
 
Brasília, 05 de agosto de 2013. 

 
De: Cleonice Pereira dos Santos Camino 

Presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Desenvolvimento 
 
 
Assunto: Apoio à divulgação do IX Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento, 
a se realizar em João Pessoa - PB, de 19 a 22 de novembro de 2013. 
 
 
Ilmos Srs. , 
 
 Vimos, por meio desta, solicitar a V. Sas. apoio no sentido de divulgarem o IX 
Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento que realizar-se-á de 19 a 22 de 
novembro de 2013, em João Pessoa, PB.    
 

O Congresso Brasileiro de Psicologia do Desenvolvimento (CBPD) é um evento de 
âmbito nacional, de caráter científico, promovido pela Associação Brasileira de Psicologia 
do Desenvolvimento (ABPD), que visa incentivar o intercâmbio entre pesquisadores, 
estudantes e profissionais de Psicologia, de Educação, da Saúde e áreas afins, voltados 
para a investigação de questões relacionadas aos diversos contextos de desenvolvimento 
humano, na interlocução com as questões educacionais e culturais.  

 O tema escolhido para o IX Congresso Brasileiro de Psicologia do 
Desenvolvimento (IX CBPD) foi “Desenvolvimento Humano e Solidariedade”. Espera-se, 
com a atenção dada a esse tema, sensibilizar pesquisadores, estudantes, docentes e 
profissionais de Psicologia do Desenvolvimento e áreas afins para a importância de 
investir no conhecimento científico sobre a solidariedade e na aplicação desse 
conhecimento, no sentido de contribuir para a construção de uma sociedade mais justa. 

 No IX CBPD prevê-se a participação de cerca de 1000 pessoas. Neste sentido, o 
evento assume uma dimensão significativa, que exige uma programação ampla. Para fazer 
jus a essa expectativa, a programação do Congresso envolve 12 conferências, 30 
simpósios, 30 mesas redondas, 100 sessões de comunicação oral e várias sessões de 
pôsteres. Espera-se contribuir na ampliação das redes de colaboração nacionais e 
internacionais atuando na pesquisa do desenvolvimento humano, assim como para a 



formação de alunos de graduação e pós-graduação, e aperfeiçoamento de docentes e 
profissionais de Psicologia, Educação e Saúde, vinculados a instituições da região centro-
oeste e provenientes das diversas regiões do país.  
 
 Informações adicionais podem ser encontradas na página web www.abpd.psc.br e 
no endereço eletrônico  abpdesenvolvimento@gmail.com. 
 
  
 
 Cordialmente, 
 
 
 
 

Cleonice Pereira dos Santos Camino 
PRESIDENTE 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSICOLOGIA DO DESENVOLVIMENTO 
www.abpd.psc.br      

 
 
 

http://www.abpd.psc.br/
mailto:abpdesenvolvimento@gmail.com

