diversas características do alunado como elemento de crescimento no processo educacional, estará 
oferecendo um projeto de Educação com qualidade, comprometido com os valores democráticos emancipatórios. 

Reiterando as decisões do VI CNP - Congresso Nacional da Psicologia, nós, psicólogos, precisamos empreender uma atualização teórico-conceitual, 
visando à consolidação de uma atuação profissional que promova os princípios da educação inclusiva. 

SIMPÓSIO - EDUCAÇÃO INCLUSIVA 
O CRP SP na defesa da Educação Inclusiva 

Coordenadora da mesa: 

Prof^ Dr^ Maria da Piedade Romeiro de Araujo Melo - crp 06/45652 * 
Psicóloga, Mestre em Psicologia Clínica, Doutora em Saúde Mental / Psicopatologia, Docente em curso de Psicologia, Psicoterapeuta. 
Membro da Comissão Gestora do CRP SP - Subsede de Campinas. 

Conferencistas: 
Profs DrB Marilene Proença Rebello de Souza - crp 06/6133 
Psicóloga, Doutora em Psicologia Escolar pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano do 
Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo (1996). Professora do Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do 
Desenvolvimento e da Personalidade do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo nos cursos de Graduação em Psicologia 
e de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano. Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em 
Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano e do LIEPPE - Laboratório de Interinstitucional de Estudos e Pesquisa em Psicologia 
Escolar Tem participado de vários congressos e atividades científicas na área de Psicologia, sempre apresentando trabalhos e 
pesquisas desenvolvidas na área de Psicologia Escolar/Educacional. Conselheira Presidente do CRP 6̂  Região gestão 2007/2010. 

Profs Ms. Carla Biancha Angelucci - crp 06/57074 
Psicóloga, doutoranda em Psicologia Social, Mestre em Psicologia Escolar, com aperfeiçoamento em Orientação à Queixa Escolar 
Docente em curso de Psicologia, Psicoterapeuta, e autora de publicações na área de Psicologia Escolar, dedicando-se principalmente 
ao tema da educação de pessoas significativamente diferentes. Conselheira do CRP 6̂  Região gestão 2007/2010. 

Data: 
Horário: 
Local: 
End:Rua 

Insíriçòes somente pelos telefones: (19) 3243.7877/ 3241.8516 /Evento Gratuito • Vagas Limitadas! Certificado aos Participantes 

Acompanhe a programação dos eventos no site: 
www.crpsp.org.br 

17/04/2009 (sexta feira) 
15h 
Hotel Royai Palm Tower 
Boaventura do Amaral, 1274 
Centro - Campinas/SP 

PROMOVIDAS PELI 


