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Convite para participação da 
1- Mostra Nacional de Práticas em Psicologia 

o Conselho Federal de Psicologia, em nome dos 15 

Conselhos Regionais, vem, através desta, divulgar a 

1- Mostra Nacional de Práticas em Psicologia, na 

certeza de ter, nesta entidade, uma aliada para o 

fortalecimento deste evento. 

A 1 - Mostra é um espaço aberto para a apresentação, 

troca e debate sobre a prática profissional da categoria 

dos psicólogos. Um evento pioneiro que pretende 

alcançar psicólogos, professores e estudantes de 

Psicologia e a sociedade em geral, colocando em 

exposição o exercício profissional. 

Seu tema, Psicologia e Compromisso Social, privilegia 

e orienta a Mostra a partir da perspectiva da relação que 

a profissão tem mantido com a sociedade brasileira, 

tornando-se uma mostra do empenho que os psicólogos 

têm tido para que a Psicologia seja uma profissão ao 

alcance de todos que dela necessitam. 

Esperamos desta entidade apoio, para que possamos 

tornar o evento um marco na história de nossa 

profissão. 

O apoio desta entidade pode se expressar: 

• na indicação e incentivo aos psicólogos, que 

desenvolvem trabalhos nesta instituição, para 

apresentarem atividades na Mostra; 

• na colaboração para viabilizar esta 

apresentação, dando apoio financeiro ao 

profissional (esclareça-se que a inscrição 

profissional é gratuita e a infra-estrutura para 

apresentação é financiada pelos Conselho de 

Psicologia); 

• na visita à Mostra em 05, 06 e 07 de outubro, 

no Palácio das Convenções do Anhembi em 

São Paulo; 

• como patrocinador do evento, adquirindo cota-

patrocmio, ou de apoio mediante informação 

com o CRP SP pelo telefone 0800-121106. 

Colocamo-nos à disposição para maiores 

informações. Seguem abaixo nossos telefones 

e e-mails. 

Comissão Organizadora da 
1- Mostra Nacional de Práticas 
em Psicologia 

Contato e informações 
CFP I Conselho Federal de Psicologia (61) 328 11814 
www.psicologia-online.org.br/mostra.html 
CRP SP I Conselho Regional de Psicologia SP (11) 306194; 
email: ia-mostra@crpsp.org.br 


