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o TRABALHADOR PSICÓLOGO 
TRAJETÓRIA E PERSPECTIVA Evento e m Parcer ia c o m 

O OnC lNA • COOPERATIVISMO E OUTRAS FORMAS ASSOCIATIVAS DE TRABALHO, 

POSSIBILIDADES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DA PSICOLOGIA 1 — JW SINPSI-SP 
03 Obíetivos: 

£1 
v03 1 discut ir as diversas formas associativas de trabalho dentro de um arcabouço teór ico visando possibi l i tar leituras crít icas 

das práticas e dos "projetos" de associação para o trabalho presente no grupo. 
2 fornecer informações de caráter técnico que possam ajudar na escolha de formas de associação, das mais informais às 
diversas formas jurídicas condizentes. 

^ Estruturada Oficina: 

\ £ ) a) O grupo será convidado a elaborar projetos de associação considerando alguns cenários pré-estabelecidos, como número 
ç\ de psicólogos disponíveis, área de atuação, indicadores sociais e outros. Os "pro jetos" apresentados serão vistos de 

maneira crítica pelo grupo e também confrontada com conceitos e categorias teór icas existentes. 

O b) Será apresentada uma experiência concreta de trabalho associativo que t ambém será olhada cr i t icamente pelo grupo de 
modo a exercitar o manejo dos conceitos e categorias introduzidos. 

c) O grupo terá acesso à material d idát ico sobre fo rmas associativas de t rabalho e cooperat iv ismo, com informações de 
ordem jurídica, comercial , contábi l , t r ibutár ia , etc. 

Coordenação: Rogério Giannini CRP 0 6 / 5 3 9 2 6 
Psicólogo formado peia Universidade São Judas, atuando a 20 anos com formação polít ica no setor popular e sindical, 
trabalhou na CUT (Central Única dos Trabalhadores) como assessor na área de Formação Prof issional, em programas de 
capacitação prof issional, coordenando o grupo temát ico de Transformações do Mundo do Trabalho, Negociação Coletiva, 
Papel do Estado e Novas Práticas Sindicais. 
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Local: Subsede Vaie do Paraíba 
Endereço: Rua Nancy Guisard, 25, Centro 

Taubaté • SP 
Horário: 9 • 12hs 

intervalo p/ o lanche 
13 •17hs 
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Toóa última quinta-feira do mês, o CRP SP - Subsede Vale do Paraíba, 
oferecerá aos profissionais um espaço aberto, para discussão de temas 
variados de interesse da categoria... Participe! 

ESPAÇO ABERTO: "Solução de Conflitos e Cultura da Paz' 

DATA: 

HORÁRIO: 

LOCAL: 

ENDEREÇO: 

FACILITADOR: 

30/10/03 (Quinta-feira) 

20h00 

Subsede Vale do Paraíba 

Rua Nancy Guisard, 25 - Centro - Taubaté - SP 

Paulo Riani 

Conferencista pela UNESCO; Autor e facilitador do Seminário "Missão 
Paz" e do Projeto "Escola-Escreve"; Autor dos livros: "Teo - O menino 
azul" e "Talimamarê" 

Realização: CRPSP Subsede Vale do Paraíba 
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