27 de agosto

Dia do
psicólogo
Ven
emorar
conoscoi

LANÇAMENTO DA ESTAÇÃO BVS-Psí

Implantação da Estação Biblioteca Virtual de
Psicologia e Biblioteca Virtual em Saúde no
Conselho Regional de Psicologia da 6- Região - SP
A Estação BVS-Psi e BVS é um projeto do Ministério da Saúde, em parceria com a BIREME, que foi adotado pela Biblioteca Virtual em Saúde
- Psicologia, como forma de aproximar o psicólogo, cujas atividades estão
distantes das universidades e que não têm oportunidades de participar
com frequência dos eventos da área, da Biblioteca Virtual. Trata-se de
possibilitar a atualização profissional, a partir do uso dessa fonte de
informação credenciada pela comunidade científica e que se encontra
disponível gratuitamente na Internet. Como o definido no escopo do projeto, trata-se de um marco simbólico, localizado em locais estratégicos,
onde o usuário da informação é capacitado e pode navegar pelas fontes
de informação disponíveis nas diversas bibliotecas virtuais que utilizam
a metodologia BIREME. No caso da Psicologia, os Conselhos Regionais de
Psicologia (CRPs) foram definidos como pontos estratégicos.
Objetivo: Garantir a acessibilidade às fontes de informação disponíveis na
Biblioteca Virtual em Saúde-Psicologia (BVS-Psi) e na Biblioteca Virtual em
Saúde (BVS), assim como em outras BVSs de interesse para o psicólogo.
Público-alvo: psicólogos e bibliotecários.
Local: Auditório CRP SP - Rua Arruda Alvim 89, jardim América - São
Paulo, SP
Vagas: 120 participantes
Inscrições gratuitas: www.crpsp.org.br
Informações: Departamento de Eventos CRP SP: (11) 3061.9494 ramais
137,151 e 317Importante: Sua reserva será garantida até às i g h o o .
Estacionamento: Nadipark, Rua Cardeal Arcoverde, 201
Para obter o desconto, retire o selo na recepção do CRP S P
PROGRAMAÇÃO
i8h3o: Credenciamento e Café de Boas Vindas
ighoo: Abertura
Coordenação: Chica Hatakeyama Guimarães
Conselheira Presidente do CRP-ó^ Região
Tema: "Política Nacional de Informação em Saúde, inclusão digital e valorização das unidades de documentação e informação em saúde".
Eliane Pereira dos Santos
Representante do Ministério da Saúde
Tema: "Biblioteca Virtual em Saúde: promovendo a saúde através da
informação".
Verônica Abdala
Representante da BIREME
Tema: "BVS-Psi: o espaço virtual do psicólogo brasileiro".
Maria Imaculada Cardoso Sampaio
Representante da BVS-Psi Brasil
22hoo: Encerramento

DEBATE E CERIMONIA DE PREMIAÇÃO
23 de Agosto de 2007
PROGRAMAÇÃO
i ç h o o : Credenciamento e Café de Boas Vindas
i9h3o: Debate
Coordenação: Zuleilca Fátima Vitoriano Olivan
Conselheira Secretária do CRP-ó^ Região
Tema: "Perspectivas para a próxima gestão: deliberações do VI CNP"
Palestrante: Representante do Conselho Federal de Psicologia
O projeto do compromisso social em construção pela categoria é o nosso
tema para o dia dos psicólogos. Ao ampliar a inserção na sociedade,
garantindo um reconhecimento mais amplo da profissão, com o surgimento
e fortalecimento de novos campos profissionais, os psicólogos começaram
a sentir a necessidade de novo avanço, pois a prática profissional demanda
sempre referências técnicas que permitam qualificar os serviços prestados
à população e responder às urgências da sociedade, que muitas vezes
surgem como novos desafios exigindo novos fazeres.
Assim, durante o VI CNP (VI Congresso Nacional da Psicologia), os delegados, representando todos os psicólogos do país, definiram metas a serem
conquistadas no próximo triénio, a partir do aperfeiçoamento democrático
do Sistema Conselhos, da ampliação de diálogos para a construção dos
projetos coletivos da profissão e da ampliação e qualificação das práticas
psicológicas desenvolvidas nos sistemas institucionais.
Para que as metas sejam alcançadas, é preciso conhecê-las e debater, junto
com a categoria, as formas de sua viabilização: esse é o nosso convite!
2ihoo: Cerimónia oficial de entrega da premiação aos ganhadores das
categorias: Trabalho Individual e Trabalho em Equipe do Prémio Educação
Inclusiva: "Experiências Profissionais em Psicologia"
22hoo: Encerramento
Público-alvo: Psicólogos e Estudantes de Psicologia
Local: Auditório CRP SP - Rua Arruda Alvim 8 9 , jardim América - S ã o
Paulo, SP
Vagas: 120 participantes
Inscrições gratuitas: w/ww.crpsp.org.br
Informações: Departamento de Eventos CRP SP: (11) 3061.9494 ramais
137,151 e 317Importante: Sua reserva será garantida até às I9h30.
Estacionamento: Nadipark, Rua Cardeal Arcoverde, 201
Para obter o desconto, retire o selo na recepção do CRP SP.

EXPOSIÇÃO
^
Exposição: "O compromisso da Psicologia com a
^
\o da sociedade brasileira"
Tema: A exposição "O compromisso da Psicologia com a transformação da
sociedade brasileira", organizada pelo Conselho Regional de Psicologia
da 63 Região SP, pretende divulgar as campanhas desenvolvidas sobre
Saúde Mental e Direitos Humanos enfatizando a perspectiva de uma Psicologia compromissada com a transformação da sociedade brasileira.
Local: Estação Sé do Metro
Período: 11 de agosto de 2007 a 31 de agosto de 2007

