
2009 ano da 
PSICOTERAPIA 
No Sistema Conselhos 

Participe dos eventos que serão 
realizados na Sede e nas Subsedes 

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

Conselho Regional 
de Psicologia SP 



27 de junho de 2009, das 08:30h à s 18:00h 
Local: UNIP - Auditório 1 - Av. Carlos Consoni, 10 - Ribeirão Preto - SP 

Programação 

08:30h: Credenciamento 
09:00h: Abertura 
09:30li: Palestras 
12:30h: Intervalo / Lanche 
13:30h: Grupos de Trabalho por eixos 
15:30h: Plenária / Ele ição de representantes para a etapa Regional 
17:30h: Encerramento. 

Eixo 1: A Const i tu ição da Psicoterapia como campo interdisciplinar 
Manoel Antôn io dos Santos, ps icó logo, mestre e doutor em Psicologia Cl ín ica pela USP-SP, prof. doutor da 
área de Teorias e Técn icas em Psicoterapia do curso de Psicologia da FFCLRP-USP, editor da revista Paidéia. 

Eixo 2: Parâmetros Técn icos e Éticos mín imos para f o r m a ç ã o na graduação e na f o r m a ç ã o 
especializada e para o exercíc io da Psicoterapia pelos psicólogos 
Apresentação de v ídeo produzido pelo CFP sobre o Ano da Psicoterapia. 

Eixo 3: Relações com os demais grupos profissionais 
Julieta Maria de Barros Reis Quayle, doutora em Psicologia pela PUCSP, orientadora da Pós Graduação em 
Ciências da FMUSPO, presidente da ABRAP, docente da UAM, ex membro da diretoria da ABEP. 

Palestra: A Psicoterapia no Campo da S a ú d e 
Dario Henrique Teófilo Schezzi, ps icó logo do Programa de Saúde da Famíl ia do Distrito de Cór rego Rico de 
Jaboticabal; psicólogo e coordenador do Programa Municipal de DST/Aids de Jaboticabal. Mostrando em 
Psicologia pela FFCLRP-USP. 

INSCRIÇÕES ANTECIPADAS 
(16) 3620.1377 - rlbeirao@crpsp.org.br 

EVENTO PREPARATÓRIO PARA 0 
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. 



PREPARE-SE PARA AS DISCUSSÕES! 
Assista ao vídeo do debate realizado pelo 

Conselho Federal no final de 2008: 
www.crpsp.org.br/crp/videos/psicoterapia.htm 

Realizadores: 

Conselho Conselho Regional 
Federal de i i - » • i _ . _ . 
Psicologia de Psicologia SP 

Apoio: WT^qj^ 
CAMPUS R I B E I R Ã O PRETO 



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. 

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


