
PSICOTERAPIA 
No Sistema Conselhos 

Participe dos eventos que serão 
realizados na Sede e nas Subsedes 

Informe-se no site: www.crpsp.org.br 

Conselho Regional 
de Psicologia SP 

TODAS AS DISCUSSÕES SE NORTEARÃO 
POR TRÊS EIXOS TEMÁTICOS: 

Eixo 1 - A constituição da Psicoterapia como 
campo interdisciplinar: 
a) Psicoterapia como uma disciplina científica 
ou como um conjunto de métodos e técnicas 
que definem uma prática; 
b) Interdisciplinaridade, transversalidade 
e multiprofissionalidade: o psicólogo 
nesse contexto; 
c) Limitações das reivindicações da 
exclusividade por parte dos psicólogos; 
d) Psicoterapia como prática diversa 
(clínica ampliada). 

Eixo 2 - Parâmetros técnicos e éticos mínimos 
para a formação na graduação e na formação 
especializada para o exercício da Psicoterapia 
pelos psicólogos: 
Parâmetros: referências e/ ou regulação. 

Eixo 3 - Relações com os demais grupos 
profissionais: 
a) Estratégias políticas de construção de 
parcerias e enfrentamento dos conflitos; 
b) Relação do Sistema Conselhos com Abrap, 
Abep e outras entidades. 

Acosse o site do CRP SP e conheça o material que 
servirá de subsídio: www.crpsp.org.br 



Datas: 2,3 e 4 de julho de 2009. 
Local: Espaço APAS - Rua Pio XI, 1.200, Alto da Lapa, São Paulo, SP 

Importante: Sua reserva será garantida até as 19h do dia 2 de julho. Entrada gratuita. 

PROGRAMAÇÃO 

2 de Julho de 2009 (quinta-feira) 

18h30 - Credenciamento e Café de Boas-vindas. 
19h30 - Mesa de Abertura com representantes 
do CFP, do CRP SP, da ABRAP e da ABEP 
20h30 às 22h - Conferência: Contextualização 
do Campo da Psicoterapia (Luis Alberto Hans). 

3 de Julho de 2009 (sexta-feira) 

18h30 - Credenciamento e Café de Boas-vindas. 
19h30 às 22h30 - Mesa-redonda com os 
representantes. 

• "A constituição da Psicoterapia como 
campo interdisciplinar" (Eixo 1) - palestrante 
a confirmar; 

• "Parâmetros técnicos e éticos mínimos 
para a formação na graduação e na formação 
especializada para o exercício da Psicoterapia 
pelos psicólogos" (Eixo 2) - IraníTomiatto de 
Oliveira (ABEP); 

• "Relações com os demais grupos 
profissionais" (Eixo 3) - Emilia Calixto Afrange 
(ABRAP); 

• "Psicoterapia no campo da Saúde" -
palestrante a confirmar. 

4 de Julho de 2009 (sábado) 

8h às 12h - Atividades em grupos por Eixos. 
14h às 17h - Plenária com apresentação das 
propostas dos grupos. 

Inscrições pelo site: www.crpsp.org.br/psicoterapia 

Informações: Departamento de Eventos do CRP SP 
Te!,: (11) 3061 -9494, ramais 111,137,151 e 317 ^ 

EVENTO PREPARATÓRIO PARA O 
ANO TEMÁTICO DA PSICOTERAPIA 

Todos os psicólogos do Estado de São Paulo 
estão convidados a participar das atividades 
relativas ao Ano Temático da Psicoterapia no 
Sistema Conselhos. 

Os objetivos 

a) Garantir no debate os diversos tipos 
de abordagem; 

b) Construir referências; 
c) Identificar boas práticas; 
d) Pensar a Psicologia e sua relação com 

a clínica ampliada; 
e) Refletir sobre a patologização. 

Para encaminhar as sugestões de São Paulo, o 
Conselho Regional de Psicologia organizará os 
Eventos Preparatórios da seguinte forma: 

• Os Eventos Preparatórios na Sede e nas Subsedes 
serão realizados até o mês de julho. Em cada um deles 
serão eleitos representantes para a etapa regional; 

• O Evento Preparatório Regional será realizado 
no dia 8 de agosto, em São Paulo. Nele serão 
encaminhadas as propostas e eleitos os 
representantes para o Seminário Nacional. 

O Seminário Nacional do AnoTemático da Psicoterapia 
no Sistema Conselhos de Psicologia será realizado 
nos dias 1°, 2 e 3 de outubro, em Brasília. 


