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Realização 

Conselho Regional 
de Psicologia SP 
Subsede de Campinas 

Rua Frei Manuel da Ressurreição, 1251, Guanabara 
cep 13073021, Campinas SP 
tel (19) 3243 7877 
site www.crpsp.ors.br 
e-mail campinas@crpsp.org.br 
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" FACES E FACETAS DA HIST 
Através de fatos históricos propomos localizar algumas das nossas raízes brasileiras, reconhecendo que HOJE é resultante de um contínuo 
do passado. Trabalhamos com as histórias dos indivíduos em diferentes contextos; precisamos saber a nossa enquanto ciência e profissão. 
Onde, quando e porque a Psicologia vem conquistando espaço no cenário brasileiro? 
Palestrante: Julia M . Casularl Motta - CRP 06/1Í073 
Psicóloga, Psicodramatista, Professora - Supervisora pela FEBRAP no IPPGC, Doutoranda na UNICAMP na FCM-DMPS-SC - desenvolvendo 
pesquisa em "História da Psicologia no Brasil", autora do livro: Jogo: Repetição ou Criação? São Paulo, Ed. Agora, 2002, 2̂  edição e 
organizadora co-autora do livro: O Jogo no Psicodrama, São Paulo, Ed. Agora, 2003,2- edição. 

" CRISESOCiAL. SAÚDE MEfITALE IMTESVEUÇÂO PSICOLÓGICA" 
O aumento da produtividade é imperativo para a sobrevivência das empresas e corporações. Cabe ao psicólogo atuar na melhoria dos 
processos de gestão e na melhona da Qualidade de Vida dos trabalhadores através de técnicas de intervenção, de consultoria na área de RH 
edeSaúdeMental . 
Palestrante: Maria E lenke Qiielho Areias CRP 06/8713 
Doutora em Saúde Mental pela FCM/UNICAMP, Consultora em Recursos Humanos, Psicóloga Clínica do Centro de Saúde da Comunidade -
CECOM/UNICAMP, Professora e Coordenadora do Curso de Especialização em Psicologia e Gestão em Qualidade nas Organizações -
PUCCAMP 

" O MUNDO ATUAL E O LUGAR DO PSICÓLOGO MO MERCADO DET8ABALHO " 
Visão geral sobre as mudanças no Mundo do Trabalho e as suas consequências para a identidade profissional do Psicólogo que atua dentro 
e fora da organização aspectos teóricos e metodológicos. 
Palestrante: José Roberto Heloani CRP 06/43418 
Psicólogo pela PUCSP, Direito pela USP, Mestre em Administração pela Fundação Getúlio Vargas e Doutorem Psicologia Social, Professor na 
UNICAMP - Faculdade de Educação, Fundação Getúlio Vargas e na UNIMARCOS nas disciplinas Psicologia do Trabalho e Saúde do 
Trabalhador, Professor convidado na Pós Graduação na Faculdade de Medicina da Santa Casa SP, Autor dos livros: A Imagem Intencional do 
Discurso Adequado - Ed. Pannartz, 1991; Organização do Trabalho e Administração - Ed. Cortes, 2002; Gestão e Organização no Capitalismo 
Globalizado - História da Manipulação Psicológica no Mundo do Trabalho - Ed. Atlas, 2003. 
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OFICINA - COOPERATIVISMO E OUTRAS FORMAS ASSOCIATIVAS DE TRABALHO. 
POSSIBILIDADES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA PSICOLOGIA 

1 discutir as diversas formas associativas de trabalho dentro de um arcabouço teórico visando possibilitar leituras críticas das práticas e dos 
"projetos" de associação para o trabalho presente no grupo. 
2 fornecer informações de caráter técnico que possam ajudar na escolha de formas de associação, das mais informais às diversas formas 
jurídicas condizentes. 

Estrutura da Oficina: 

a) O grupo será convidado elaborar projetos de associação considerando alguns cenários pré-estabelecidos, como número de psicólogos 
disponíveis, área de atuação, indicadores sociais e outros. Os "projetos" apresentados serão vistos de maneira crítica pelo grupo e 
também confrontada com conceitos e categorias teóricas existentes. 

b) Será apresentada uma experiência concreta de trabalho associativo que também será olhada criticamente pelo grupo de modo a 
exercitaro manejo dos conceitos e categorias introduzidos. 

c) O grupo terá acesso à material didático sobre formas associativas de trabalho e cooperativismo, com informações de ordem jurídica, 
comercial, contábil, tributária, etc. 

Objetivos: 

Coordenação: Rogério Giannini CRP 06/53926 
Psicólogo formado pela Universidade São Judas, atuando a 20 anos com 
formação política no setor popular e sindical, trabalhou na CUT (Central Única 
dos Trabalhadores) como assessor na área de Formação Profissional, em 
programas de capacitação profissional, coordenando a grupo temático de 
Transformações do Mundo doTrabalho, Negociação Coletiva, Papel do Estado e 
Novas PráticasSindicais. 

EVENTO GRATUITO 
VAGAS LIMITADAS 

inscrições até dia 24/09/2003 (quarta feira) ou até o 
preenchimento das vagas, pelo telefone (19) 3243.7877 ou 

email campinas@crpsp.org.br Local: The Royai Palm Tower 
(Sala Carlos Gomes) 

Endereço: Rua Boaventura do Amaral, 1274 Centro 
Campinas/SP 

IMPRESSO F E C H A D O 
P O D E SER A B E R T O PELA ECT 


