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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

Rotina do CRP-03 será alterada nos dias 10 e 17 de junho

Informamos aos profissionais de psicologia que, excepcionalmente, nos dias 10 e 17 de 
junho, o atendimento do Conselho ao público externo será interrompido às 13:00 em 
função da realização do programa de integração dos novos contratados. Relembramos que 

nosso horário de funcionamento vai das 8:00 às 17:30 de segunda-feira à sexta-feira. 

Psicóloga(o): o seu fazer interessa ao CREPOP!

O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP03) inicia 
pesquisa junto as(os) psicólogas(os) que atuam na política de Álcool e Drogas. A 
reunião acontecerá no dia 05 de junho, das 09h30min às 18h, na sede do CRP03 - Rua 
Prof. Aristides Novis, 27 - Federação. O encontro é parte da pesquisa que acontece 
nacionalmente e constitui-se em um espaço de debate da categoria para avaliar, compreender 

e melhorar sua atuação e condições de trabalho na área. Para maiores informações: (71) 
3247 6716 ou crepop03@crp03.org.br. Para participar, o CREPOP  

solicita confirmação, via e-mail, até o dia 02 de junho. Participe! 

Veja abaixo nosso convite, virtual: 
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GTDH da Seção Sergipe promove “Psicologia e Medidas Socioeducativas”

“Psicologia e Medidas Socioeducativas” é o tema do evento que será realizado na 
Sede da Seção Sergipe no dia 05 de junho a partir das 15h30min. A atividade, 
promovida pelo Grupo de Trabalho de Direitos Humanos (GTDH) do CRP-03 em Sergipe, 

propõe discutir, juntamente com as(os) profissionais da área, aplicações na forma de 

ressocialização.  Inscrições e informações: secaose@crp03.org.br / (79) 3213-0984 ou 
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3214-2988. Entrada. Sua participação é fundamental! 

I Encontro para Discussão de Textos Geradores do Ano Temático da Psicoterapia 
2009. Não perca!

Está agendado para o dia 27 de junho, sábado, das 14:00h às 18:00h, o  I Encontro para 
Discussão de Textos Geradores do Ano Temático da Psicoterapia 2009. “A 
Constituição das Psicoterapias como Campo Interdisciplinar” é a temática deste I 
eixo. O evento é aberto a profissionais e estudantes de psicologia. As inscrições podem ser 
realizadas através do e-mail gtpsicoterapia@crp03.org.br ou na recepção da sede do CRP-03, 

na Federação.  Os Textos Base e Complementar estão disponíveis no site: www.pol.org.br no 

link Ano Temático da Psicoterapia 2009. 

Reabertas as inscrições para o Seminário Nacional Escuta de Crianças e Adolescentes 
Envolvidos em Situação de Violência e a Rede de Proteção 
Estão disponíveis as inscrições gratuitas para o Seminário Nacional Escuta de Crianças e 

Adolescentes Envolvidos em Situação de Violência e a Rede de Proteção, a ser realizado nos 

dias 07 e 08 de agosto no Rio de Janeiro.  Acadêmicos, psicólogos e destacados especialistas 

no tema participarão do evento, que buscará avançar no debate sobre a escuta de crianças e 

adolescentes nos âmbitos da Justiça, Saúde, Educação e Assistência Social, sob o 

comprometimento com os direitos humanos. Acesse a programação e o formulário de inscrição 

no site do CFP: www.pol.org.br.  

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

05/junho: Reunião da Comissão de Psicologia e Trabalho às 18:00h. 
 Informações: compt@crp03.org.br 

08/junho: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Uso de Substâncias 
Psicoativas, às 18h30min. Maiores informações: gtpuspa@crp032.org.br 

08/junho: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicoterapia, às 18:30h, na 
sede do CRP-03. Informações: gtpsicoterapia@crp03.org.br

09/junho: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e 
Psicologia, às 18:30h. Informações: gtrgp@crp03.org.br

09/junho: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Mídia às 19:00h. 
Maiores Informações: gtpm@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 

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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