
Inscrições de trabalho até 
1̂0/06/2000 

Para inscrever seu traballio, envie esta ficlia de 
inscrição até 30 de junho de 2000 (data da 
postagem), para o seu Conselho Regional de 
Psicologia. Junto com a ficha, envie um disquete com 
um resumo do seu trabalho, contendo no máximo 
500 palavras, na fonte Arial corpo 12, ou ainda, envie 
o resumo por e-mail (ia-mostra@crpsp.org.br). 

Se você não vai apresentar trabalho envie apenas 
sua ficha de inscrição para o seu Conselho Regional. 

Certificado de participação 
e CD Rom 
Para os interessados em receber Certificado de 
participação e CD Rom com resumo dos trabalhos 
apresentados na 1- Mostra, anexar o comprovante de 
pagamento à ficha de inscrição, conforme detalhes 
abaixo: 

• valor da taxa: R$ 10,00 
Conselho Regional de Psicologia SP 
Banco do Brasil, ag. 1815-5, c/c 1000-6 

Exposição de experiências 
profissionais em psicologia 
compromissadas 
com a mudança da realidade 
social brasileira 
Dias 5,6 e 7 de outubro de 2000, 
São Paulo 

Organização 

Conselho Federal de Psicologia 
Conselho Regional de Psicologia SP 

Realização 

Conselhos de Psicologia do Brasil 

Assessoria 

R. Hamam Eventos 

CONSELHO 
FEDERAL 
PSICOLOGIA 

Conselho Regional 
de Psicologia SP 



Introdução 
A Psicologia vem se instituindo na sociedade, como 
ciência e como profissão, sendo cada vez mais valorizada. 
Os psicólogos acumularam, por sua vez, reflexões sobre 
sua prática profissional e caminharam na direção de 
superar o elitismo presente na profissão, buscando 
sempre ampliar as possibilidades de acesso aos serviços 
psicológicos para uma parcela maior da sociedade (e por 
que não a toda a sociedade?). 

Assim, nestes anos, o conjunto de psicólogos decididos a 
enfrentar este desafio foi aumentando, mas foram construí
dos poucos espaços de articulação e debate entre eles. 

A Mostra de Práticas em Psicologia vem responder a esta 
necessidade de encontro e troca das experiências que são 
desenvolvidas pelos psicólogos no campo profissional. É 
uma realização dos Conselhos Federal e Regionais de 
Psicologia e o seu tema: Psicologia e Compromisso 
Social vem marcar este evento a partir da perspectiva da 
relação que a Psicologia, como profissão, tem mantido com 
a sociedade brasileira, tornando-se uma MOSTRA do 
empenho que os psicólogos têm tido para que a Psicologia 
seja uma profissão ao alcance de todos que dela 
necessitem. 

A Mostra 
A Mostra, como um espaço aberto para a apresentação, 
troca e debate sobre a prática profissional da categoria, 
estará organizada para possibilitar que as experiências 
sejam "mostradas" na sua riqueza. Assim, os trabalhos 
poderão ser apresentados como: video, cinema, poster, 
fotos, show de slides, relato, performance, teatro, 
apresentação musical ou qualquer outra modalidade. 
Estamos esperando poder conter muitas das experiências 
que se proliferam no Brasil e que não têm tido 
possibilidade de se apresentarem a um conjunto maior de 
psicólogos. 

Portanto, psicólogo, é com você que 
estamos falando. 
É para você que os Conselhos de Psicologia estão abrindo este 
espaço inovador. Você, que trabalha em qualquer pedacinho 
do mapa brasileiro e que faz um trabalho em Psicologia, que 
considera importante de ser apresentado aos seus colegas, 
que deseja reparti-lo com outros que trabalham em segmentos 
ou de forma semelhante, não deixe de inscrever sua 
experiência nesta Mostra de Práticas em Psicologia. 

Os Conselhos de Psicologia desejam que este espaço da 
Mostra possa ser aproveitado por toda a categoria. O que os 
psicólogos fazem no exercício da profissão é o tema deste 
evento e todas as experiências nos interessam: experiências 
nos serviços públicos, experiências de trabalho junto a ONGs, 
estágios realizados por alunos em cursos de psicologia, 
serviços prestados pelas Universidades e cursos à população 
em geral, experiências em empresas privadas, em 
comunidades e grupos específicos, enfim, toda a riqueza da 
Psicologia como profissão deverá ser "mostrada" nesta 
oportunidade. E é você, psicólogo, que precisa responder ao 
nosso chamado, trazendo seu trabalho profissional. 

Além de ser um espaço de apresentação das experiências 
profissionais, será também uma oportunidade de darmos 
visibilidade à produção artística dos psicólogos. 

Estaremos realizando dentro da mostra um grande concurso 
para psicólogos de "Palavras e Imagens", abarcando poesia, 
crónicas, artes plásticas, monografias, fotografia e outras. 

Estamos concluindo o regulamento. Informe-se e participe. 

Centro de Convenções Anhembi 
Av. Olavo Fontoura, 1.209, Anhembi, São Paulo, SP 
Dias 5, 6 e 7 de outubro de 2000 

Informações 
email: ia-mostra@crpsp.org.br 
www.psicologia-online.org.br/mostra.html 
Conselho Regional de Psicologia SP (11) 3061 9494 

Ficha de inscrição 

Nome 

Endereço 

Cidade UF Cep 

Tel Fax 

email 

Categoria 

O Psicólogo CRPnS. 

Área de atuação 

O Estudante 

Instituição de ensino „ 

Psicólogo resp 

CRPnS 

Val apresentar trabalho? 

Título do trabalho 

O si sim O nao 

Equipe de trabalho. 

Formato de apresentação 

O Víd 

O 
o 

eo 

Cinema 

Poster 

O Fotos 

O 
o 
o 

duração. 

duração. 

Show de slides 

Explanações/ Relatos duração 

Performance duração 

formato mínimo de _ 

formato mínimo de _ 

duração 

__ c 

_ c 

O Teatro 

O Show musical 

O Outro (especificar) 

duração . 

duração . 


