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Psicóloga (o), fique por dentro das últimas notícias sobre ações, deliberações e eventos relacionados ao 
Conselho Regional de Psicologia 3ª Região BA-SE

CRP-03 exibe ensaio fotográfico  

Uma exposição foto-narrativa foi aberta no início do mês de março, considerado o mês 
das mulheres, pelo Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP-03). Tal idéia surgiu a 
partir da realização da pesquisa sobre enfrentamento a violência contra a mulher realizada pelo 
Centro de Referência em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) em parceria com psicólogas
(os).  O ensaio, intitulado Psicologia Imagem e Subjetividade: A representação Social 
do Enfrentamento a Violência de Gênero, segundo suas(eus) idealizadoras(es), “se propõe 
a ampliar as possibilidades para que as(os) profissionais da área possam incorporar a imagem 
fotográfica como instrumento para a criação de novas formas de intervenção na atuação junto 
a mulheres que sofre violência”. A mostra fotográfica, realizada pelas(os) psicólogas(os) Júlia 
Senna, Carlos Eduardo Dourado e Alessandra Almeida, com edição de imagem feita por Úrsula 
Yglesias e Giuliano Gallindo, pode ser visitada na sede do CRP-03, no bairro da 
Federação, até o dia 10 do próximo mês.  A entrada é franca. 

Fique em dia com a Psicologia! 

O Conselho Federal de Psicologia (CFP) já enviou a todas(os) psicólogas(os) o carnê 

relativo à anuidade de 2009. Se você, por algum motivo, não o recebeu ou tem débitos 
anteriores, mas quer regularizar sua situação, entre em contato conosco através do telefone 
(71) 3332-6168, ramal 202, ou envie mensagem para o e-mail financeiro@crp03.org.br
informando seu endereço e dados pessoais atualizados. Lembramos que o último dia para o 

pagamento da anuidade deste ano é 31 de março.  

GTPH da Seção Sergipe discute campo de atuação sob ponto de vista da 

contemporaneidade 

"II Ciclo de Palestras em Psicologia Hospitalar - Temas Atuais em Psicologia 

Hospitalar" é o tema do evento promovido pelo Grupo de Trabalho de Psicologia Hospitalar 
(GTPH) do Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região CRP-03 na Seção Sergipe. Para a 
abertura desta atividade, ocorrerá um encontro intitulado "Procedimentos e Rotinas do 
Psicólogo no Hospital". A palestrante será Simone Lima, psicóloga do Hospital Universitário da 
Universidade Federal de Sergipe e do Hospital do Coração e uma das pioneiras da Psicologia 
Hospitalar no estado da Bahia. O evento está agendado para o dia 25 de março de 2009, 
das 19h30min às 21h, na sala de reuniões do CRP-03 / Seção Sergipe - Edf. Clinical 
Center, sala 02, Térreo - Praça da Bandeira , 465 - Centro, Aracaju/SE. 
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"Psicologia e Compromisso Social: Unidade na Diversidade" é o tema da 6ª edição do 

Congresso Norte Nordeste de Psicologia (CONPSI), que acontecerá em Belém-Pará, 

entre 06 e 09 de maio. O encontro tem entre seus objetivos a discussão das relações entre 
as teorias, desenvolvidas e aprimoradas durante investigações, e os métodos adotados pelos 
profissionais da área, além de trazer discussões sobre os impulsos que as práticas psicológicas 
exercem sobre a sociedade.  Inscrições on-line e informações sobre pacotes de hospedagem no 
Estado que sediará o encontro estão disponíveis através do site www.conpsi6.ufba.br 

29 de março: data de realização das provas para concessão do título de especialista

Para assegurar o direito das(os) profissionais inscritas(os) no IV Concurso de Provas e 
Títulos para a Concessão do Título de Especialista, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
anulou, especificamente, as primeiras provas das áreas de Psicologia Social, Jurídica e Clínica.  
As provas substitutas já têm data e local para serem aplicadas: 28 de março de 2009 no 

Conselho Regional de Psicologia da 3ª Região (CRP-03).  Para maiores informações, 
acesse os sites do CRP-03 e da Quadrix. 

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

20/mar.: Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho das 18:00h às 20:00h. 

Maiores informações: compt@crp03.org.br 

24/mar.: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicoterapia, às 18h30min, na sede do 

Conselho. Para maiores informações: gtpsicoterapia@crp03.org.br 

24/mar.: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia às 

18h30min. Maiores Informações: gtrgp@crp03.org.br 

25/mar.: Reunião do Grupo de Trabalho de Saúde Suplementar, às 19h30min no 

CRP-03. Para maiores informações: gtss@crp03.org.br 

28/mar.: Reunião do Grupo de Trabalho de Saúde Suplementar. Para maiores 

informações: gtss@crp03.org.br 

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos 

no site do CRP-03 - www.crp03.org.br 

 

Expediente: 
Assessoria de Comunicação: Fernanda Alamino DRT-BA 2373 
Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia e Sergipe  

 
End: Rua Professor Aristides Novis, 27, Federação - Salvador - Bahia  

Tel: (71) 3247-6716  Ramal 212. E-mail: comunicacao@crp03.org.br  
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