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Temos ciência da série de projetos sociais
psicodramáticas em pró da espontaneidade e
criatividade, realizado por inúmeros psicodramatistas
federados. Está na hora de valorizá-los frente ao 23º.
Congresso Brasileiro de Psicodrama, cujo o tema é:
”Salto para um mundo em rede?”.
Estamos realmente conectados para a estruturação
e investimento em novas relações no âmbito social,
cultural, organizacional e institucional ?
Os trabalhos realizados estão vislumbrando relações
sadias e construtivas?

REDE

Psicodrama em Ação

Maria Célia Malaquias, Presidente do atual Congresso enfatizou que: “Vários temas serão
discutidos no congresso, dentre eles, queremos dar especial visibilidade para temas que
acreditamos serem urgentes para a comunidade psicodramática brasileira: educação
antirracista, diversidade de gênero, sustentabilidade e questões ligadas aos povos originários.”
Assim sendo, nada como a criação de um Prêmio que atenda um leque de trabalhos realizados
de forma sutil e muitas vezes despercebidos e que tem um grande valor na sociedade.
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O Prêmio surgiu com o intuito de
valorizar os trabalhos psicodramáticos
desenvolvidos em campo, focados em
atender, de alguma forma, pelo menos
um dos 17 Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável (ODS),
instituído pela ONU (Organização das
Nações Unidas) em 2015, a serem
realizados até 2030.

17 ODS

1. Erradicação da Pobreza
2. Fome Zero e Agricultura Sustentável
3. Saúde e Bem-Estar
4. Educação de Qualidade
5. Igualdade de Gênero
6. Água Potável e Saneamento
7. Energia Acessível e Limpa
8. Trabalho Decente e Crescimento Econômico
9. Indústria Inovação e Infraestrutura
10. Redução das Desigualdades
11. Cidades e Comunidades Sustentáveis
12. Consumo e Produção Responsáveis
13. Ação Contra a Mudança Global do Clima
14. Vida na Água
15. Vida Terrestre
16. Paz, Justiça e Instituições Eficazes
17. Parcerias e Meios de Implementação

PRÊMIO
PSICODRAMA
EM AÇÃO

A proposta é que possam no
decorrer do ano de 2022
apresentarem projetos que
tenham tido resultados
desafiadores, atendendo um,
ou mais, dos objetivos acima
através do método
psicodramático.

Quem poderá se inscrever?
Psicodramatistas (aluno ou formado), associado a
uma federada, podendo ter realizado ou realizar
trabalho solo ou em equipe, devendo estar todos
os membros inscritos no Congresso.

Projeto contemplado
O Projeto deverá contemplar uma população
específica, cujo tema atenda um dos critérios da ODS.
Este deverá ser estruturado sob os alicerces da teoria
e prática psicodramática, vinculados a uma Federada.

Data de entrega do Projeto
25 de Julho de 2022

Constituição do Projeto
O material a ser entregue para a
avalição deverá conter:
1. Tema desenvolvido
2. Esclarecer a quais ODS está
vinculada
3. Descrição do Projeto
4. Instituição realizada, local, carga
horária, público-alvo, data (período)
5. Resultado alcançado – social,
emocional, numérico
6. Se houve investimento financeiro
para realização do Projeto
7. Mini CV do Líder/ responsável do
Projeto e equipe
8. Motivação que levou a elaboração
do Projeto
9. Produzir um vídeo de até 3 minutos
com a síntese do projeto (criação livre)

Condições de avaliação
1. Tema associado a uma ou mais ODS
2. Aplicação clara da teoria
psicodramática
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3. Esclarecer como foi realizada a
intervenção e qual foi o impacto social
4. Resultados alcançados
5. Identificar o valor de investimento
financeiro para a realização
6. Construção da relação da equipe de
trabalho

Avaliação
Será realizada por uma equipe de sete jurados
especializados (sem relação com os projetos
inscritos) que terão acesso ao material descritivo, de
forma anônima nessa primeira etapa de
classificação. A seguir, os classificados dessa
primeira etapa serão chamados a agendar um
“pitch” (cinco minutos) via zoom, para que o
responsável de cada projeto o apresente e terá mais
dez minutos para esclarecer dúvidas.
Após essa reunião, cada jurado receberá cinco
quesitos para serem avaliados de um a sete e o
enviará a comissão organizadora.
Haverá também a contagem de até 3 pontos de
acréscimo para a votação dos inscritos no
Congresso. Ela se dará de 20 a 24 de agosto.

AVALIAÇÃO

Apresentação do Material
O projeto deverá ser descrito, respeitando os
tópicos apresentados, com o seguinte formato:
corpo 12, fonte Arial, de 3 a 5 páginas. Fotos e
gráficos opcionais no anexo.

Premiação
Será concedido o valor de R$ 1000 para o primeiro
colocado; R$ 500, para o segundo colocado além
de menção honrosa para o terceiro.
Poderá também divulgar o projeto no site do
Congresso e participar do Pós Congresso para a
apresentação de seu trabalho.
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Contato para encaminhar o Projeto:

atendimento@criandoelo.com.br

Coordenação:
Elisabeth L. B. Chleba
Execução:
Comissão de Sustentabilidade e
Inclusão
23º Congresso Brasileiro de Psicodrama

