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O objetivo desta Jornada é favorecer a discussão acerca das diferentes possibili
dades de trabalho do psicólogo em interface com a diversidade sexual. O evento 
contará com especialistas de reconhecida atuação em diferentes áreas da saúde 
e educação, para abordarem temas relacionados à prática clínica do psicólogo, 
à adoção por casais homossexuais, ao papel da educação, prevenção e 
promoção de saúde na diversidade sexual, entre outros. Além disso, o evento 
contará com peças de teatro, espetáculos de dança, exposição de documentário 
e exposição de artes. 

inscrições gratuitas 
3620-1377 

vagas limitadas 
email: ribeirao@crpsp.org.br 

organização 

V I D E osíiav <!> 
grupo de ação e pesquisa 
em diversidade sexual 

Conselho Regional I I \ I—' 
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programação 
abertura 19:00 

O movimento social e a diversidade sexual 19:30-20:3 
em uma sociedade em transformação 

Alexandre Yamaçake (PE. DST/AIDS) 

Entre quatro paredes e três mulheres 20:45 - 21:30 
teatro com a Cia. Marias de Dia 

sábado 

i 
1 
:3o i 

o trabalho do psicólogo na avaliação de , 
pacientes transexuais 

Maria Jaqueline C. Pinto (FAMERP) 

5:30-9:15 

Prevenção e promoção de saúde: o 9:15-10:00 
trabalho do psicólogo junto a um grupo 1 

de travestis 
João Doná (Franca) 

Mais que dois 10:00-10:20 
documentário produzido pela 
escola de criação Imaginnare, 

coffee-break 

Educação e diversidade sexual: as 
possibilidades do trabalho do psicólogo 

Hugues França Ribeiro (UNESP) 

Família e adoção: revendo sentidos e 11:30 -12:15 
práticas em um mundo em transformação , 

Érica Renata Souza (PUCAMP) | 

Fragmentos 
espetáculo de dança com a Cia 

Dança de rua de Taquaritinga 

Psicologia Clínica e diversidade 14:30-15:0^ 
sexual: uma hsitoria mal-contada 1 

Murilo Moscheta (FFCLRP) | 

A diversidade sexual na prática clínica 
João Batista Pedrosa (São Paulo) 

Ser ou não ser 
teatro com Mateus Moscheta e 

Valquiria Vasconcelos 

encerramento 

comissão organizadora 

Murilo Moscheta 

Jucely Cardoso 

Manoel A. Santos 

Alana Batistuta 

Sophia Vaz 

Fernanda G. Monti Pereira 

Rafael Galli 

Vitor Hugo de Oliveira 

Gabriela C. da Silva Ferreira 
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Subsede Ribeirão Preto 
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i m m a g i n a r e 
eicola de cuaçào e aries wisuais 
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arte: www.alexdelsin.blogspot.com 


