
Semana 
Em continuidade à semana da saúde pública, iniciada em 05 de abril de 2006 no CRP-SP, convidamos todos os 
interessados a participarem desse importante debate acerca das contribuições da Psicologia ao fortalecimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

A Psicologia tem demarcado seu papel na formulação, execução e avaliação das políticas de saúde, oferecendo 
importantes contribuições às práticas institucionais diversas na área, a partir do reconhecimento da dimensão 
subjetiva presente no processo de promoção de saúde. 

O papel do Psicólogo como profissional do SUS, sua atuação no incentivo às participações comunitárias e o 
desafio das interdisciplinas nas práticas de educação, saúde e psicologia são o ternário desta semana de 24 a 27 
de abril. 

Esses eventos preparatórios pretendem organizar um conjunto de proposições que apontem urgências no sentido 
da ampliação e qualificação da inserção da psicologia na saúde pública. Tais proposições serão remetidas e 
discutidas no Fórum Regional de Psicologia e Saúde, que organizará as contribuições deste Estado para o Fórum 
Nacional de Psicologia e Saúde Pública, elegendo, inclusive, os delegados que participarão do mesmo. 

Contribua trazendo as experiências e reflexões decorrentes de sua prática profissional! 
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I Fórum Regional de 
Psicologia e Saúde Pública 
Data 03, 04 e 05 de agosto de 2006 
Local Grand Hotel Ca'd'Oro 
Rua Augusta, 129, Bela Vista, São Paulo, SP 
Informações e inscrições 
E-mail: infoeventos@crpsp.org.br 
Telefone (11) 3061-9494 ramais 151 ou 129. 

Obs: A participação no Fórum Regional está condicionada à presença em pelo menos 
um evento preparatório. 

Eventos preparatórios na cidade de São Paulo: 

Programação 

24 de abril, das i9hoo às 22hoo 
Tema: A Psicologia e o Sistema Único de Saúde - SUS 

25 de abril, das i9hoo às 22hoo 
Tema: A contribuição da Psicologia para a participação da comunidade 

26 de abril, das i9hoo às 22hoo 
Tema: Psicologia, Educação e Saúde 

27 de abril, das i9hoo às 22hoo 
Tema: O Psicólogo como trabalhador da Saúde 

Local Auditório do CRP SP 
Rua Arruda Alvim, 89, Jardim América 
CEP 05410-020, São Paulo, SP. 
Lotação 120 lugares Entrada gratuita. 

Inscrições antecipadas 
Depto de Eventos do CRP SP 
Tel.: (11) 3061-9494 ramal 151, fax: 3061-0306 
E-mail infoeventos@crpsp.org.br 

Estacionamento 
Car Park, Rua Cardeal Arcoverde, 201 
Para obter o desconto, retire o selo na 
recepção do CRP SR 

Em breve! 
Junho de 2006 | Oficinas da ABEP - Assossiação Brasileira de Ensino de Psicologia 
FORMAÇÃO EM PSICOLOGIA, SAÚDE PÚBLICA E SUS 
A formação de Psicólogos no Brasil vive um momento marcado pela novidade. Duas pastas do Governo Federal estão trabalhando de 
forma articulada para fazer com que os futuros Psicólogos sejam preparados para atuar no Sistema Único de Saúde (SUS). 
É neste contexto que as manifestações da ABEP indicam que a oportunidade de, neste momento, dirigir a atenção ao SUS consiste em 
um ganho para a formação dos Psicólogos. 
Prazo para inscrição de trabalhos 13 de maio de 2006. 
inscrições e informações www.abepsi.org.br, abepsp@abepsi.org.br 

Maio de 2006 | Semana da Luta Antimanicomial 
INOVANDO O CAMPO DA SAÚDE MENTAL 
A participação do Psicólogo na criação de novas práticas institucionais e territoriais Encontro preparatório para o I Fórum Regional de 
Psicologia e Saúde Pública. 
Em breve. Informações e inscrições através do site www.crpsp.org.br e no departamento de eventos do CRP SP, pelo e-mail 
infoeventos@crpsp.org.br ou pelo telefone (11) 3061-9494 ramais 151 ou 129. 


