Qualidade, ética e

cidadania na.prestação
de serviços profissionais:
construindo o compromisso

social-na psicologia

Sede (dias 30 e 31 ae março)
Subsedes (informe-se)
IV Congresso Regional de Psicologia
São Paulo, SP

da Psicologia
Brasília, DF

As Etapas
Cada subsede do Conselho Regional de Psicologia SP realiza, a
partirde fevereiro/março, eventos - como mesas-redondas ou
ciclos de debates - em várias cidades, de modo a subsidiar os
profissionais com informações, análises e reflexões sobre temas
relativos ao exercício profissional, organizando-os em torno de
propostas e teses a serem levadas aos Pré-Congressos.

São eventos preparatórios ao Congresso Regional, cujo objetivo é
mobilizar e organizar os psicólogos para a discussão e formulação
de teses locais referentes ao eixo temático do Congresso Nacional
da Psicologia. Nos Pré-Congressos são eleitos os psicólogos que
representarão, como delegados, as regiões das subsedes e sede no
Congresso Regional, defendendo as teses locais aprovadas.

Como participar dos Pré-congressos?
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Tem como objetivo apreciar, debater e aprovar as teses construídas
nos Pré-Congressos, encaminhando-as posteriormente ao
Congresso Nacional da Psicologia. Durante o Congresso Regional
são eleitos os delegados que representarão São Paulo no
Congresso Nacional da Psicologia, qualificando o debate pela
representação democrática e diversidade regional da profissão. Ao
final dos trabalhos, são apresentadas e inscritas as chapas que
concorrerão aos próximos três anos de gestão do CRP SP, abrindo
formalmente a campanha eleitoral.

Como participar do Congresso Regional?
es ou pela sede do CRP SP.
Por isso, não deixe de participar dos Pré-Congressos, uma etapa
de importância fundamental em toda a preparação do Congresso
Regional da Psicologia. O número de delegados para o Congresso
Regional é proporcional ao quórum obtido em cada PréCongresso. Compareça, para elaborar suas propostas, eleger-se
delegado ou escolher os delegados que representarão a sua
região!

CONGRESSO NACIONAL
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É o evento máximo do Sistema Conselhos. Delibera sobre as
diretrizes de ação para o CFP e CRPs. As teses aprovadas pelos
Congressos Regionais são submetidas a debate e votação,
resultando em "Resoluções" do Congresso Nacional para o triénio.
As chapas proponentes à nova gestão do Conselho Federal da
Psicologia são apresentadas e inscritas ao final do Congresso
Nacional, permitindo ampla divulgação e lançando a campanha
eleitoral para a categoria.

Como participar do Congresso NacionalL
itos delegados nos
Congressos Regionais dos CRPs. O CRP SP deverá eleger até 35
delegados. Portanto, não deixe de integrar o processo desde o
início, nos debates e Pré-Congressos realizados nas subsedes ou
na sede do Conselho Regional, contribuindo assim com a
construção da Psicologia!

As Teses
A cada dia, em nossas áreas de atuação, enfrentamos como
profissionais de Psicologia a necessidade de analisare elaborar
propostas concretas de atuação técnica, intervenção social, produção
científica etc. OIV Congresso Nacional da Psicologia é o momento

certo para organizarmos e discutirmos essas propostas com o
conjunto dos profissionais vindos de setores, áreas e regiões
diversas. Os debates temáticos, mesas-redondas, ciclos de
palestras, grupos de trabalho e oficinas permitem que
transformemos essas propostas em teses congressuais que, uma
vez apresentadas e aprovadas nas sucessivas etapas do evento,
comporão resoluções e diretrizes que vão contribuir para o
desenvolvimento da Psicologia, no âmbito dos Conselhos Regionais
e Federal. O compromisso social da Psicologia é com "qualidade,
ética e cidadania nos serviços profissionais" - eixo temático de
nosso Congresso. Vamos todos construí-lo!

