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CREPOP divulga selecionados e novas inscrições para Grupo de Trabalho
O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas do CRP-03 divulgou na
última terça-feira, 23 de abril  de 2013, a lista da(o)s candidata(o)s selecionada(o)s na
primeira chamada para participar do  grupo de trabalho para a construção da Cartilha
Psicologia e Políticas Públicas-Crepop-03. Além disso, também foi divulgado o Edital  de
Seleção II para novas inscrições no GT. Veja aqui a lista de seleção e o edital II. 

 

Grupo  de Estudos sobre Motorcracia e  Carrodependência volta a se reunir  em
30/04
O Grupo de Estudos sobre Motorcracia e Carrodependência, da Comissão de Mobilidade
Humana e Trânsito do CRP-03 (COMHT) volta a se reunir em 30 de abril de 2013, das 19h
às 21h, no Café do Goethe Institut (ICBA), no bairro da Vitória, em Salvador. Este ano, as
reuniões do Grupo serão itinerantes e acontecerão na ultima terça-feira de cada mês. No
primeiro  encontro  do  GT,  será  estudado  o  “Estatuto  das  Cidades”  e  o  capítulo  da
Constituição Federal referente à Lei N° 10.257, que estabelece diretrizes gerais da política
urbana e dá outras providências. Ainda este ano serão estudados a última pesquisa do
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) sobre Mobilidade Urbana no Brasil, e o
capítulo "A Redução dos Automóveis pelas Cidades", do livro Morte e Vida de Grandes
Cidades Americanas, da escritora e ativista política, Jane Jacobs. Para saber mais entre em
contato com a Comissão: comht@crp03.org.br. 

 

GTPRR promove cine debate 
O Grupo de Trabalho de Psicologia e Relações Raciais do CRP-03 (GTPRR) promoverá um
Cine Debate com exibição do filme “Histórias Cruzadas”, no dia 30 de abril de 2013, às
18h, no auditório do Conselho. O filme conta a história de uma garota determinada a se
tornar escritora. Ela começa a entrevistar as mulheres negras da cidade, que deixaram
suas vidas para trabalhar na criação dos filhos da elite branca, da qual  ela mesma faz
parte. O evento é preparatório para o II PSINEP e serão entregues certificados. Inscrições:
eventos@crp03.org.br. 

 

CFP lança prêmio de Psicologia e Direitos Humanos
Estão abertas as inscrições para o Prêmio de Psicologia e Direitos Humanos: Ditadura
Civil-Militar e Repercussão sobre a Psicologia como Ciência e Profissão. A iniciativa
tem o propósito de estimular na(o)s estudantes e psicóloga(o)s a produção de artigos a
respeito do regime autoritário vivido pelos brasileiros entre 1964 e 1985. Os trabalhos
podem ser enviados até 20 de julho de 2013, pelo site do Prêmio.  Mais informações aqui.
(fonte:CFP)

 

 

 
Agenda
CRP 03

 

02 de maio: Reunião do Grupo de

Trabalho de Psicologia e  Relações

Raciais,  às  18h,  no  CRP-03. 

Informações: gtprr@crp03.org.br.

 

 

Outras notícias

Prêmio César Ades - Resultado será divulgado no dia 27 de abril.

Confira parecer contrário ao Projeto de Decreto Legislativo que visa sustar Resolução do CFP.

Datas importantes

28 - Dia da Educação

29 - Dia Nacional da Mulher

Expediente: Assessoria de Comunicação

Jornalista Responsável: Gabriela Bastos (MTb-BA 3396)

Conselho Regional de Psicologia 3ª Região Bahia

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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