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Informações e Inscrições: 

Conselho Regional de Psicologia SP 
Subsede de Assis 

Rua Osvaldo Cruz, 47 • Vila Xavier • Assis/SP 
Fones: (18) 3322-6224 ou 3322-3932 
Site: www.crpsp.org.br/assis 
e-mail: assis@crpsp.org.br 

I o p e m 

A p o i o : 

IH; MANUS UNIVERSIDADE PAULISTA 

Sociedade de Psicólogos 
de Presidente Prudente 



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 pais, 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! 

23/08/07 (SMeira) 

PALESTRA - Presidente Prudente 
"Perspectivas para a próxima Gestão: 
Deliberações do VI CNP" 
Andréia de Conto Garbin -CRPO6/52000 
Psicóloga, conselheira do C R P S P 2004-2007. 
Horário: 19h30 
Local: Associação Comercial 

Rua Siqueira Campos, 602 - 2° Andar - Pres.Prudente/SP 

V A G A S 
LIMITADAS 

27/08/07 (2Meira) 

MESA REDONDA -Assis 
"Qualidade de Vida e Trabalho?" 

Ana Cristina Limongi Franca -CRP06/4619 
Psicóloga, IVIestre em Psicologia Social, Doutora em Administração 
e Professora Associada da USP. 
Maria LulzaGava Schmidt - CRP 06/44036 
Psicóloga, Mestre em Psicologia, Doutora em Saúde Coletiva, Pós-
Doutorado e Professor Assistente da Unesp-Assis /SP. 
Horário: 19h30 
Locai: Anfiteatro da Unip/Assis 

Rua Myrtes Spera Conceição, 301 - Assis 

28/08/07 (SMeira) 

CINECLUBE-Assis 
Filme: "Serras da Desordem" 
Sinopse: Reconstituição da história real de um índio no IVIaranhão que viu 
sua aldeia ser destruída por grileiros e fugiu para a Bahia, foi para Brasília e 
acabou voltando ao Maranhão). Obs: O s personagens principais foram 
interpretados pelas mesmas pessoas que viveram os fatos narrados. 
Andrea Tonacci 
Cineasta independente, destaque na filmografia brasileira, vencedor dos 
Festivais de Brasília e Gramado e do Prémio Jairo Ferreira. 
Horário: 20 hOO 
Local: Cine Municipal "Piracaia" 
Rua Brasil, 15 Ass is /SP 

29/08/07 (4Meira) 

CAFÉ FILOSÓFICO - Assis 
"A produção de desejo e de sua captura nas 
práticas clínicas" 
Luiz Antônio Fugantí 
Filósofo, arquiteto e escritor. Fundador da Escola Nómade de 
Filosofia, autor de vários livros. Contribuiu com a formação de 
agentes do movimento da Luta Anti-Manicomial; proferiu um ciclo de 
conferências em Moçambique, em parceria com os Ministérios da 
Saúde e da Cultura do Brasil. 

Mostra de Trabalhos (Inscrições antecipadas) 
Horário: 19h00 
Local: Terra Brasilis 

Av. Rui Barbosa, 1251 - Ass i s /SP 

30/08/07 (Seteira) V A G A S 
LIMITADAS 

30/08/07 (SMeira) 

APRESENTAÇÕES CULTURAIS - Assis 
Exibição de Curtas 
"Entre Paredes" (Sinopse: PossessMdade, desejo, paranóia e 

culpa são sentimentos obscuros numa relação amorosa, onde o medo 
da perda e a desconfiança podem destruirá vida ou levará loucura) 

"Palíndromo" (Sinopse: Um homem perde tudo que tem. Uma 
história simples contada de forma inusitada) 

"Infinitamente Maio" (sinopse: Raul chega em casa e encontra 
sua mulher fazendo sexo com outro. Um filme de amor, vingança, sexo, 
morte e corações maltratados (não necessariamente nesta ordem) 

"Sinestesia" (sinopse: Dois personagens. Uma menina. Um 

homem. Suas percepções estão afloradas. Suas subjetividades 
interligadas. Eles estão preparados para um encontro sensorial) 

Horário: 17h00 
Local: Cine Municipal "Piracaia" 

Rua Brasil, 15 Ass is /SP 

Apresentação de Circo 
Horário: 19h30 
Local: Estação Parada das Artes 

Av. Rui Barbosa, 14 Ass is /SP 

CAFÉ FILOSÓFICO - Presidente Prudente 
"A produção de desejo e de sua captura nas 
práticas clinicas" 
Luiz Antonio Fuganti 

Mostra de Trabalhos (Inscrições antecipadas) 
Horário: 19h00 
Local: Garden Restaurant Buffet 

Av. Washington Luiz, 1141 - Pres.Prudente/SP 

31/08/07 (6Melra) 

CINECLUBE - Presidente Prudente 
Filme: "Pecados íntimos" 
Sinops_e: Durante o dia eles são jovens pais perfeitos, dedicando-
se ao sucesso dos filhos. À noite recorrem a pornografia na internet 
e casos extra-conjugais. Quando suas vidas se interlaçam a 
situação em que vivem torna-se perigosa. 

Giovanni Lopes de Farias-CRM 29378 
Médico Psiquiatra, Psicoterapeuta, Grupanalista; Professor do 
Depto. de Psiquiatria da Unoeste, Coordenador dos Ambulatórios 
de Transtornos Afetivos e de Psicoterapia ligados à residência 
médica em psiquiatria da Unoeste, Membro da Sociedade Brasileira 
de Psicanálise de São Paulo e Membro do Núcleo de Estudos 
Psicanalíticos de São José do Rio Preto. 
Horário: 19h30 
L o c a l : Associação Comercial 

Rua Siqueira Campos, 602 - 2° Andar - Pres. Prudente/SP 

Inscrições Antecipadas 

Eventos Gratuitos 