As gestões dos Conselhos Regionais e Conselho Federal de
Psicologia têm mandatos de três anos. Porforça da lei que
regulamenta o "Sistema Conselhos de Psicologia" no Brasil,
o voto é obrigatório a todos os psicólogos inscritos e em dia com
as anuidades (mesmo que em parcelamento) até o ano 2000.
Podem se candidatar psicólogos com mais de 2 (dois) anos de
inscrição no Conselho Regional e no gozo de seus direitos.
Na mesma época das eleições para o Regional é realizada a
consulta nacional para a eleição do Conselho Federal de
Psicologia.
A apresentação e inscrição de chapas para o CRP SP, durante o
Congresso Regional, e para o CFP, no Congresso Nacional da
Psicologia, amplia e qualifica o debate eleitoral, propiciando maior
divulgação às propostas e planos de ação, abrindo-os ao diálogo
público e permitindo a formação de grupos representativos da
Psicologia.
As informações para composição de chapas, regulamento
eleitoral, prazos e critérios estão à disposição de todos os
psicólogos no Conselho Regional de Psicologia SP.

Apresentação

A cada três anos, psicólogos de todo o Brasil reúnem-se no
Congresso Nacional da Psicologia - CNP - com o objetivo de
debater e decidir sobre os rumos da profissão, definindo
diretrizes técnicas, científicas, políticas e éticas para o exercício
da Psicologia. O eixo temático do IV Congresso, que realizamos
este ano, é "Qualidade, Ética e Cidadania na Prestação de
Serviços: Construindo o Compromisso Social da Psicologia".
O processo de preparação para o evento é extenso,
proporcionando ampla movimentação de profissionais das
diversas áreas e setores de produção da Psicologia. Tem início
com os debates preparatórios e Pré-Congressos realizados pelas
subsedes e pela sede do CRP SP (em datas diversas), passando
em seguida pelo Congresso Regional e culminando com o
Congresso Nacional.
O ano congressual coincide com a realização das eleições para as
novas gestões dos CRPs e CFR As chapas concorrentes são
lançadas e inscritas durante os Congressos Regionais e Nacional,
que este ano ocorrerão, respectivamente, em maio e junho.

VENHA AJUDAR E PARTICIPAR DESTA CONSTRUÇÃO!
Comissão Organizadora do
IV Congresso Regional da Psicologia
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CONSELHO

e-mail federal@psicologia-online.org.br
site www.psicologia-online.org.br

Rua Arruda Alvim, 89, ]d. América
Cep 05010 020, São Paulo, SP
Tel (11) 30619494, fax (11) 3061 0306
e-mail info@crpsp.org.br
site www.crpsp.org.br

Assis

Ribeirão Preto

Rua Osvaldo Cruz, 47
Cep 19800-000, Assis, SP
Tels (018) 322-6224, 322.3932
e-mail assis@crpsp.org.br

Rua Thomaz Nogueira Gaia, 168,
Cep 14020-290, Rib. Preto, SP
Tel (i6) 620.1377
e-mail ribeirao@crpsp.org.br

Bauru

Santos

Rua Albino Tâmbara, 5-28
VI. Cidade Universitária
Cep 17044-230, Bauru, SP
Tel (14) 223-6020
e-mail bauru@crpsp.org.br

Rua Martin Francisco, 225
Cep 11015-480, Encruzilhada,
Santos, SP
Tels (13) 3235.2324, 3235.2441
e-mail crpsto@crpsp.com.br

Campinas

S. J. do Rio Preto

Rua Frei Manoel da Ressureição,
1251, Guanabara,
Cep 13073-021, Campinas, SP Tels
(19) 3243-7877,3241-8516 e-mail
campinas@crpsp.org.br

Rua Coronel Spínola de Castro,
3360,2- andar, BI. B, Ed. Firenze,
Cep: 15015-50D, Centro
S.J. do Rio Preto, SP,
Tels.: (17) 235-2883, 235-5047
e-mail: crpslrp@crpsp.com.br

PSICOLOGIA

Grande ABC
Rua Luiz Pinto Fláquer, 523
s. 61, 6-andar
Cep 09010-090, Sto. André, SP
Tel (11) 4436-4000
e-mail crpsta@crpsp.com.br

Vale do Paralba/Lit. Norte
Rua Nancy Guisard, 25, Centro
Cep 12030-070, Taubaté, SP
Tels (12) 233-3867, 232-9357
e-mail taubate@crpsp.org.br

