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Iniciando um processo de amplo debate, 
o Conselho Regional de Psicologia de São 
Paulo convida para o encontro "A atuação do 
psicólogo no âmbito da Psicologia Jurídica: do 
cotidiano à participação na construção novos 
parâmetros", evento preparatório para o VI 
Congresso Nacional da Psicologia. 

É um momento fundamental de discussão, 
tendo como perspectiva a construção de 
proposições na direção de uma Psicologia 
de qualidade, compromissada com 
transformação da sociedade brasileira. Sua 
participação é essencial neste percurso de 
diálogo e construção de proposições na área 
da Psicologia Jurídica. 

09h2o 

091140 

hoo 

10h20 
ioh40 
I3h40 

i shoo 

ntara discussão entre a categoria ; 
itar debates e levantar questões para a 

Srmulação de teses que proponham ações ao 
Sistema-Conselhos para os próximos 3 anos, na área 
de Psicologia Jurídica. 
Objetivos específicos: 
Criar espaço, a partir das experiências e 
necessidades, para estabelecimento de referências 
na área, especificamente no que tange às questões 
da família e da infância e juventude, atuando dentro 
ou fora do Poder Judiciário; 
Propor teses tendo em vista as áreas indicadas 
acima. 

Abertura 
As Perspectivas da Psicologia Jurídica - Associação 
Brasileira de Psicologia Jurídica (ABPJ) 
Psicologia frente às questões da família: 
necessidades emergentes no contexto atual 
Psicologia frente às questões da Infância e 
Juventude: necessidades emergentes no contexto 
atual 
Intervalo 
Grupos de discussão e proposição de teses 
Plenária para apresentação das teses elaboradas nos 
grupos 
Encerramento 

Contamos com sua presença! 

IIHHHHPgratuitas e limitadas (120 vagas): 
www.crpsp.org.br 

361-9494 ramal 317,151 ou 129 

ria.eventos@crpsp.org.br 
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