
Inscrições de trabalhos e Teses; 

As inscrições dos trabalhos a serem 
apresentados deverão ser feitos até 
27/04/01. 

Também haverá possibilidade do envio 
de teses via fax e/ou email até 27/04/01. 

Confirme sua presença no Pré Congresso 
telefone/fax: (19) 3243.7877 
email: campinas@crpsp.org.br 

INSCRIÇÕES GRATUITAS 
PARTICIPE! 

Conselho Regional 
de Psicologia SP 
Subsede Campinas 

Rua Frei Manuel da da Ressurreição, 1251 
Guanabara - Tel.: (19) 3243-7877 
cep: 13073-021 Campinas/SP 
e-mail: camplnas@crpsp.org.br 
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Caro Colega, 
2001, dando continuidade as 
opostas para a Psicologia no 

rasil, teremos em breve a realização do IV 
ngresso Regional e Nacional de 
icologia. Os Congressos representam 

ma oportunidade efetiva para analisar, 
bater e encaminhar propostas de ação 

ue nortearão os trabalhos desenvolvidos 
elos Conselhos de todo o Brasil nos 

próximos anos. 

te» 

PROGRAMAÇÃO: 

04/05/2001 

Abertura 

Exposição dos trabalhos apresentados na 
Mostra da Psicologia em 2000 

Outros trabalhos de interesse dos 
psicólogos referente a prática profissional 

Talentos Artísticos 

quetel com música ao vivo 

Neste Congresso o grande tema em pauta é o 
exercício profissional, a partir das diversas 
áreas de atuação. Sua participação é 
fundamental para juntos discutirmos a prática 
profissional, a ética, a cidadania, a qualidade 
dos serviços, nos eventos preparatórios e no 
Pré-Congresso da Subsede de Campinas. 

São eventos preparatórios ao Congresso 
Regional, cujo objetivo é mobilizar e 

05/05/2001 

Cenise Monte Vicente 
Psicóloga - Mestre em Psicologia Social, 
Consultora do 3- Setor: Coordenadora do 
Programa Banco Escola 

• Reflexões sobre Qualidade, ética e cidadania 
na prestação de serviços profissionais: 
construindo o compromisso social na 
psicologia. 

Wanda Maria Junqueira Neves 
Conselheira Efetiva 
Conselho Regional de Psicologia S. Paulo 
• Encaminhamentos para organização dos 
grupos de trabalho a partir das reflexões. 

organizar os psicólogos para a discussão e 
formulação de teses locais referentes ao 
eixo temático do Congresso Nacional da 
Psicologia. Nos Prés-Congressos são 
eleitos os psicólogos que representarão, 
como delegados, as regiões das subsedes 
e sede no Congresso Regional, defendendo 
as teses locais aprovadas. São eventos 
abertos a todos os psicólogos inscritos no 
Conselho. Pela sua importância, todos 
devem inscrever-se com antecedência. 

Divisão dos trabalhos em grupo 

Almoço 

Elaboração de teses 

Coffee Break 

Plenário para apresentação das teses e 
eleição dos delegados 

Local: Hotel Vila Rica 
Endereço: Rua Donato Paschoal, 100 

Pq. Itália - Campinas/SP 


