


Apresentação 
Os Conselhos de Psicologia brasileiros estarão 
promovendo, simultaneamente à i - Mostra 
Nacional de Práticas em Psicologia, 
o 1- Concurso Palavras e Imagens, aberto 
à participação de profissionais de Psicologia 
que também exerçam atividades artísticas. 
O Concurso oferecerá prémios em três 
categorias: artes plásticas, poesia e fotografia. 
Os vencedores terão suas obras expostas nos 
dias 5, 6 e 7 de outubro, durante a i - Mostra 
Nacional de Práticas em Psicologia, que tem 
como tema "Psicologia e Compromisso Social" 
e vai divulgar ao público experiências 
profissionais compromissadas com a 
transformação da realidade social brasileira. 

Quem pode participar 
Psicólogos artistas de todo o Brasil, cada 
um com até duas obras em cada categoria. 

Categorias 
Poesia, fotografia e artes plásticas em geral 
(colagens, pinturas, desenhos, esculturas etc.) 

Premiação 
Os três primeiros colocados em cada categoria 
receberão os seguintes valores em dinheiro: 
1- lugar R$ 1.500,00 
2- lugar R$ 1.000,00 
3° lugar R$ 500,00 
Os demais, até a 14- colocação, receberão 
Certificados de Menção Honrosa. Todos os 
inscritos receberão Certificados de Participação. 

Onde se inscrever 
No CFP, nos CRPs e suas subsedes, 
em todo o país. Pelo Correio, nos endereços 
dos Conselhos, e pela Internet, nos 
endereços www.psicologia-online.org.br 
e www.crpsp.org.br 

Como se inscrever 
Preencha a Ficha de Inscrição e anexe xerox da 
carteira do CRP e fotografia 20x30 cm da obra. 
Em caso de poesia, anexe o texto impresso 
e/ou digitado em disquete (preferencialmente). 
Pela Internet, preencha a Ficha de Inscrição 
existente no site www.crpsp.org.br e anexe 
a ela o texto (word/windows, formato .doe 
ou .txf) ou a imagem (formato .jpg, 20x30 cm, 
com resolução de 72 dpi). 
Nas inscrições por terceiros, xerox da identidade 
de ambos, carta de autorização do autor e xerox 
da carteira do CRP. 

Prazo final para inscrições 
18 de agosto de 2000 

Regulamento e ficlias de inscrição 
Disponíveis nos Conselhos de Psicologia 
de todo o Brasil (sede e subsedes), através 
do site do CRP SP (www.crpsp.org.br) 
e do CFP (www.psicologia-online.org.br) 

Apoio 

Mi 
c a i x a BANCO summus editorial 
o NOVO BANCO DE SÁO PAULO 
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CONSELHO 
FEDERAL nu 
PSICOLOGIA 

Conselho Regional 
de Psicologia SP 



Contatos 
CFP 
{61) 328-1946, 329-1814, 32S-3257 
federal@rudah.com.br, 
www.psicologia-online.org.br 

CRP 1̂  Região - Distrito Federal 
(61) 328 3017 
crpoi@nutecnet.com.br 

CRP 2̂  Região - Pernambuco 
(81) 231-7294 
crp02@truenet.c0m.br 

CRP 3̂  Região - Bahia 

(71) 332 6168 
psi@svn.com.br 

CRP 45 Região - Minas Gerais 
(31) 213 6767 
crpo4@prover.com.br 

CRP 58 Região - Rio de Janeiro 
(21) 234 2492, 234 1022, 234 5285 
crpo5@netrio.com.br 

CRP 6' Região - São Paulo 
(11) 3061 9494, 3061 0306 
http://www.crpsp.org 
info@crpsp.org.br 

CRP 73 Região - Porto Alegre 

(51) 335 1838, 330 3458 
crpo7@portoweb.com.br 

CRP 8̂  Região - Paraná 
{41) 362 4848 
crpo8@crppr.org.br 

CRP 9» Região - Goiânia 
(62) 253 1785 
crp09dir@netline.c0m.br 

CRP 10̂  Região - Pará 
(91) 224 6690 
crpio@amazon.com.br 

CRP i i i Região - Ceará 
(85)246 6924 
crpio@amazon.com.br 

CRP 12̂  Região - Santa Catarina 
(48) 244 4826, 244 6337 
crpsc@crpsc.org.br 

CRP 132 Região - Paraíba 
(83) 244 4246 
crp13@uol.com.br 

CRP 14- Região - Mato Grosso 
(67) 782 4801 
crp14@zaz.com.br 

CRP 15a Região - Alagoas 
(82) 241 8231 
crp15@sunnet.com.br 

artes plásticas, 
fotografia e poesia 

ficha de inscrição 
Nome do psicólogo artista 

Endereço completo 

Telefone, e-mail 

N- da inscrição no CRP 

Nome da obra 

Data da realização 

Em caso de artes plásticas, detalhar tamanho e técnica usada 

Em caso de fotografia, marque se é cor O ou p&b O 

Em caso de poesia, especificar o número total de linhas/toques 

ou caracteres 

Outras informações sobre a obra 

Inscrição realizada por 

RG 

Data 

Assinatura 


