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Rua Monte Alegre, 984 
Perdizes - São Paulo - SP 

Conselho Regional 
de Psicologia SP 



o CRP SP e CFP dão continuidade aos eventos sobre psicologia e informática e, 
juntamente com o NPPI realizam o III Psicoinfo - Seminário Brasileiro de Psicologia e 
Informática e a II Jornada do NPPI. Visando estimular essa área emergente da psicologia, 
busca-se aglutinar e possibilitar o debate para seu avanço, tornando-a visível, 
apresentando pesquisas e estudos significativos para nossa ciência e atuação 
profissional. 

O evento segue as diretrizes do V Congresso Nacional de Psicologia acerca de: 

Dar continuidade e aprimoramento à validação de sites que prestam serviços 
psicológicos via Internet; 
Estímulo às Universidades para produção de saberes que possam avançara relação 
da psicologia com a informática; 
Dar publicidade a trabalhos produzidos no âmbito das interfaces psicologia / 
informática que possam colaborar para o avanço do campo. 

Incentivar a formação de grupos, organizando psicólogos 
que trabalham na área; 
Incluir os profissionais da área de tecnologia que fazem 
trabalhos que têm interface com a psicologia, mas ainda 
não interagem com os psicólogos; 
Divulgar referências produzidas no âmbito da Psicologia e 
Informática. 

Trabalhos dos psicólogos aplicados à informática: 
serviços via Internet, uso da informática na prática 
profissional; 
Subjetividade e impacto da Internet e da tecnologia; 
Informática aplicada à Psicologia: testes e instrumentos 
informatizados, softwares para psicologia; 
Psicologia aplicada à Informática: inteligência artificial, 
inclusão digital, interação humano computador. 

Através do site www.pol.org.br/psicoinfo 

Categorias: 

Póster; 
Póster eletrônico; 
Comunicação oral. 

Prazo: Até o dia 31 de agosto de 2006 


