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VmatÍYO crp sp 

Debate "Especial ização em Psicologia" 

Data I 20 de outubro, às 191130 

Local I Auditório do CRP SP, Rua Arruda Alvim, 89, São Paulo. 

Palestrante I Paulo Henrique Sandroni, professor da PucSP, e representante das instituições Sedes Sapientiae, Cogeae-

Puc SP, Fundap e Divisão de Psicologia do HC-FMUSR 

Objetivo I A criação de especializações em psicologia começa a ser discutida em todo o Brasil. Vinculadas à prática 

profissional, a regulamentação das especializações é uma atribuição específica dos Conselhos de Psicologia, ao 

• ' - . -- contrario do que acontece com as pós-graduações e os doutorados, regulamentados pelo MEC. O CRP SP deseja» 

problematizar e ampliar esse debate, com a intenção de construir uma posição regional, que será levada no final do 

ano a uma reunião do Sistema CFP / CRPs. Desse encontro será tirada uma posição final, a ser adotada em todo o país. 

Participe desse debate que aponta novos caminhos para a nossa profissão. 

Informações I Secretaria do CRP SP, tel. 3061 9494, e-mail info@crpsp.org.br 

Edital de Convocação 

Assembleia Geral Ordinária 
o Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo - 6^ Região - atendendo ao disposto no artigo 24, alínea 

"C" da Lei 5 766, de 20 (vinte) de dezembro de 1971, convoca os psicólogos inscritos neste Regional para Assembleia 

Geral Ordinária a ser realizada no dia 27 de outubro de 1999, às 20:oohs., em primeira convocação, com a presença 

da maioria absoluta de seus integrantes, e às 2oh3omin., em segunda convocação, com o número de psicólogos 

presentes. 

Local I Sede do CRP SP, Rua Arruda Alvim, 89, jardim América, São Paulo, SP. 

Ordem do dia: 

l a - Orçamento programa de 2000; 

2 a - T a b e l a de Taxas e Anuidades; 

3a - Outros Assuntos. 

São Paulo, 21 de setembro de 1999. • 

Lumena Almeida Castro Furtado I Conselheira Presidente 

Rogério Izidro Duran I Conselheiro Tesoureiro _ „ 


