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Inscrições para o III Encontro dos Psicólogos dos Institutos 
Federais 
Com o objetivo de incentivar a troca de conhecimento entre profissionais de psicologia que atuam 
na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, será realizado o III Encontro 
Nacional dos Psicólogos dos Institutos Federais, de 17 a 19 de outubro, no campus Goiânia do 
Instituto Federal de Goiás (IFG). 

“O futuro da psicologia e a psicologia do futuro: desafios da prática contemporânea nos institutos 
federais” é o tema desta edição do evento, que será aberto no dia 17/10, às 9h, pelo reitor do IFG, 
Jerônimo Rodrigues da Silva. 

Logo após a conferência inicial, serão promovidas, nos dias subsequentes, palestras, workshop, 
oficinas, apresentação de pesquisas, relatos de experiências e a divulgação do livro “Práticas em 
Psicologia Escolar: do Ensino Técnico ao Superior – Volumes 5, 6, 7 e 8”. 

Segundo a coordenadora do Fórum de Gestão de Pessoas (Forgep) do Conselho Nacional das 
Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) e pró-
reitora de Gestão de Pessoas do Instituto Federal do Paraná (IFPR), Eliane Mesquita, a realização 
do encontro e a participação no mesmo é de extrema importância, dado o contexto atual de 
crescente adoecimento mental da população, cenário que alcança a Rede Federal. 

“A capacitação aliada à troca de experiências oportunizada nesses encontros fortalece as ações 
pontuais e propicia aos profissionais de saúde melhores condições de atuação em nossas 
instituições”, declarou. 

As inscrições para o III Encontro Nacional dos Psicólogos dos IFs podem ser feitas até 12 de 
outubro. Clique aqui para obter informações e acesse aqui a programação completa do evento. 

Histórico – A ideia para a realização dos encontros nasceu da necessidade de troca de 
experiências entre os profissionais da área que atuam na Rede Federal no que se refere aos 
programas e ações desenvolvidos nas instituições. Os encontros são uma iniciativa dos Institutos 
Federais e contam com o apoio do Conif e do Forgep. 

Com a temática “A Caracterização do Trabalho dos Psicólogos da Rede Federal Educação 
Profissional Científica e Tecnológica” ocorreu o I Encontro Nacional dos Psicólogos dos IFs, em 
2013, no Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN). 

Já o segundo encontro aconteceu em 2016, no Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS), e 
teve como tema “Tessitura entre as fronteiras e os devires da educação”. 
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