Tertúlia

COMO AJUDAR OS JOVENS A
CONSTRUÍREM AS SUAS CARREIRAS NO
INÍCIO DO SÉCULO XXI?
Encontram-se abertas as inscrições para a tertúlia "Como ajudar os jovens a
construírem as suas carreiras no início do século XXI?", a decorrer no dia 23
de março de 2012, pelas 21 horas. A tertúlia está aberta a pais e profissionais,
e a moderação estará a cargo da Dra. Filomena Almeida.
Para mais informações, faça o download do cartaz.

Atualmente, muitas das notícias com
que nos deparamos quando folheamos
jornais ou revistas, ouvimos noticiários
ou visitamos sítios eletrónicos refletem
o descontentamento face às condições
de vida e a incerteza quanto ao futuro. A
crescente tecnologização da sociedade
e a centralidade do trabalho e do
consumo transformaram os modos de
vida e a organização da estrutura
produtiva. A precaridade marca as
condições de trabalho e a incerteza
invadiu todas as esferas de vida. A ação
humana de planear ou projetar-se no
futuro torna-se agora mais difícil.

Poderá efectuar a sua pré-inscrição on-line (www.ipnp.pt), ou enviar-nos as
seguintes informações:
» Nome completo;
» Morada;
» Profissão;
» Local de Trabalho;
» E-mail;
» Telefone/Telemóvel;
» Nome e NIF para emissão de recibo;
» Pagamento por transferência bancária (forma única de pagamento) para
o NIB: 0018 0003 1745 1857 02023.
NOTA: A inscrição só é considerada válida após o pagamento. No caso de optar
por transferência bancária, é obrigatório o envio do comprovativo de
pagamento (via e-mail).
Faça sua inscrição [+]

Não perca oportunidade de se inscrever a um preço reduzido até 20 de fevereiro de 2012.
(Do not miss the opportunity to register for a reduced fee until February 20, 2012.)

Novas confirmações! (New confirmations!)
Raquel Quelhas Lima (Pedopsiquiatra e Psicanalista)
Isabel Dias (Socióloga, Professora Auxiliar no Departamento de Sociologia da Faculdade de
Letras da Universidade do Porto)
Rui Mota Cardoso (Médico Psiquiatra, Professor Catedrático da Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto)
Eva Costa Martins (Psicóloga/Docente Universitária ISMAI)
Manuela Veríssimo (Professora associada do ISPA)
José Cunha Machado (Universidade do Minho)
Manuel Araújo (Presidente Executivo da Mundos de Vida)
Celina Cláudio (Directora Técnica do Serviço da Família da Mundos de Vida)

Consulte informações mais detalhadas sobre os conferencistas aqui.
(See more detailed information ab out the authors here)

Consulte as várias opções de alojamento que a Comissão Organizadora preparou para si, com tarifas especiais para
congressistas aqui.
(See the various accommodation options that the Organizing Committee has prepared for you, here.)

Conheça as atualizações do programa científico aqui.
(Check out the updates of the scientific program here.)

Inscreva-se já em www.ciparentalidade.ipnp.pt. Seja bem-vindo/a!
(Register now at www.ciparentalidade.ipnp.pt. Welcome!)

