São Paulo, 26 de maio de 2020.

INFORME SOBRE MUDANÇAS NO V SIMPOSIO NACIONAL DA ABPp

Prezados associados, simposistas e público em geral

A ABPp, atenta e solidária com a população em geral, após mais de dois meses
de isolamento social adotado no país para controle da COVID-19, considera ser
necessário e urgente, adotar medidas de reestruturação do V Simpósio Nacional da
ABPp – 40 Anos: do Ontem ao Amanhã.
O evento passará de presencial para a distância, com os ajustes necessários
quanto ao tipo plataforma, recursos de gravação e transmissão das atividades
programadas, etc.
A mudança para evento remoto tem o objetivo de atingir o maior número de
participantes e pessoas interessadas em conteúdos da Psicopedagogia, supondo que
ainda estaremos sofrendo medidas de confinamento e restrições a aglomerações por
ocasião do evento, previsto para acontecer nos dias 6 e 7 de novembro.
Pretende-se que a programação preliminar divulgada se mantenha, e para isso
os palestrantes serão consultados quanto às suas disponibilidades.
Os valores de inscrição permanecerão congelados, até o final de julho, em
contrapartida da ABPp às consequências e perdas sofridas por todos neste momento
crucial.
As pessoas que já se inscreveram têm seus direitos adquiridos, independente
do novo formato, com acesso garantido às plataformas a serem implantadas. A exceção
diz respeito a atividades exclusivas aos que são associados da ABPp.

Será garantido o reembolso integral de pagamentos já efetuados, no caso de
desistência.
A ABPp preocupa-se em manter seu compromisso com a formação e a prática
na Psicopedagogia, por meio do aprimoramento técnico e científico que se conquista
em eventos dessa natureza. Nesse sentido tem envidado esforços para garantir a
realização do V Simpósio.
Em breve o site divulgará as informações necessárias para as inscrições e
participações.
Para maiores informações:
E-mail: atendimentovsimposio@abpp.com.br
Cel. (11) 93277-4638
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