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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

“Desafios da Psicologia na Interface do Trânsito com a Mobilidade
tema de debate on-Debate Online promovido pelo CFP 
Com o objetivo de preparar as(os)o profissionais interessados pelo tema “mobilidade” para  o 
Seminário Nacional Psicologia e Mobilidade: o espaço público como um direito de todos,

será realizado em outubro, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) inicia debates on-line. Desta 
forma, pesquisadores, estudantes e profissionais da área, que não puderem estar em  Bras
no dia 21 de agosto, às 19 horas, poderão acompanhar de qualquer lugar do pa
pela da Web a transmissão de  “Desafios da Psicologia na Interface do Trânsito com a 
Mobilidade”. Acesse www.pol.org.br e obtenha outras informações. 

Neste sábado, junte-se a nós em prol dos novos rumos da Psicologia em
Psicoterapia! 
O CRP-03, através do GT de Psicoterapia, convida a todas(os) psicólogas(os) da 3ª Região para 
participarem do Seminário Regional da Psicoterapia 2009, que acontecerá neste 
sábado, 22 de agosto,  na Sede do Conselho, na Federação. Durante o evento, que 
início às 8:30h e será encerrado às 17:30 serão discutidas as propostas elaboradas pelas
(os) profissionais da Bahia e de Sergipe a partir dos três eixos temáticos norteadores deste 
trabalho. Na oportunidade, o Conselheiro Aloízio Lopes Brito, membro do GT Nacional de 
Psicoterapia do CFP, e a representante da Associação Brasileira de Ensino de Psicologia, M
Lima, estarão presente. Maiores informações, gtpsicoterapia@crp03.org.br / (71) 3247-6716 /
3332-6168. 

Psicólogas(os) de Sergipe: o CREPOP conta com você na investigação
Mobilidade Humana e Trânsito no dia 22! 

Para desenvolver, conjuntamente, referências teóricas sobre e para as práticas profissionais 
das(os) psicólogas(os) que se dedicam a Políticas Públicas de Mobilidade Urbana e 
Trânsito, o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas do CRP
(CREPOP03) inicia pesquisa e conta com você. A idéia é aprimorar cada vez mais a atua
profissional nas políticas públicas em psicologia no País. Em Sergipe a pesquisa acontecer
neste sábado, 22 de agosto, já na capital baiana, no dia 29. 
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Dia da(o) Psicóloga(o) na sede do CRP-03. Confira a programa
abaixo! 
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Psicologia e Povos Indígenas no CRP-03 

A Comissão de Direitos Humanos do CRP-03 em parceria com o GT de Psicologia e 
Relações Raciais promove discussões sobre a formação da identidade indígena na 
atualidade. O evento acontecerá no dia 03 de setembro, às 18h30min, na sede
Conselho. Música e etnicidade e sobrevivência da cultura indígena são assuntos em pauta.
entrada é franca. Outras informações: gtprr@crp03.org.br / (71) 3247-6716 ou 3332-6168.

08 de setembro: encerramento da Consulta Pública em Varas de Fam
e Áreas Correlatas 
As(os) psicólogas(os)  atuam em políticas públicas ligadas às Varas de Família e Á
Correlatas que quiserem contribuir  com suas experiências e opiniões para a  elaboraçã
"Documento de Referências  Técnicas para Atuação de psicólogas(os) em Varas de 
Família e áreas correlatas", que está está sendo desenvolvido pelo Centro de Refer
Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), tem até o dia 08 de setembro para
responder a Consulta Pública. Esta etapa de construção do documento visa garantir uma 
maior participação dos profissionais na confecção do texto, antes que o mesmo seja publicado 
como Documento de Referência. Convocamos todos e todas a participarem deste importante 
momento! Acesse, http://www2.pol.org.br/pesquisacrepop/2009/consultaPublica6/ e 
contribua! 

 

 

Agenda do CRP-03. Participe!  
 

31/agosto: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia e Uso de Substâncias 
Psicoativas às 18h30min no CRP-03. Maiores informações: gtpuspa@crp03.org.br. 

01/setembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Relações de Gênero e Psicologia 
18h30min, no Conselho. gtrgp@crp03.org.br. 

02/setembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Psicologia Jurídica, às 18h, na sede 
do CRP-03. Tema: Psicologia em interface com a Justiça e os Direitos Humanos: um 
compromisso com a sociedade". Discussão: Saúde Mental.  Informações:  
gtpjuri@crp03.org.br 

02/setembro: Reunião da Comissão de Mobilidade Humana e Trânsito às 19h, no 
Conselho. Outras informações: comht@crp03.org.br 

03/setembro: Reunião do Grupo de Trabalho de Integração, Informação e Cultura, 
às 17h, na Seção Sergipe. Informações:  secaose@crp03.org.br ou (79) 3214-2988.

Acesse também informações sobre concursos, cursos, eventos e congressos 
no site do CRP-03 - www.crp03.org.br  
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Expediente: 

Assessoria de Comunicação: Gabriela Bastos 
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  

Voltar
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