
ESTADUAL 
^ INOVADORAS 

EM PSICOLOGIA: , DEFESA E 
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

REMIO MADRE CRISTINA 

2 e 3 de dezembro 2011 

Í''5^^^s^^'R'^^ã^^^cologia SP 

Informações: 
Departamento de Eventos do CRP SP 
tel. (11) 3061-9494 ramais 111,130,137 e 317 
eventos02@crpsp.org.br 

Acesse: www.crpsp.org.br/mostra 

í|5> Conselho Regional de Psicologia SP 



2 e 3 de dezembro de 2011 
Hotel Maksoud 
Alameda Campinas, 150 - São Paulo/SP 

EM PSICOLOGIA: 
PROMOÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

ESTADUAL 
INOVADORAS 

, DEFESA E 

RÊMIO MADRE CRISTINA 

INSCRIÇÃO DOS PARTICIPANTES 
Os interessados em participar da Mostra poderão se inscrever por meio do formulário web, que estará disponível na página 
do CRP SP na internet, www.crpsp.org.br/mostra, a partir do dia 10 de agosto de 2011. 

NORMAS PARA A INSCRIÇÃO DE TRABALHOS 

Critérios para apresentação dos trabalhos 
Práticas inovadoras em psicologia já realizadas ou em realização no Estado de São Paulo há pelo menos 06 meses, não 
cabendo trabalhos que ainda não iniciaram a sua implantação. 

Formas de apresentação dos trabalhos 
Todos os trabalhos devem ser apresentados em forma de póster (tamanho 120 cm de altura por 90 cm de largura, no formato 
vertical). A apresentação poderá ser complementada por meio de fotos. 

Para a composição do texto, considerar os seguintes itens: 
•Introdução e justificativa, indicando a sua importância no contexto local (200 palavras); 
•Objetivos / propósitos (30 palavras); 
•Metodologia: caminho percorrido no desenvolvimento da prática (200 palavras); 
•Produtos, o que foi realizado e resultados alcançados (150 palavras); 
•Aprendizado com a prática: facilidades e dificuldades (150 palavras); 
•Considerações finais (100 palavras). 

Inscrição dos Trabalhos 
As inscrições serão realizadas de 10 de agosto de 2011 a 07 de outubro de 2011, por meio de formulário web, que estará 
disponível na página do CRP SP na internet - www.crpsp.org.br/mostra, mediante o envio do trabalho, conforme as normas 
para a sua inscrição: 

•Preenchimento completo dos itens exigidos no link de inscrição; 
•Cumprimento dos prazos estabelecidos; 
•Conformação do trabalho no formato especificado para inscrição e exposição na Mostra; 
•Preenchimento do Título, Autor(es), local e período na qual a prática foi desenvolvida; 
•A temática deve ser relevante para o tema da Mostra; 
•Importância e coerência metodológica; 
•Encadeamento lógico entre os tópicos; 
•Clareza, coerência e concisão; 
•Trabalhos que não cumpram com as exigências descritas acima não serão aceitos; 
•Recomenda-se detalhada revisão do texto, pois não serão aceitas mudanças no conteúdo do trabalho enviado. 

Serão aceitos no máximo 3 (três) trabalhos por autor principal, não há limite para os trabalhos em co-autoria. 
Trabalhos cujo autor principal e co-autores são estudantes de Psicologia, serão aceitos mediante a inscrição de um psicólogo (a) supervisor (a). 

O autor e co-autores de trabalhos que irão comparecer a mostra deverão fazer sua inscrição, também, como participantes. 



COMISSÃO ESTADUAL DE SELEÇÃO E PREMIAÇAO - CESP 
A aprovação dos trabalhos para apresentação na Mostra será realizada pela Connissão Estadual de Seleção e 

Premiaçao (CESP), que não terá acesso a identidade do autor e da instituição na qual a prática é realizada. 
Terá como atribuição: 
- Em uma primeira etapa, selecionar os trabalhos que farão parte da mostra por terem de fato relação com o tema proposto 
- Em uma segunda etapa, definir as 10 (dez) melhores práticas da Psicologia de caráter inovador e transformador para a premiaçao, 
a partir de critérios já mencionados no item: Normas para Inscrições de Trabalhos. 
- Decidir sobre os casos omissos 

É vedada a premiaçao de funcionários, gestores de subsedes e conselheiros do CRP-SP e de quem faça parte da CESP. 
Na ocasião da premiaçao, na existência de co-autoria, o prémio será entregue ao autor identificado como principal 

na ficha de inscrição. 
O Conselho Regional de Psicologia de São Paulo ficará responsável por decidir sobre a forma de divulgação dos trabalhos 

inscritos e/ou premiados, cujos direitos autorais serão integralmente cedidos ao Conselho. 
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