
VII Congresso Nacional da Psicologia (CNP) 

o VII Congresso Nacional de Psicologia - CNP já tem sua agenda definida. Será de 3 a 6 de junho de 
2010, em Brasília. 
O tema escolhido desta vez é "Psicologia e compromisso com a promoção de direitos: um projeto 
ético-político para a profissão" e será conduzido por três eixos principais: 

1. Aperfeiçoamento democrático do Sistema Conselhos; 
2. Construção de referências e estratégias de qualificação para o Exercício profissional; 
3. Diálogo com a sociedade e com o Estado. 

Até lá, estão programados eventos preparatórios, que devem ser realizados até março de 2010. 

O Conselho Regional de Psicologia SP 
Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira, convida: 

Evento Prefílaratório para o VIICNP com o tema "Educação, Criança e 
Adolescente" 

Neste encontro realizaremos um debate propositivo da categoria dos psicólogos, no sentido de 
definir a contribuição que a Psicologia deve e pode oferecer na luta pela consolidação de uma 
educação para todos e no compromisso com a criança e o adolescente - respaldados nos 
princípios do compromisso social, dos direitos humanos e do respeito à diversidade - como 
fundamento para uma efetiva inclusão social da Criança e do Adolescente. A inserção dos 
psicólogos em diferentes espaços institucionais, públicos e privados, que lidam com a infância e a 
juventude, na participação da construção das Políticas Públicas, exige uma resposta organizada 
da categoria para atuar de forma a contemplar esses princípios. 

Data: 06 de fevereiro de 2010 
Horário: Úas9hàs13h 
Local: CRP 06 - Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira 

RuaDr Cesário Bastos, 26-Vila Belmiro-Santos/SP. 

9h - Café de boas vindas e credenciamento. 

9h30min - Abertura. 

9h45min - Psicologia - contribuições para as políticas de Educação para Todos e para as 
Crianças e Adolescentes. 

Palestrantes: • 



• Liliane Garcez - Mestre e Doutoranda na área de concentração Estado, Sociedade e 
Educação na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Membro da Comissão 
Executiva do Fórum Permanente de Educação Inclusiva. Coordenadora da Área da 
Educação na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de São Paulo. 
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• Etelma T. de Souza - Psicóloga e Educadora Social. Realizou pesquisas na área da 
infância, juventude, mães adolescentes em regime de privação de liberdade e psicologia e 
politicas públicas para esse segmento; presta consultoria na área com foco em diagnóstico 
socioeconómico e políticas públicas. Ex-conselheira do CMDCA/SP (Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente). Atualmente coordena o Projeto Mulheres da Paz em 
Taboão da Serra/ SP. 

• Beatriz Belluzzo Brando Cunha - Psicóloga. Mestre e Doutora em Psicologia. Professora 
assistente-doutora aposentada UNESP. Conselheira Coordenadora do CRP-SP - Subsede 
Baixada Santista e Vale do Ribeira e da Comissão Psicologia e Educação. Presidente da 
Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE). 

10h45min-Intervalo. 
11 h - Grupos de trabalho: elaboração de teses para o VI CNP. 
12h - Debate e apresentação das teses. 
13h-Encerramento. ' 

Faça sua inscrição, evento gratuito. Vagas limitadas. 

Informações e inscrições: (13) 3235.2324 ou baixada(a)crpsp.orq.br 

Contamos com a sua presença. 

Promoção e realização: 

Conselho Regional de Psicologia SP 
Subsede Baixada Santista e Vale do Ribeira 


